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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

ŠKOLNÍ FARMU 
MAGIC HILL
najdete v Oticích.
Nabízí mnoho 
příležitostí nejen 
k práci, ale 
taky pro výuku, 
tvorbu a hru dětí 
v přírodě.

NÁDRAŽNÍ 
PODCHODY

část II.

SENOHRABY
kaple sv. Vojtěcha

VČELAŘSTVÍ
nahlédnutí do 
historie

ZÁMEK 
BERCHTOLD
V Kunicích se chystá 
znovuotevření pro 
veřejnost. Lákadlem 
je i zámecká 
restaurace, které 
nově šéfuje Michal 
Buček.

Olga  
Šípková
DŮLEŽITÉ JE ŽÍT TAK, ABYCHOM 
MĚLI DOST ENERGIE PRO SEBE, 
SVÉ DĚTI A BLÍZKÉ
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Někdo zklamal, neboť jak jinak si zdů-
vodnit přehlédnutí takového lapsusu, 
který se nám udál v minulém dubnovém 
vydání? Ale nedohadujeme se, využijme 
osvědčeného letitého redakčního postu-
pu a upřesněme, že za vše může ten malý 
poťouchlík, tvor nevypočitatelný, v našem 
světě zvaný šotek tiskařský.

Pro ty, kteří netuší, o co se jedná, ale i pro ty, kte-
ří zareagovali, chybky si všimli a napsali nám, 
přidáváme stručnou informaci a především 
OMLUVU. S dubnovým číslem Zápraží (na ti-
tulce s majitelem botanické zahrady Standou 
Hyblerem) jsme byli spokojeni. Povedlo se za-
jímavé čtení, atraktivní rozhovor, zvýšil se opět 
i zájem o inzerci. Stihl se termín tisku a nastala 
chvilka klidu. Relativního. 
Co čert nechtěl, pardon 
v tomto případě za tím 
tedy hledejme zmíněného 
šotka, jedno jediné čís-
lo naší pozornosti uniklo 
a časově dubnové vydání hodilo o rok 
zpět! Naštěstí se šotkovi zadařilo zařádit si 

jen jedenkrát na titulní stránce, do obsahu se mu 
proniknout nepodařilo.
 O tom, že tiskařský šotek, drobný skřítek či 
skřet, je tvor záludný a zlomyslný, se v redakcích ví. 
I Karel Čapek se s ním v práci potkal a věnoval mu 
pozornost v příspěvku Jak se dělají noviny: „(…) 
Tomu všemu se říká tiskařský šotek, a každá redak-
ce by Vám mohla povídat kroniky o tom, co občas 
provádí; za to pyká tím, že se tu a tam na něho 
svede i leckterá redakční bota; i octne se pak v no-
vinách oprava, že „zkomolením textu byl porušen 
smysl našeho včerejšího článku“, a tak dále. Jinak 
bývá redakční šotek užitečný tím, že obveseluje 
čtenáře; naproti tomu pisatelé článků postižených 
tiskovou chybou nesou jeho zásahy nelibě a mají 
pocit, že tím je zvrtnut a pokažen celý článek a že 
vůbec ve vesmíru nevládne nic než chaos, zlomy-

slnost a šlamastika. Ve skutečnosti to 
není se světem tak zlé (…).“

Pozn. Všem, kteří nás na chybu upo-
zornili, jsme odepsali s tím, že tisk 
už se zastavit nepovedlo, ale elektro-
nická verze je správně. Navíc, číslo se 
tisklo v noci na 1. dubna, možná o to 

více se tiskařský šotek snažil :o)         ■

ČTENÁŘŮM ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
než jsme se nadáli, máme tu květen a s ním 
nové číslo Zápraží. Počasí v průběhu uply-
nulého měsíce si s námi poněkud pohrávalo 
a bylo různorodé, stejně jako mnohé infor-
mace, kterými máme řídit náš život. Ale vy-
padá to na zlepšení. V obou směrech. Buďme 
tedy pozitivní, zachovejme si dobrou náladu 
a až vyrazíte do přírody, všímejte si třeba klá-
tů nebo vychytávek kočovných úlů (z bezpeč-
né vzdálenosti). Pokud přesně nevíte, o čem 
je řeč, nalistujte s. 6 a nahlédněte do historie 
včelařství. 
 Výlet po našem kraji můžete směřovat i do 
Senohrab, kde stojí zajímavá moderní kaple 
sv. Vojtěcha, nebo si v rámci cesty do práce 
v nádražním podchodu vzpomeňte na náš 
článek o jejich výmalbách – druhou část na-
jdete právě v tomto čísle. 
 Těší nás, že se opět do našich životů navra-
cejí různé aktivity – první z nich přinášíme 
v našem Kaleidoskopu s. 16–17, další pak 
na našem webu. Oceňujeme zvláště nápad 
Autokina v Říčanech! Tak se vydejme ven, 
protáhnout svá těla a „nakrmit duši“…

Příjemné dny přeje  
Alena Kvasničková ■

AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o. Hlavní 101 | 250 84 Křenice | tel.: 323 605 313–6 | www.fiat-krenice.cz

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TIPO OD 325 900 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
Nabídka Fiat Tipo s cenou 325 900 Kč zahrnuje DPH a vztahuje se na verzi Tipo Sedan 1,0 100 k. WLTP kombinovaná spotřeba modelu Fiat Tipo: 4,2–5,9 l/100 km, 
WLTP emise CO2: 110–133 g/km. Na všechny vozy se vztahuje základní 2letá záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. Pro bližší informace 
o cenách a specifi kacích se obraťte na svého autorizovaného prodejce značky Fiat. Informace o záruce poskytované výrobcem jsou uvedeny v záruční a servisní 
knížce. Uvedené informace a skutečnosti mají výhradně informativní charakter. Použité fotografi e jsou pouze ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft. si 
vyhrazuje právo na změny všech uvedených údajů bez předchozího upozornění. Podrobné informace u autorizovaných prodejců nebo na www.fi at.cz.

Tiskařský šotek aneb Chybička se vloudí!

PÍSMENKO 
SEM, ČÍSLO 

TAM...
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Už poměrně dlouho své bydliš-
tě spojujete s obcí poblíž Říčan 
u Prahy. Jak se Vám zde žije? 
Dobře, děkuji. Vždy jsem toužila 
bydlet v přírodě a v Babicích se nám 
podařilo před téměř dvaceti lety na-
jít pozemek u lesa, v zahrádkářské 
kolonii. Takže jsme měli jistotu, že 
vedle nás nevyroste žádný satelit. 
A předtím? 35 let jsem žila v Praze 
v panelovém domě!

Život a vztahy na vsi… Ptám se 
vlastně, zda jste tady součástí 
komunity, nebo – jak to někdy 
bývá – zde „jen“ bydlíte a jste 
pro místní TA Olga Šípková?
To je dobrá otázka. Protože jsem 
velmi aktivní, funguji s lidmi a pro 
lidi, pro své pravidelné klientky, 
jezdím i po různých místech v Če-
chách a na Moravě, tak do domku 
u lesa jsem vždy jezdila odpočívat 
právě „od lidí“. Nemyslím to vůbec 
špatně, ale protože táhnu v životě 
„one woman show“, tak jsem moc 
ráda sama. Tudíž jsem nikdy nevy-
hledávala na vesnici velké shroma-
žďování lidí. Mám tady ale úžasné 
přátele, s kterými se setkáváme, 
a i já pro ně často něco organizuji.

Začínala jste ještě jako malé 
děcko s moderní gymnastikou, 
mezinárodní úspěch Vám při-
nesl později sportovní aerobik. 
Přesto jste ve slibné kariéře 
tímto směrem nepokračovala. 
Ohlédnete-li se zpět, nelitujete?
Vůbec nelituji, bylo to krásné ob-
dobí. Byla jsem nadšená, sportovní 
aerobik mě hodně bavil. Zároveň si 
vážím svého rozhodnutí včas z vr-
cholového sportu odejít. Neměla 
jsem ideální podmínky, jako běžní 
vrcholoví sportovci. Byla jsem ma-
minkou malého syna, vedle trénin-
ků jsem pracovala jako lektorka, 
neměla čas na regeneraci, starala 
se o domácnost. Pokud bych vrcho-
lový sport zažila s touto radostí jako 
mladá dívka, bylo by to určitě lepší.

Přiznám se, nejsem zrovna 
klasický sportovní typ, navíc 
kolektivní, skupinové sporty 

a cvičení, to mne vždy nějak 
minulo. Tudíž ani vlastně ne-
vím, jak je to dnes s tradičním 
aerobikem? Existuje nebo ho 
už vytěsnily jiné formy?
Aerobik vládnul před 25 lety. Od té 
doby rozvojem fitness center vznik-
lo velké množství stylů, kopírují-
cích věkové zvláštnosti, tempera-
ment člověka atd. Avšak stále jsou 
nadšenci aerobiku, který má své 
osobité kouzlo. Já ho, kromě jiných 
stylů, stále i v SKC Ondřejov, před-
cvičuji. Ženy ho mají rády.

Jak jsou na tom se sportem 
Vaše děti? Následují Vás?
Moje děti si osvojily spoustu re-
kreačních sportů. Syn Míša (30 
let) je velmi všestranný sportovec 
a Adélka (16 let) je taková tančící 
křehká víla. Jsou báječní!!! Ni-
kdy nechtěly sportovat vrcholově. 
Vždy pro radost a já jsem je v tom 
plně podporovala.

Našla jste si svou vlastní cestu, 
ale jít po ní nebylo ani pro Vás 
vždy jednoduché. Zažila jste 
slávu, úspěch, jste mediálně 
známá, působíte cílevědomě, 
to sebou vždy nese pro a proti.  
Veřejně jste před několika lety 
přiznala i psychické problémy. 
Byla to další zkušenost… Při-
šla změna, vnímáte třeba jinak 
své okolí?
Ušla jsem velký kus cesty. Vždy 
jsem byla velmi aktivní. To stále 
jsem, ale už bez většího tlaku na vý-
kon a výsledek. To mě velmi ničilo. 
Včetně dalších záležitostí, jako je 
přílišná zodpovědnost, strach udě-
lat změny, strach nastavit si hrani-
ce, obava, co si o mně myslí oko-
lí... Nyní to vnímám tak, protože 
pracuji jako mentální kouč a také 
v projektu Dovychovat, že jsou to 
společní jmenovatelé žen, které 
vyrůstaly jako poslušné holky s tou-
hou mít samé jedničky. A v kontex-
tu jejich příběhu a životní cesty je 
to často dohnalo, stejně jako mě, 
k psychickému i fyzickému selhá-
ní. Když jsem dobrala před 6 lety 
antidepresiva, začala jsem hledat 
další cesty, jak se nedostat zpět 
a vykročit z toho bludného kruhu. 
O všem píši na svých webových 
stránkách.

Zpomalila jste sama od sebe, 
nebo na to má vliv i dnešní doba?

Je to tak, i mne tato doba covidová 
hodně zbrzdila, zejména v orga-
nizování akcí a cvičení, tudíž se, 
obrazně řečeno, více věnuji lidské 
duši než svalům. Proto jsem se tedy 
mohla vrhnout na práci s lidmi (za-
tím jen on-line) jako kouč. V pro-
jektu Dovychovat, s mým přítelem 
Milanem Studničkou, děláme hod-
ně kurzů na téma osobní rozvoj 
(pro ženy i pro muže), výchova, 

partnerství. Dává nám to obrovský 
smysl a lidé jsou za to velmi vděční. 
Připravujeme také druhý ročník 
Letního kurzu pro ženy (on-line). 
V prvním jsme měli 550 žen! Dis-
kutujeme, sdílíme a pomáháme si. 
Ženy řeší přesně to, co jim v životě 
bere energii a připravuje o každo-
denní radost. 
 Velmi mě to naplňuje, ale kaž-
dopádně se moooc těším i do tělo-
cvičny. Do našeho úžasného centra 
dění v Ondřejově! Rovnováha mezi 
myslí a tělem, to je to, co mi dává 
velký smysl.

Máte svým způsobem stabilní 
rodinné zázemí, což je neo-
cenitelné plus jak ve chvílích 
úspěchů, tak i nejrůznějších 
proher. Velký význam má podle 
Vás sebekoučink, a mentální-
mu koučinku se tedy věnujete 
i profesionálně… 
Jak jsem říkala, hodně jsem se po-
sunula. V době, kdy jsem šla inten-
zivně za odpověďmi, co mi v životě 

bere energii a trápí, jsem absolvo-
vala kurz akreditovaného kouče. 
Ovšem několik let jsem pracovala 
sama na sobě. Vlastně jsem prak-
tikovala zmíněný sebekoučink. 
Hodně jsem toho napsala, protože 
uchopit myšlenky a nasměrovat 
je, aby pracovaly v náš prospěch 
je dost dobře možné jen, když vez-
meme papír a tužku a píšeme a pí-
šeme!

Pracovala jsem s různými nástro-
ji, např. jak odbourat strach a ne-
bát se udělat změnu v životě. Tak 
jsem udělala velké kroky v životě. 
Opustila jsem svět fitcenter a jako 
žena jsem odešla od svého man-
žela. Jsme ale partneři pro naše 
děti a umíme si vyjít vstříc. I to 
vidím jako úžasné výsledky práce 
sama na sobě. Chci tím jen říct, že 
jsem stabilitu začala hledat hlavně 
sama v sobě.
 O koučink je zájem i proto, že 
nás poslední rok dost prověřuje. 
Lidé začali řešit vztahové, výchov-
né i pracovní záležitosti. Potřebují 
se rozhoupat a najít příčiny vnitř-
ní nepohody. Mentální koučink je 
úžasný nástroj k sebeuvědomění. 
Vede k osvobozujícímu zjištění, 
že každý máme svůj život ve svých 
rukou.  Já jsem třeba dlouho nic 
neřešila a od všeho utíkala. Ono 
nás to ale vždy v nějaké formě 
dožene a záleží na tom, jak s tím 
dokážeme žít. Žít tak, abychom 
měli dost energie pro sebe, pro 

své děti a blízké. Na nich nejvíc 
vidíme, že nejsme v pohodě. 
A to je obrovská škoda! Mé 
změny mi hodně daly 
právě v krásném vztahu 
s mými dětmi.

Naučila jste se tedy 
i odpočívat? 
Relaxuji moc ráda! Vyší-
vám, učím se šít a miluji 
výlety v přírodě. 

Co považujete za své nej-
větší životní okamžiky?
Optikou mého dnešního 
prožívání děkuji za vše, 
co mě potkalo a co mě dále 
potkává. Velmi, opravdu 
hodně, mi v životě po-
mohlo uvědomění 
si, že vše, co za-
žíváme jsou na 
jedné straně 
radosti a na 
druhé straně 
z k u š e n o s t i . 

Naučila jsem se děkovat za pro-
hry a chyby. Jasně, že není každý 
den zalitý sluncem, ale já vnímám 
velký posun už v tom, že s těmi 
negativními situacemi již pracuji. 
Vnímám, že jsem stále na cestě 
a jsem ráda, že mám oči stále více 
otevřené. 

Sport v různých formách má ve 
Vašem životě nezastupitelné 
místo, to je zřejmé, máte také 
ale jiné zájmy, záliby? Nebo 
nějaký sen?
Jsem takový radostný človíček. 
Učím se žít teď a ne až. Učím se 
ale na ničem tolik nelpět. Neho-
nit se za cílem, ale sledovat jed-
notlivé kroky. Mám nějaké své 
sny. Hodně je to o velké rodině, 
zázemí v přírodě, pomáhat lidem 
a radovat se ze svých dětí a mu-
sím prozradit, že nyní v květnu se 
chystám radovat už ze svého prv-
ního vnoučátka! 😊

Děkuji za rozhovor 
a přeji vše 

dobré!  
ak ■

Nejen o sportu, ale také o běžném životě, o těle i lidské duši je rozhovor, 
který nám poskytla OLGA ŠÍPKOVÁ. Sportovkyně, podnikatelka, matka 
a především žena, která si vrchovatě zažila slávu a úspěch, ale poznala 
také tu odvrácenou tvář. Žena, která dnes říká, že důležité je především 
žít tak, abychom měli dost energie pro sebe, pro své děti a blízké.

Děkuji životu za vše, co mne potkává 
Žiju dneškem a jsem vlastně stále na cestě

ROZHOVOR ROZHOVOR

Olga Šípková (*1969)

“
Ušla jsem velký kus cesty.  

Vždy jsem byla velmi aktivní. 
To stále jsem, ale už bez větší-
ho tlaku na výkon a výsledek.
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Česká sportovkyně, podnikatelka, cvičitelka, držitelka něko-
lika významných úspěchů ve sportovním aerobiku žen.

✔ dvojnásobná mistryně Evropy (1995 a 1997),
✔ čtyřnásobná mistryně ČR (mezi lety 1993 až 1998),

✔ mistryně světa (Sydney, 1997). 

Účastnila se taneční soutěže StarDance (2016).

Věnuje se moderování (spol. akce, TV, rozhlas), mentálnímu 
koučinku, pořádá semináře osobního rozvoje, sportovně 

relaxační víkendové pobyty a pravidelné lekce cvičení má ve 
Sportovně kulturním centru v Ondřejově (SKC). Matka dvou 

dětí, žije v Babicích u Říčan.

www.sipkova.cz
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vory (dvíř-
ky), včelaři si 

je začali i různě zdobit, zbavo-
vat kůry, pomalovávat barev-
nými hlinkami (usnadňovali 
tak včelám orientaci) a tyto úly 
dostaly název kláty. Výroba klá-
tu ze špalku nebyla nikdy nic 
jednoduchého, a proto špalko-
vé včelaření doplnily postupně 
další varianty a vynálezy – lehké 
slaměné úly (košnice), dřevěné 
úly, širokonízké ležany (ne vždy 
musí být úl tzv. stojan), příčky 
pro uchycování pláství, zadem 
přístupné úly, vymyšlen byl me-

domet, nástavkové dřevěné úly 
s výměnnými rámky atd. Po celý 
středověk se znalosti o včelách 
a jejich životě většinou předáva-
ly jako rodinný poklad z otce na 
syna, teprve díky vynálezu a vy-
užívání knihtisku a s tím i spo-
jenému rozšíření vzdělanosti 
včelaření bylo zpřístupněno pro 
širší okruh zájemců.              ak ■

Zdroje: Jakš, V.: Včelař začátečník, 
vydání páté, Praha 1919.Kebrle, J.: 
Památník včelařů českoslovanských, 
Praha 1896. Vondruškovi, A. a V.: 
Vesnice, nakl. Vyšehrad, Praha 
2014. www.ivcelarstvi.cz

Zpočátku lidé brali med divokým 
včelám v lesích, když náhodně 
narazili na jejich včelstva, poz-
ději si již stromy označovali, a to 
vše byl vlastně počátek tzv. lesní-

ho včelařství. Období středověku 
již zaznamenalo tímto směrem 
větší systematičnost, pracovní 
nástroje, a tudíž i postupný roz-
voj včelařství. Místo včelích úlů 

byly používány stromy s přírodní 
nebo uměle vydlabanou dutinou 
tzv. brtě, které se osadily včelami. 
Brtníci, tedy lesní včelaři, tvořili 
spolek, odváděli poplatky, měli 

svou správu, privilegia a také 
požívali velké vážnosti a tresty 
za vyloupení včel či způsobe-
ní škod byly poměrně přísné. 
Med byl tehdy jediným známým 

a dostupným sladidlem, spolu 
s medovinou a voskem se z Čech 
vyvážel do okolních zemí, směňo-
val, fungovaly i tzv. medové trhy. 
Kdo ví, co za tím bylo, zda nápad, 
pohodlnost nebo i ta trocha něčí 
lenosti, ale časem si brtníci zača-
li z lesa části kmenů s hnízdními 
dutinami přinášet blíže k obyd-
lím. 
A tak se rozšířilo domácí (za-
hradní) včelařství a brtě doznaly 
vylepšení. Dřevěné špalky se pro 
lepší přístupnost opatřovaly ot-

Včelaření (nejen) v našich zemích má 
dlouhou a bohatou minulost. Malá sonda 
do jeho historie tudíž nezaškodí. Vždyť už 
praotec Čech si podle Aloise Jiráska včel 
všímal a pochvaloval si: „To je ta země 
zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem 
oplývající“. A to nemohl ani tušit, co vše 
nejednou způsobí lahodná medovina…

HISTORIE

Ceny jízdenek na území Středočes-
kého kraje budou (kromě varianty 
15 minut/18 Kč a dvoupásmové jíz-
denky za 22 Kč) odstupňovány po  
10 korunách. 3 pásma – 30 Kč, 4 pás-
ma – 40 Kč a např. jízdné 13 pásem 
130 Kč (dosud 100 Kč).
 Praha nemění ceny kuponů, ale 

dojde k navýšení (úpravě) cen pro 
jednotlivé jízdy: 30minutová bude za  
30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutová za 
40 Kč (dosud 32 Kč). Novinkou bude 
jednorázové jízdné pro lanovku na 
Petřín (60 Kč), nebo vícedenní druhy 
jízdenek pro turisty. www. pid.cz/cate-
gory/tiskove-informace/  ■

A to jednorázových jízdenek dopravního systému v rámci 
Prahy a Středočeského kraje, a u kraje i předplatních 
kuponů. Jinými slovy: cestování příměstské a po Praze 
linkami MHD a PID dozná cenových změn.

Ceny jízdného se mění od 1. srpna

Co mají společného  
medvědi, brtě a kláty?
A proč lenosti brtníků vděčíme 
za vznik domácího včelaření

ČASOVÁ OSA VČELAŘSTVÍ
náhodné vybírání 

včelích hnízd
brtnictví špalkové včelaření zadem 

přístupné úly
rozběrné 

dílo
nástavkové 
včelaření

starověk raný středověk vrcholný středověk pozdní středověk 19. století 20. století

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
✔ Medvěd brtník je náš původní český medvěd, který byl však 
u nás v 19. stol. vyhuben. Jde o poddruh medvěda hnědého, 
obývá lesy Asie, Evropy a Severní Ameriky. Jeho stravu tvo-
ří hlavně rostlinná složka, pochutná si na bobulích, houbách, 
ostružinách, malinách. A umí i krást lesním včelám med, což 
s oblibou dělá, vyhledává tedy v lese ony zmíněné brtě… 

✔ Najdou se na světě stále místa, kde přetrvává lesní včela-
ření (tzv. lovci medu), nebo kde včelaři používají své místní 
tradiční způsoby - např. hliněné úly v Africe.

Začátečník nejlépe včelám 
poslouží, když je nechá 

napokoji. Toho, co dělat 
musí, je tak málo, že se 

tomu snadno naučí, a po-
kud to dobře neovládá, do 

jiného se nemíchá, maje 
na paměti, že úzkostlivostí 

zkazilo se více včelstev 
nežli nedbalostí.

Kebrle, J.: Památník včelařů česko-
slovanských, Praha 1896, s. 17.

Řezbářsky vylepšený 
klát se stříškou  ze 
štípaného šindele

Nástavkové úlyÚly  nemusejí být nudné, barevnost 
a nápad jim zaručují originalitu

Klát s vyřezávaným česnem (vletem)  a stříškou 
(rozsochou) z kůry

Slaměné úly

Přemístění čas od času na jiné stanoviště 
lze pomocí tzv. kočovných úlů.
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 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

 

Na rozloze přibližně 2 ha jsme v Oti-
cích v roce 2019 vybudovali venkov-
ní učebnu, záhony s plodinami, pří-
bytky pro domácí zvířata. Chceme 
probudit v dětech zájem o přírodu, 
přinést do školy reálnou zkušenost 
s tím, jak se zakládá a co obnáší péče 
o zahradu, jak se starat o domácí 
zvířata a v neposlední řadě vést děti 
k praktickým dovednostem, pod-
porovat pracovní návyky, manuální 
zručnost a respekt k lidské práci.
 Děti od mateřské školky až po 
deváťáky se na farmu nejedou učit 
jen jak vypěstovat mrkev. Během 
návštěvy zjišťují vzájemné vazby 
mezi zdravou půdou, rostlinami, 
stromy a zvířaty. Vnímají 
rozdíl v chuti plodů vy-
pěstovaných bez che-
mie a dozrálých na 
slunci. Zvířata nejsou 

najednou jen maso, ale také zdroj 
živin pro kompost a půdu, tvorové, 
kteří si zaslouží péči a respekt. Děti 
musí zapojit také svaly a na vlastní 
tělo si tak vyzkoušejí i vztah mezi 
množstvím vynaložené práce a její-
mi výsledky.  

Farma ale není jen práce, 
učit tam lze cokoliv
Děti zdánlivě jen farmaří, ale zá-
roveň se hlavně učí. Při práci s rý-
čem objeví něco z fyziky i biologie 
(tyhle svaly mám taky?). Rozmě-
řování záhonů, odlévání vody, 
vážení brambor – samé počty, 
převody jednotek, míry, nikoho 
ani nenapadne, že je zrovna ma-
tematika. A můžeme pokračovat: 
ze sklizených plodů je najednou 
galerie pod širým nebem, rozvíjí-
me kreativitu, při třídění semínek 
fazolí zase motoriku, děti se učí 
trpělivosti a spolupráci. 
 Učit venku lze jakékoliv vyučo-
vací předměty, obory či dovednos-
ti. Učit venku nás baví. A baví to 

hlavně děti. Přijďte se k nám 
se svou třídou přesvědčit. 

 Markéta Strouhalová,  
lektorka výukových 

programů  ■

Učení na čerstvém 
vzduchu BAVÍ!

Děti u nás, nejen v době pandemie, tráví 
venku málo času. Digitální technologie 
sice umožnily pokračovat dětem ve 

vzdělávání, zároveň ale u mnohých 
vytvořily, nebo ještě více prohloubily závislost na 
nich. O nedostatku pohybu na čerstvém vzduchu 
nemluvě. Děti se do škol vrací, pusťme je i v rámci 
výuky ven! Vždyť venku lze učit opravdu cokoliv, 
záleží jen na vůli a motivaci, možnosti tu jsou – 
například školní farma Magic Hill.

www.magic-hill.cz/skolnifarma

At´ už v rámci truhlíků na balkóně, 
zahrady, zemědělství nebo celku 
jako takového. Prostě, budeme-li 
fungovat v rovnováze, spolupra-
covat s přírodou, využívat to, co 
nám nabízí, dosáhneme výsledků, 
rozmanitosti a mnohé činnosti si 
zjednodušíme a vyhneme se mj. 
i používání chemických hnojiv.
 Znamená to, že permakulturní 
zahrádkář nechce ovládnout pří-
rodu, nedrancuje ji, ale snaží se 
o spolupráci, čerpá z moudrostí 
předků. Ovšem nemylme se! Per-
makulturní zahrada není bezúdrž-
bová, jen časem se některé práce 
zjednoduší, nebo jejich množství 
ubyde.  
 Permakulturní projekty (evido-
vány v rámci spolku Permakultura 
CS) propojují různé stránky hos-
podaření nebo se zaměřují jen na 
některou oblast. U nás v kraji Zá-

praží naleznete na mapě sítě PK pro-
jektů (www.permakulturacs.cz) za-
tím jen tři místa, ale to neznamená, 
že neexistují další, fungující na stej-
ném principu – udržitelnosti, ale bez 
zaevidování. Jednu permakulturně 
řešenou zahradu naleznete v Uhří-
něvsi u rodinného domu; jsou zde 
polykultury zeleniny, ovocné stro-
my a majitelé se věnují mj. i chovu 
kachen (indických běžců). Druhá 
je přírodní komunitní zahrada 
Bohumila v Kolovratech, kde na  
2000 m2 má své zázemí např. také 
Lesní klub sOOvička, či myslivec-
ký spolek. A ta třetí? Tou je Školní 
farma Magic Hill. Na pozemcích 
o rozloze 2,5 ha najdete pastvinu, 
výběhy pro hospodářská zvířata 
(slepice, kachny, ovce, kozy, krá-
vy), políčka, záhony, ovocné dře-
viny, smíšené polykultury i formy 
pěstování ve více tratích. ■

Permakulturní zahradničení je v podstatě 
takové, které vychází ze souladu s přírodou, 

využívá přírodní zdroje, a je tak trochu 
i o poznání. Základem je totiž udržitelnost. 

Permakulturní zahrada: 
CO TO JE?
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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

Rodinná cukrárna v Doubravčicích 
vás již více jak 10 let zve k návštěvě!

• příjemné venkovní a vnitřní 
posezení •

• dětský koutek •
• bohatá nabídka domácích zákusků 

a dortů •
• vynikající káva, zmrzlinové poháry •

• a něco navíc: pivo, koktejly, 
italské drinky •

Otevírací doba PÁ - NE 9 - 17 h
tel.:  775 205 701 www.cukrarnaubartu.czTalentové 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 – orienta-
ce 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, Ří-

čany (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 zájem 
o taneční obor, nemusí v zápiso-
vém termínu (24. a 25. 5.) navštívit 
ZUŠ, přijdou rovnou na talentovou 
zkoušku. Dítě si k talentové zkouš-
ce 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 výtvar-
né práce dětí do ZUŠ. Toto zatím 
není talentová zkouška, děti ne-
musí být přítomny. Prosíme dodat 
pouze výkresy (nikoli trojrozměr-
né práce), a to vložené do obalu 
či desek se jménem dítěte. V při-
hlašovacím 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 talen-
tové zkoušce naučí.

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

Sledujte naše webové strán-
ky – 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.

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

Prostornější parkovací místa, DRIVE-IN ARENA, nová 
moderní oddělení, rozšířené oddělení zahrady nebo 
samoobslužné pokladny. To jsou některé z hlavních 
změn v nově zrekonstruovaném odborném centru 
BAUHAUS v Čestlicích u Prahy, které přináší vyšší 
komfort nakupování. Přijďte se přesvědčit do Čestlic, 
kde nakoupíte vše potřebné pro dílnu, dům a zahradu.

Navštivte moderní odborné 
centrum BAUHAUS – Čestlice

Odborné centrum BAUHAUS 
v Čestlicích u Prahy prošlo rozsáh-
lou rekonstrukcí. Moderní prodej-
ní prostory, které se nachází v ulici 
U Makra 130, vychází vstříc aktu-
álním potřebám zákazníků. První 
příjemná změna čeká na nakupující 
už při příjezdu k odbornému centru 
– rozšířená parkovací stání poskytují 
dostatek prostoru pro snadné par-
kování a nakládání zakoupeného 
zboží. „Pro rychlou nakládku objem-
nějších předmětů přímo do auta či 
dodávky je určena nová DRIVE-IN 
ARENA. Navržena je tak, aby byl 
nákup co nejjednodušší a nejrychlejší. 
Pro řemeslníky, firmy i jednotlivce je 
k dispozici široký sortiment stavební-
ho materiálu a příslušenství,” uvádí 

Jan Mach, ředitel odborného centra 
BAUHAUS v Čestlicích.
 Výraznou proměnou prošla jed-
notlivá oddělení, která nabízí dostatek 
prostoru pro pohodlný výběr zboží. Ku-

tilové, živnostníci a firmy ocení napří-
klad zmodernizované oddělení nářadí 
s širokou nabídkou profesionálního ná-
činí předních světových značek. Velké 
rozšíření se nevyhnulo ani oddělení za-
hrady, kde je nyní dostatek zahradního 
sortimentu pro nakupující z širokého 
okolí. Venkovní prostory zahradního 
centra umožňují pohodlný paletový 
odběr zeminy, substrátů a dalších pro-
duktů ze sortimentu zahrady.
 „Při modernizaci odborného centra 
jsme kladli důraz na snadnou orien-
taci po prodejně. V odborném centru 
BAUHAUS najdou velmi rychle vše 
potřebné pro dílnu, dům a zahradu 

i ti, kteří v Čestlicích nakupují poprvé. 
Hned za hlavním vchodem najdete plán 
odborného centra, v němž jsou barevně 
vyznačena jednotlivá oddělení. K vy-
branému oddělení vás spolehlivě dove-
dou velké informační tabule u stropu 
prodejny,” doplňuje Jan Mach.
Novinkou jsou expresní samoob-
služné pokladny, kde hotově nebo 
platební kartou rychle zaplatíte až 
deset položek běžného sortimentu 
s vlastním EAN kódem. V prosto-
rách čestlického odborného centra 
se můžete občerstvit v příjemném 
bistru s nabídkou čerstvých hoto-
vých jídel.                              ■

Tel.: 255 715 311
www.bauhaus.cz/odborna-centra/cestlice

SLUŽBY BAUHAUS
◗ Půjčovna nářadí
◗ Přířez dřeva
◗ Míchací centrum barev
◗ Půjčovna přívěsů
◗ Montážní servis
◗ Klíčová služba
◗ Rámování
◗ Služba broušení
◗ Rozvoz zboží
◗ Hutní materiály
◗ Výměna propanbutanových 
lahví

CYKLOSTEZKA 
je samostatná 
k o m u n i k a c e 
pro cyklisty 
(i koloběžká-

ře a osoby na 
kolečkových brus-

lích), se zpevněným povrchem, 
často asfaltovým. A pozor! Cyk-
lostezka může být i se smíšeným 
provozem, jak pro cyklisty, tak 
i pro chodce. To poznáte na znač-
ce – ta je modrá kruhová, je na ní 
bílé kolo a v druhé polovině bílý 
chodec(ci). Není tedy určena pro 
motoristy. 
 Jako příklad místní cyklostezky 
s odpočinkovými místy může po-
sloužit ta v loňském roce dokon-
čená, vedoucí z Mnichovic přes 
Všestary, Světice a Říčany až do 
pražských Kolovrat, která vznik-
la v rámci projektu Do Prahy na 
kole. Měří přes 14 km a najdete ji 
pod označením 0026.

CYKLOTRASA představuje vyzna-
čení cesty v terénu za pomoci cyklis- 
tických značek (žluté, černý text). 
Navádí cyklisty odkud a kam je mož-
né jet, tj. účelně spojuje místa, kde 
se předpokládá cyklistická doprava. 
Může vést nezpevněnou cestou (pol-
ní, lesní), po silnici, v cyklopruhu, 
i po cyklostezce a potkat se na ní 
mohou cyklisté, chodci i motorová 
vozidla. Cyklotrasy se dělí na dálkové 
(nadregionální), regionální a místní. 
U nás jsou značeny Klubem českých 
turistů a posledních dvacet let také 
směrovými dopravními značkami. 
 Cyklotras je u nás v kraji hojně, 
mnohdy se kříží či vedou souběžně 
s turistickými stezkami k zajíma-
vým místům. Vyhlášené jsou však 
i zastávky s nabídkou občerstvení. 
Hospůdky, stánky či cukrárny. Tře-
ba ta U Bártů v Doubravčicích, pod 
kterou se cyklotrasa potkává se 
žlutou, zelenou a červenou stezkou 
pro turisty. ■

Dvě slova, dva významy. Narazíte na ně v mapách 
i v terénu. Mají svá specifická značení a brát v úvahu 
by je měli i další účastníci silničního provozu. 

Cyklostezky a cyklotrasy 
Víte, v čem je rozdíl?

„Když jsme začínali, byly velmi 
oblíbené a navštěvované víken-
dové sportovní akce, dojížděli 
sem špičkový lektoři. Také tady 
fungovalo centrum pro maminky 
s dětmi, v té místnosti je nyní ško-
la. A v baletním sále se zrcadlem, 
kde teď běží kurzy pro menší po-
čet lidí, byla posilovna,“ vzpomí-
ná na rozjezd SKC v roce 2006 
Bohumila Řešátková. Založila 
SKC a vedla tu tenkrát třeba ta-
neční kurzy pro děti. Dříve v SKC 
běžely i taneční pro dospělé, a to 
ve velkém sále SKC, ve kterém za 
těch patnáct let proběhla i řada 
divadelních a baletních předsta-
vení a koncertů.

Na jubilejní 10. koncert Malina 
Brothers se můžeme těšit (doufej-
me) v sobotu 9. října 2021.

Až to podmínky dovolí, kurzy pro 
veřejnost se v SKC zase rozjedou. 

Rodiny, přátelé či firmy si také bu-
dou moci pravidelně či jednorázové 
pronajmout prostory SKC. Atrak-
tivní je zejména tělocvična s lezec-
kou stěnou či kavárna s dětským 
koutkem. 

Od roku 2009 je manažerem SKC 
Hynek Kašpar, který věří: „Až to 
podmínky dovolí, děti i dospělí 
účastníci kurzů se nám zase vrátí. 
Věříme také, že přilákáme další 
lektory, tanečních, sportovních 
i uměleckých kurzů. A také by-
chom rádi navázali na úspěch pří-
městských táborů, ty plánujeme 
letos čtyři po sobě jdoucí týdny od 
12. července.“                                         ■

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově začalo nabízet 
své lekce a sportovní a kulturní akce před 15 lety. Dokud 
tento objekt s víceúčelovým velkým sálem, učebnami, 
baletním sálem a kavárnou nezavřela v říjnu loňského 
roku vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID 19, 
běželo zde od pondělí do neděle přes šedesát kurzů pro 
všechny věkové kategorie.

SKC slaví 15 let

Současná podoba 
tělocvičny/víceúčelového 
velkého sálu v SKC

První akce s Radkou 
Hanákovou 2007

Informace o pronájmu prostor 
SKC, kurzech i příměstských 
táborech vám poskytneme na 

skcvondrejove@seznam.cz 
a na tel. 777 668 212.   

www.skcvondrejove.cz
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KOSTELEC N. Č. LESY – Letos 
je tomu již 100 let, co byl založen 

první skautský oddíl 
na zdejší měšťanské 
škole. Na jaře roku 
1921 tedy vznikl 
oddíl Svazu skautů 
republiky Českoslo-
venské (Svojsíkovi 

skauti), jehož zakladatelem a vůd-
cem byl bratr Houžvička, místní 
učitel z nedaleké Vyžlovky. Oddíl 
se skládal ze tří družin: Vlaštovek, 
Medvědů a Orlů. Schůzky oddí-
lů se konaly ve školní tělocvičně 
a zkoušky se pak plnily v lese Tru-
ba a v Dolním Peklově na výsypce 
u havírny. Sliby se skládaly v lese 
Amerika, tam kde je dnes fotbalo-
vý areál.

ŘÍČANY / RADOŠOVICE – 
Dalším jubilantem, který se může 

letos pochlubit 
100letou exis-
tencí je fotbalový 
klub v Radošovi-
cích. Ustanoven 
byl pod názvem 

Sportovní klub Radošovice, a to 
roku 1921. O jeho vznik se zaslou-
žil především velký počet příznivců 
fotbalu a také nadšení mnoha obě-
tavých lidí. Počátky fotbalu byly 
v Radošovicích poměrně složité, 
nebyla odpovídající výstroj, pení-
ze, a hlavně chybělo hřiště. To se 
podařilo získat až v roce 1937, kdy 
byla klubu přidělena mokrá louka 
u Rokytky. O dva roky později však 
již bylo hřiště slavnostně otevřeno.  
V 50. letech min. století byl pak 
fotbalový klub sloučen s místním 
Sokolem a přejmenován na Sokol 
Radošovice.  Po roce 1992 do-
šlo k osamostatnění a klub od té 
doby pokračuje ve své činnosti pod 
názvem FK Radošovice. Veškeré 
fotbalové dění, tréninky a zápa-
sy probíhají na travnatém hřišti 
v prostředí říčanského lesa nedale-
ko přírodního koupaliště Jureček.
FK Radošovice vyhlásil letos na 
jaře veřejnou sbírku na celkovou 
rekonstrukci kabin, tribun a zá-
bradlí. Číslo transparentního 
účtu: 237507280/0600. Info: 
www.fkradosovice.cz, FB.

ŘÍČANY – Do čela  Nemocnice 
AGEL Říčany nastupuje prof. 
MUDr. Roman Prymula, CSc, 
Ph.D. (pozn. red. exministr zdra-
votnictví). Mezi jeho hlavní úkoly 
bude patřit rozvoj nemocnice a 
vybudování nového moderního ne-
mocničního pavilonu za bezmála  
250 miliónů korun. (zdroj: www.
nemocnicericany.agel.cz)

 Areál nemocnice v Říčanech je 
majetkem města Říčany, které jej 
nikdy nemělo a nemá v úmyslu pro-
dávat. Skupina AGEL je nájemcem 
nemocnice na základě dlouhodobé 
smlouvy s městem se závazkem 
poskytovat řádnou zdravotní péči. 
O současných plánech společnosti 
AGEL na výstavbu nového pavilo-
nu na pozemcích města nemáme 
dostatek informací a nemůžeme 
se k nim proto jakkoliv vyjadřovat. 
(Rada města Říčany o změně ve-
dení Nemocnice Agel Říčany a.s., 
zdroj. www.info.ricany.cz)

UHŘÍNĚVES – Ve středu 26. 
března zastupitelé Prahy 22 na 
svém 2. letošním jednání odvola-
li v tajné volbě starostu Vojtěcha 
Zelenku (STAN a Zelení), a to 
na návrh opozičního zastupite-
le Martina Langmajera (ODS). 
Pro hlasovala těsná většina 13 
hlasů.   Pravomoci starosty Rada 
MČ Praha 22 rozdělila na svém 
jednání dne 26. 3. 2021. 
(Pozn. Informaci redakce obdržela po 
odevzdání čísla 4/2021 do tisku).

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

Roku 1433 dne 7. května měl 
býti odpraven panoš Čeněk ze 
Sendražic, odsouzený radou 
Novoměstskou pro krádeže, 
loupeže a jiné zločiny (…). Již 
vedli jej k šibenici a s ním více 
jeho spomocníkův. V tom dívka, 
jejíž lásku byl získal, panna 
Markéta, dcera Anny, vdovy 
Lomnické, seděním (bydlící) 
na Popovicích, s matkou svou 
a jinými paními vzdycháním 
a lámáním rukou a velikým hla-
sitým kvílením jala se prositi 
konšelův, aby mu život darovali 
a jí ho dali za manžela, že ona 
jej bude hlídati, aby se nikdy 
takových činů nedopouštěl. (…) 
Obec pak slitovala se a konše-
lé dali k tomu vůli svou. Čeněk 
ze Sendražic jest tedy z cesty 
k místu popravnímu veden na 
radnici Novoměstskou, kdež 
učinil slib napravení svého ži-
vota a hned tudíž zaslíben jest 
panně Markétě k manželství. 
Jaké to manželství bylo, nikde 
nepovídá se.                                                ■

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.

 Do 11. výzvy MAS Říčansko – 
IROP-Školství a vzdělávání 2021, 
která byla ukončena 30. 4. 2021, byly 
v době uzávěrky zaregistrovány dva 
projekty. První projekt „Botanické 
centrum u základní školy u Říčanské-
ho lesa - 3. etapa“ podalo město Ří-
čany a požadují dotaci ve výši 4,7 mil. 
Kč. Druhý projekt „Odborná učebna 
fyziky a chemie II. ZŠ Bezručova Ří-
čany“ chce realizovat 2. základní škola 
Bezručova Říčany, příspěvková orga-
nizace ve výši dotace cca 600 tis. Kč. 

 6. výzva MAS Říčansko z Progra-
mu rozvoje venkova na investice do 
zemědělských podniků je otevřena 
přes Portál farmáře do 15. 5. 2021.

 V průběhu května bude ze strany 
MAS provedena kontrola formálních 
náležitostí a přijatelnosti všech projek-
tů přijatých do výše uvedených výzev 
a v červnu proběhne jejich hodnocení 
a výběr. Chceme co nejdříve předat 
projekty na příslušná ministerstva, 
aby žadatelé mohli začít s realizací.

 Celý květen bude ve znamení ježdění 
na kole a dalších sportovních aktivit, 
jelikož jsme se jako tým MASky zapo-
jili do akce „Do práce na kole 2021“. 
Těšíme se na závěrečnou tombolu, 
do které věnovali produkty držitelé 
regionální značky Zápraží originální 
produkt®. Tímto jim velmi děkujeme 
za podporu celé akce!

 Ve středu 14. 4. 2021 byl ukončen 
příjem dotazníků, ve kterých měli 
zdejší občané možnost vyjádřit se 
k tomu, jak z různých hledisek hodno-
tí život na Říčansku, do jakých oblastí 
je potřeba nejvíce investovat a kam 
by měla primárně směřovat finanční 
podpora z fondů EU. Sešlo se skoro 
80 vyplněných dotazníků. Výsled-
ky dotazníku budou použity jako 
podklady pro Strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje pro roky 
2021–2027, kterou MAS Říčansko 
právě připravuje. Pět vylosovaných 

výherců obdrží dárkový balíček regi-
onálních výrobků se značkou Zápraží 
originální produkt®, který je tvořen 
čajem Lipový květ ze Svojetic, Levan-
dulovou panenkou od paní Eismano-
vé, keramickým hrnečkem z dílny v T 
urkovicích u Ondřejova a Mnichovic-
kými perníky od paní Bělinové. Dár-
kový balíček získávají pan Jan Zima 
(Říčany), pan M. Smrčka (Říčany), 
paní Jana Maress (Srbín), paní Lenka 
Kavková (Klokočná), paní Milena Še-
belová (Struhařov). Všem výhercům 
gratulujeme!!!

 Stále pracujeme z domova a v kan-
celáři se střídáme a pravidelně se 
testujeme antigenními testy. Je nám 
líto, že se s Vámi nemůžeme potkávat 
osobně, ale věříme, že se tak brzy sta-

ne. Nicméně po telefonické domluvě 

je možné se osobně sejít a předložit 
nám absolvovaný negativní test, ne 
starší než týden. Konzultace poskytu-
jeme jak telefonicky, tak e-mailem. 

 Začínáme připravovat online se-
tkání „Snídaně starostů“ na úte-
rý 25. 5. od půl desáté. Hlavním 
bodem bude veřejné projednávání 
k návrhu strategie 2021-2027. Tato 
forma projednávání je pro nás po-
vinná a bez tohoto kroku nemůže 
žádná MAS strategický dokument 
podat v termínu do 30. 6. 2021. Na 
programu budou i aktuality z MASky 
a informace o probíhajícím projektu 

„Terénní sociální práce na obcích“. 
Všem zástupcům obcí v území MAS 
Říčansko budou s předstihem zaslá-
ny podkladové materiály. 

 Na základě veřejného projednávání 
se sejde nejvyšší orgán MAS Plénum 
v úterý 15. 6. v 18 hodin, jehož úko-
lem a povinností je schválení strate-
gického dokumentu. Věříme, že toto 
pravidelné roční setkání se uskuteční 
osobně v některém příjemném zaříze-
ní na Říčansku. Pokud nebude možné 
se takto vidět, opět proběhne Plénum 
online formou. Na základě získaných 
odpovědí a dalších podnětů od míst-

ních aktérů jsme sestavili návrh Ana-
lýzy rozvojových potřeb, tedy oblastí, 
do kterých je žádoucí v následujících 
letech nejvíce investovat. Budeme vel-
mi rádi, pokud se budete i nadále ak-
tivně podílet na tvorbě Strategie a své 
připomínky k návrhu uveřejněnému 
na našich webových stránkách: mas.
ricansko.eu/strategie/2021-2027/ 
nám sdělíte vyplněním elektronické-
ho dotazníku nebo zašlete mailem na 
adresu: mas@ricansko.eu. 

Všem čtenářům Zápraží přejeme 
z MASky klidné jarní dny  

a především pevné zdraví.  ■

Střípky z MASky Území MAS Říčansko pro období 2021-2027

Dne 1. 4. proběhla odborná certifikační komise, 
která posoudila novou žádost o udělení značky 

a zároveň všem žadatelům prodloužila platnost na 
další období.

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

Jednání bylo zahájeno předáním 
informací o fungování značky a její 
propagaci. Následovala diskuze 
členů komise ohledně zkušeností 
s fungováním a dalšího směřování 
značky. Dále se přešlo k předsta-
vení produkce novým zájemcem 
p. Tůmou a hlasováním o udělení 
certifikátu. Komisí byla posouze-
na jednotlivá certifikační kritéria, 
a žadatel byl oceněn za originalitu, 
preciznost a kvalitu produktů, pro 
naši značku bude obohacením, 
nikdo další v regionu nevyrábí vý-
robky z paroží, kostí a rohoviny. 
Výrobky se p. Tůma pokouší tvořit 
dle předloh historických originálů, 
totožným nářadím, které používa-
li již naši předci. Jeho práce však 
nespočívá jen ve výrobě replik, ale 
zaměřuje se hlavně na svou osob-
ní, originální tvorbu. Produkuje 
např. přívěšky, prsteny, knoflíky, 
jehly, rukojeti nožů, spony do vla-
sů apod. Blahopřejeme p. Tůmovi 
k získání certifikátu!

 Jsme moc rádi, že naši výrob-
ci jsou se značkou spokojeni, 
všichni, kterým vypršela platnost 
značky, požádali o prodlouže-
ní certifikátu a přejí si i v těchto 
složitějších časech s námi zůstat. 
Komise probrala informace o ak-
tuální situaci výrobců a způsobu 
značení a odsouhlasila jejich pro-
dloužení.
 Slavnostní předání certifiká-
tů bohužel proběhnout nemůže, 
předání proto bude v osobní ro-
vině. Regionální značka byla pro-
dloužena paní Ludmile Eisma-
nové (Levandulové panenky), 
Davidu Frydrychovi (Posvícenské 
koláče, turistické rohlíky), Plzeň-
skému Prazdroji (Velkopopovický 
Kozel Černý) a Pavlu Motuzovi 
(Dřevěné výrobky z Klokočné). 
Nově obdržel certifikát pan David 
Tůma s jeho Originálními výrob-
ky z paroží, kostí a rohoviny.

Přejeme všem našim výrobcům 
hodně úspěchů. ■

Komise k hodnocení 
výrobků značky  

ZÁPRAŽÍ originální produkt®  
se sešla online

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.  Schůz-
ky 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. 

ZÁPRAŽÍ originální produkt®

Ukázky nově certifikova-
ných výrobků z paroží, 
kostí a rohoviny pana 
Davida Tůmy ze Světic
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Předpokládáme, že v letních měsí-
cích nastane další rozvolnění stáva-
jících opatření a my budeme moci 
tábory uspořádat tak, jako tomu 
bylo v předchozích 12 letech.

JAK VYPADÁ CELODENNÍ 
PROGRAM
Rodiče mohou své děti přivést 
ráno od 7:30 do 8:30 a odpoled-
ne si je vyzvednout od 16:00 do 

17:30. Během této doby je pro děti 
připraven bohatý program, který 
je zaměřen zejména na pohybové 
aktivity a sportování. Děti jsou 
rozděleny do skupin (5 až 8 dětí 
ve skupině) a postupně se během 
dne střídají na stanovištích jako 
je výuka tenisu, venkovní bazén, 
jízda na kole (není povinná), stol-
ní tenis, míčové hry a další herní  
a sportovní činnosti.

Tábor je určen pro děti od 5 let až 
do 14 let.  Pro letošní prázdniny je 
vypsáno 7 „týdenních“ termínů 
(vždy pondělí až pátek).
 Jsou to: 5.–9. 7., 12.–16. 7., 
19.–23. 7., 26.–30. 7., 9.–13. 8., 

16.–20. 8., 23.–27. 8. 2021
 Cena 3.500 Kč za celý týden  
(5 dnů) nebo 750,-/den
 Kapacity jsou omezené, přihláš-
ky prosím zasílejte nejpozději do  
25. 6. 2021.                                                  ■

Oáza Říčany pořádá 
pravidelně ve svém areálu 

během letních prázdnin 
oblíbené příměstské tábory. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí  
v recepci nebo ke stažení na  

www.oazaricany.cz

Přihlášky, prosím, 
odevzdávejte v recepci Oázy 

(adresa V Chobotě 2112) 
nebo zasílejte na 

 oazaricany@oazaricany.cz 
Další informace obdržíte 

na tel. č. 736 679 097.

Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní 
zázemí. Program se koná na venkovních sportovištích, 
bazénu a také v případě deště v tenisové hale 
a v horní restauraci, která slouží jako „klubovna“.

Příměstské tábory  
V OÁZE ŘÍČANY

HLEDÁME PŘÁTELSKÉ  
KOLEGY NA POZICE:

✔ KUCHAŘE – požadujeme 
praxi v oboru gastronomie, práce 
na směny, zkušenosti s přípravou 

pizzy výhodou
✔ RECEPČNÍ – požadujeme 
středoškolské vzdělání, příjem-
nou a komunikativní osobnost 

se vztahem ke sportu, znalost AJ 
a uživatelské práce na PC. Vše 

ostatní Vás rádi naučíme. 
Životopis zasílejte na  

erlebachova@oazaricany.cz 
nebo volejte pro více informací na  

tel.: 606 767 030

Jak se stalo, že kuchař, který 
prošel vyhlášenými restaurace-
mi jako je Hilton 5*, Kingscourt 
5*, a který pracoval jako Culinary 
Producent v největší amatérské 
televizní kuchařské soutěži, přišel 
do malé vesnice v Ladově kraji, 
do výjimečného prostředí zámku 
Berchtold?
Nebýt této splašené doby covidu my-
slím si, že bych stále pracoval v hotelu 
Kingscourt, který bohužel utrpěl vel-
kou ránu a neustál to. Ale všechno zlé 
je pro něco dobré a po pár schůzkách 
jsem se stal společníkem restaurace 
Berchtold a musím uznat, že toto místo 
si mě úplně získalo. Spojení krásné pří-
rody, zámku, skvělé kuchyně a sportu 
je naprosto geniální; a ještě co by ka-
menem dohodil od Prahy. Už se těším, 
až ukážu své kulinářské umění se svým 
skvělým týmem všem z okolí a znovu 
probudíme spící kulinářské odvětví.

Na to se i my všichni těšíme. Měli 
jste čas udělat v restauraci i něja-
ké změny?
Čeká nás ještě hodně práce, ale první 
rekonstrukce už proběhla v kuchyni 
– doplnili jsme ji o mnoho moderních 
zařízení a mj. jsme také pořídili nové 
krásné talíře. Další změnu zazna-
menal prostor restaurace 
– tady jsme vymalovali, 
odkryli cihlovou část in-
teriéru a také je nyní od-
tud více vidět do zmo-
dernizované kuchyně. 
Úplnou novinkou pak 
bude venkovní plnohod-
notná kuchyň, kde budete 
moct sledovat práci kuchaře, 
třeba i při tvorbě vašeho pokrmu. 

To zní skvěle, už jste měli možnost 
novou kuchyň v průběhu jara vy-
zkoušet?
Ano k tomu už došlo a pár dní jsme zde 
vydávali pokrmy přes okénko. S tím, že 
jsme zkoušeli různé kreace a nejvíc po-
zitivních ohlasů jsme měli u mexických 

a asijských jídel, které mimochodem 
velmi rád připravuji.

Lidé už netrpělivě očekávají návrat 
k běžnému, normálnímu životu, ke 
sportu, cestování a bezpochyby se 
těší po dlouhé době také do restau-
race. Co pro ně přichystáte?
Řeknu to takto: V jednoduchosti je 
síla a pokud se spojí dobré surovi-
ny se skvělým kuchařským týmem, 
který vaří s láskou a bere práci 
i jako svého koníčka, je to výhra pro 
všechny. 

Znamená to, že navážete na vyhlá-
šenou zámeckou svíčkovou, nebo 

bude Váš koncept zcela odlišný?
Mnoho zdejších vyhláše-

ných receptů jsem po-
nechal, ale inovoval. 

Svíčková bude! 😀

Ladův kraj je hodně turistický 
i cyklistický, přímo pod zámkem 
vedou dvě cyklotrasy – budete při-
praveni i na trochu zpocené, nebo 
zablácené sportovce?
Jsme připraveni na veškeré sportovce 
a typy hostů. Jsme tady pro ně! A mys-
lím si, že nejvíce by je mohla zaujmout 
již zmíněná venkovní kuchyně.

Součástí zámku je nádherná za-
hrada, Dětský ráj s miniaturami 
hradů a zámku, dětským hřištěm, 
trampolínou. Zahradu vyhledáva-
jí jak mladé rodiny s dětmi, tak 
třeba i prarodiče s vnoučaty…
Já osobně jsem čerstvě otcem, takže 
na rodiny s dětmi určitě nezapo-
meneme a budeme se snažit splnit 
všechna jejich přání, ať už zavítají 
do restaurace nebo využijí venkovní 
zahrádku.

Zámecké prostředí přímo vyzý-
vá k pořádání skvělých roman-
tických svateb. Přemýšlel jste 
o nějaké novince na svatební 
menu?
Možností a inovací je plno. V případě 
zájmu bych třeba udělal show v rámci 
dusíku či suchého ledu, nebo nabídl 
něco z mé oblíbené molekulární ku-
chyně. Samozřejmě ale také respek-
tujeme klasiku. 

Zámek Berchtold pořádá různé 
akce pro veřejnost, což bývá ná-
por pro restauraci. Jak si s tím 
poradíte?
Dělal jsem mnoho akcí a vařil i pro  
1 000 lidí. Podle mě je to vše o organi-
zaci práce, pak to jde hladce. 

Jakmile se opět rozeběhnou na 
zámku, nejen díky jeho nádher-
ným vnitřním prostorům, časté 
firemní akce, setkáte se s další 
skupinou klientely, která bývá 
náročnější, s celodenním ob-
čerstvením. Tím, že jste pro-
šel i hotelovou restaurací, jistě 
víte, co na hosté vyžadují, aby 
se, i kvůli cateringu, vraceli 
zpátky.
V pěti hvězdičkových hotelích jsem 
se setkával s mnoha kulturami a také 
odlišnými nároky hostů, tohle určitě 
zvládneme. Hlavní je se stále usmí-
vat a práci, o kterou nás připravil na 
nějakou dobu virus, si opět plnohod-
notně užívat.

Děkujeme, budeme se těšit na 
návštěvu. ■

V červnu 2021 si Zámek Berchtold připomíná již 10. výročí své 
novodobé historie a oslavit to chce i s nadcházejícími změnami. 
Vzhledem k vládním opatřením byl Zámek Berchtold v Kunicích 
poměrně dlouho uzavřený a návštěvníci tak mohli zdarma jen do 
zámecké zahrady. Za zamčenými dveřmi zatím však probíhal veliký 

úklid, malování, předělávala se zámecká restaurace se zázemím a také se 
připravovalo skvělé menu pod vedením nového šéfkuchaře Michala Bučka.

Být pozitivní a vařit s láskou 
To je základ úspěchu, říká nový 
šéfkuchař zámecké restaurace

HOTEL zámek BERCHTOLD
Hlavní 6, Kunice – Vidovice
www.zamekberchtold.cz

hotel@zamekberchtold.cz,  
tel.: 770 169 980

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova 
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)

Otevírací doba:  PO-SO 9 až 17 hod., NE 9 až 12 hod.   Tel.: 606 494 939, 723 516 513

PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE SÁDEK (sortiment dle aktuální nabídky)

VLASTNÍ PRODUKCE 

ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK A BALKÓNOVEK V BOHATÉM SORTIMENTU!

ZELENINOVÁ SADBA
PLODOVÁ – KOŠŤÁLOVÁ – LISTOVÁ
Ze zeleninové sadby si u nás vyberete např.  osvědčené papriky, rajčata, dýně, 
kedlubny, saláty nebo petržel.
Nabízíme také oblíbené ROUBOVANÉ OKURKY A ROUBOVANÁ RAJČATA.

BYLINKY
MÁTA - MAJORÁNKA - MEDUŇKA - SATUREJKA 
ROZMARÝN - ŠALVĚJ
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Téma: 
ABSURDITA 
Nahlédneme-li do slovníku ci-
zích slov, nalezneme význam 
slova absurdní pod hesly ne-
smyslný, nevhodný, hloupý, 
příp. odporující logice, ro-
zumnému myšlení. Budeme-li 
hledat synonymum, pak je to 
nesmyslnost, nemožnost, pro-
tismyslnost, nepochopitelnost, 
nepřijatelnost.
 Na absurdity ve svém životě 
narazí bezesporu každý. Mně 
utkvěla jedna z letošního před-
velikonočního období. Každý 
rok totiž posílám na Veliko-
noce známým několik pohle-
dů. Takových těch klasických, 
papírových. Divíte se? Nejste 
jediní. Co bylo dříve běžné 
a časté, je dnes považováno 
za raritu, neřkuli dokonce 
za úchylku. Vždyť přece proč 
kupovat pohled, známku, vy-
mýšlet a psát nějaký text, jít ke 
schránce či na poštu, když lze 
poslat mobilem krátkou SMS, 
nejlépe se smajlíkem?
 Vydala jsem se tedy několik 
dní před Velkým pátkem za-
koupit potřebný počet známek 
a pohledů s tématem Veliko-
noc. Nejprve (dle mého sou-
du) zcela logicky na poštu. 
Známky jsem obdržela, ale 
s pohlednicemi pohořela. Prý 
nedorazily, ale mohu si vybrat 
třeba z gratulací nebo vánoč-
ních přání, ty ještě mají. Na 
Velikonoce narozeniny nebo 
vánoční stromek? Děkuji, to 
ne. Zkouším nedalekou tra-
fiku, také bez úspěchu, Veli-
konoce zatím nejsou, možná 
budou, ptejte se. Hurá, pohle-
dy přece vedou i obchodním 
domě, mají je u pokladny! Tak 
rychle tam. Dušička se zatete-
lila radostí při odpovědi: „Veli-
konoce? Ano, máme.“ Ovšem 
jen proto, aby z radostných vý-
šin byla vzápětí sestřelena do-
větkem: „Ale nesmíme Vám je 
nyní prodat, jsou v zakázaném 
zboží“. 
 A pointa celé anabáze? Na-
konec jsem sáhla do šuplíku 
s papíry a lejstry svých rodičů, 
vědouc, že někde hluboko u dna 
se ukrývá balíček postarších po-
hledů, obálek a korespondenč-
ních lístků (ještě s předtištěnou 
známkou 0.50 Kčs), našla i pár 
velikonočních a s poznámkou 
o absurditách života jsem je 
odeslala.                                    ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

Už před prvním květnovým víken-
dem se otevírají brány na parkoviš- 
tě v ulici Wolkerova (u křižovatky 
Kolovratská / Říčanská) pro první 
diváky. Na filmové projekce se mů-
žete těšit vždy v pátek a v sobotu. 
Tematicky zaměřené víkendy na-
bídnou program plný oceňovaných 
filmů, ale i těch, které se ještě na 
plátnech kin nestačily ohřát. A nu-
dit se nebudete ani v minutách před 
začátkem projekce. Samozřejmě je 
myšleno i na nejmenší a v progra-
mu tak najdete i celou řadu pohá-
dek a animovaných filmů.   
 Maximální kapacita je 50 osob-
ních vozů. O divácký zážitek se 
postará velkoplošná LED obra-
zovka o rozměrech 7x4 m a zvuk 
přenášený po vlnách FM přímo 
do autorádia. Občerstvení rovnou 
do auta nabídne FOOD TRUCK 
z Restaurace U Labutě. Vjízdné 
(vstupenka na filmové představe-
ní) 1 vstupenka = 1 osobní vozidlo, 
v předprodeji na www.kclabut.cz.  

Těšíme se na Vás!

30.4. PÁ, 17:00, 17:45
Mlsné medvědí příběhy
Animovaný / Dětský, 45 min., CZ, 
Aerofilms, 200,- Kč

30.4., PÁ, 18:30, 19:50
V síti
Dokumentární, 100 min., CZ, 
Aerofilms, 300,- Kč

30.4., PÁ, 20:30, 21:57
Vlastníci
Komedie, 97 min., CZ, Cinemart, 
300,- Kč

1.5., SO, 16:00, 17:55
Princezna zakletá v čase
Pohádka, 115 min., CZ, Bohemia 
MP, 300,- Kč

1.5., SO, 18:30, 20:11
3Bobule
Komedie, 101 min., CZ, Bioscop, 
300,- Kč

1.5., SO, 20:45, 22:43
Šarlatán
Drama, 118 min., CZ, Cinemart, 
300,- Kč ■

Kultura, trosečník na cestách virové pandemie, 
už druhé jaro netrpělivě čeká na své zachránce 
– diváky. Jednou z možností, jak je neztratit 
z dohledu je téměř devadesát let starý fenomén. 
AUTOKINO. A to nyní startuje v Říčanech.

AUTEM AŽ DO KINA, ŘÍČANY OTEVÍRAJÍ AUTOKINO

www.autokinoricany.cz

Uzavření farmářských trhů, které 
trvá s malými pauzami rok, je pro 
střední a menší farmy problematic-
ké – dostávají se mnohdy do exis-
tenčních potíží, nebo je situace pro 
ně i likvidační. Organizátoři trhů 
a zástupci zemědělců se tudíž zasa-
zovali o jejich znovuotevření.
 Od pondělí 12. dubna 2021 se 
farmářské trhy mohly tedy otevřít 
veřejnosti, ovšem platí zde zpřís-

něná hygienická pravidla: mezi 
stánky a lidmi musí být rozestupy 
a prodejci vedle zeleniny, ovoce, 
květin, osiva, pekařských výrobků či 
medu nesmějí prodávat občerstvení 
ani nabízet ochutnávky. Vzhledem 
k postupnému otevírání a někdy 
i změnám termínů nebylo nyní v na-
šich možnostech trhy u nás přesně 
zmapovat. Využijte tedy informace 
na stránkách obcí a FB.                        ■

Černá skládka jednoduše řečeno 
vznikne tak, že někteří spoluobča-
né nedbají, resp. ignorují pravidla 
pro odkládají odpadů a zbavují se 
jich jak a kde je napadne. A tak 
vznikají místa nelegálního ukládá-
ní odpadu, místa, která jsou hroz-
bou. Nejen pro přírodu jako tako-

vou, ale i pro nás samotné. Pokud 
tedy narazíte na černou skládku, 
nahlaste ji na příslušném obec-
ním úřadě. Přes aplikaci, osobně, 
emailem, telefonicky, písemně. 
A především -  i sami dbejme o to, 
aby černé skládky  v jakékoliv for-
mě, vůbec nevznikaly.                         ■

8. ročník Běhu Krásné vyhlídky 
7,4 km – Struhařov u Mnichovic se 
koná ve dnech 30. 4. – 2. 5. 2021, 
a to individuálně, což znamená, že 
běžet každý může kdykoliv mezi pát-

kem 30. 4. 8.00 h a nedělí 2. 5. 20.00 
h; čas si tedy měří každý sám. Trasa 
je stejná jako v předešlých letech. Od 
30. 4. bude vyznačena oranžovým 
sprejováním. A POZOR! Na trase 
jsou 3 přeběhy silnice.
 Ke kategoriím hlavního závodu – 

muži, ženy, veteráni (50+), veteránky 
(45+), se letos přidává novinka, ne-
boť běžet může i celá rodina. Katego-
rie doprovodných závodů pak před-
stavují junioři, juniorky U16 11-15, 
99 let, doprovodný závod 1860 m  
(3 kola okolo Hliněného rybníka), 
žáci, žákyně U11 7-10, 99 let, do-
provodný závod 620 m (1 kolo okolo 
Hliněného rybníka). Start/Cíl a trasa 
bude viditelně označena.) ■

Tradiční výstava tulipánů se koná i v sezóně 2021. 
Vysazeno je přes 115 odrůd tulipánů, což předsta-
vuje celkem asi 10 000 cibulí. Oficiální začátek 
výstavy je stanoven na 27. dubna, předpokláda-
né ukončení je 23. května, ovšem berme v úvahu, 
že přesný termín kvetení se nedá přesně stanovit. 
Otevřeno květen – srpen: út až ne 9 – 19 h, základní 
vstupné (dospělí) 90 Kč.                                 ■

Pozitivně kvitujeme, že ožívají opět plochy s farmář- 
skými trhy. První trhy se konaly již v průběhu dubna, 
ale většina se jich v našem kraji vrací v květnu.

Máme tu jaro, a kromě jiného nám (bohužel) 
vzkvétají i černé skládky. Zákon o odpadech 
(č. 185/2001 Sb.), kterým se v ČR při nakládání 
s odpady řídíme, pojem „černá skládka“ 
nedefinuje, ale všichni se umíme představit, co se 
pod tím skrývá.

Běh se koná po unikátní panoramatické trase nové 
přírodní stezky Krásné vyhlídky, kterou vybudoval 
v roce 2013 Klub seniorů Mnichovice a okolí ve 
spolupráci s obcemi Struhařov, Mnichovice, Klokočná, 
Ladovým krajem a ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. 
Letos opět oproti minulým ročníkům trochu jinak…

Udělejte si výlet a navštivte Dendrolo-
gickou zahradu v Průhonicích. Opět je 
otevřena pro veřejnost (prodejna rostlin 
také, kavárna s výdejním okénkem).

FARMÁŘSKÉ TRHY

ČERNÉ SKLÁDKY Běh Krásné vyhlídky letos opět individuálně

Den proti  
rakovině
Každoročně 
ho spojujeme 
s měsícem 
květnem. 
Prostřednictvím 
letáků 
s informacemi, osvětovou 
kampaní a nabízenými kvítky 
měsíčku lékařského se tento 
projekt pomocí sbírky snaží 
získat prostředky na boj 
proti rakovině. Pro letošní 
rok (25. ročník sbírky) bylo 
nakonec rozhodnuto, že 
prodej kytiček v ulicích se 
přesune na měsíc září.

Barva stužky pro rok 2021 bude 
zelená a minimální příspěvek za 
jednu kytičku měsíčku lékařského 
zůstává na 20 Kč. Konkrétní záři-
jový termín bude upřesněn. Zaslat 
příspěvek je také možné pomocí 
dárcovské E-kytičky (SMS) nebo 
na účet Českého dne proti rakovině. 
Máte-li zájem stát se dobrovolní-
kem, máte chuť aktivněji se zapojit, 
pomáhat, děkujeme.                                 ■

www.cdpr.cz

Další info, mapky tras atd.  
na webu 

www.behkrasnevyhlidky.cz

Zapojit se můžete jako jedinec, nebo 
se zaregistrujte a přidejte se jako 
kolektiv; a jezděte na kole, choďte, 
běhejte do práce, do školy, ráno pro 
housky… prostě vyzkoušejte si, jaké 
to je a zda dokážete měsíc fungovat 
bez auta nebo jen s jeho minimálním 
využitím (ne vždy, a ne všude je to 

totiž reálné, což naše redakce dobře 
ví). Do výzvy se mj. zapojil i kolek-
tiv naší spřátelené MAS Říčany, 
nebo někteří naši inzerenti. Z jejich 
strany zazněl i názor, že kolo k ži-
votu dnes už prostě patří a nemělo 
by na cestách být jen výsadou pro ty 
odvážné :o)                                                  ■

Myšlenka otevřít kostely v noci vznik-
la před patnácti lety ve Vídni, kde také 
v roce 2005 proběhla první Noc kos-
telů – „Lange Nacht der Kirchen“. 
V roce 2009 překročila Noc kostelů 
hranice a otevřely se také kostely 
a modlitebny na několika místech 
v České republice. Seznam zapo-

jených kostelů a programy v rámci 
Noci kostelů viz  www.nockostelu.cz
 Okres Kolín např. Český Brod, 
Přistoupim, Rostoklaty, Tismice.
 Okres Praha-východ např. Hru-
sice, Mnichovice, Říčany, Stříbrná 
Skalice, Škvorec, Úvaly, Kamenice-
-Těptín.                                                                               ■

11. ročník celoměsíční květnové výzvy Do práce na 
kole začíná již od prvního května! Nese se opět ve 
smyslu: Více pohybu, radosti že života, méně emisí.

Do práce na kole

Noc kostelů
FARMÁŘSKÉ TRHY

Letos se bude konat 
v pátek 28. května 2021. 
program Noci kostelů nyní 
v ČR připravuje již více než 
500 kostelů a modliteben.

Průhonické tulipány
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Na máje či májovou slavnost nemu-
sí pamětníci mladší generace jen 
upomínat, i u nás v kraji jsou dosud 
obce, které se tuto tradici snaží za-
chovávat. Výběr a kácení stromu, 
stavění máje na návsi, tance a vy-
vádění děvčat z domů, večerní ve-
selice, to vše (bývalo) bývá součástí 
prvního květnového dne či týdne. 
I když pravda je, že na mnoha mís-
tech už zbyly jen ty vzpomínky…
 Ve Svatbíně u Kostelce n. Č. lesy 
žila máji celá vesnice. V brnickém 
lese se vybral ten nejlepší smrk, od- 
vezl se do vsi, kde se zbavil kůry a vět-
ví a zachovala se jen špička. Navezly 
se také mladé břízky, ty se zdobily ba-
revnými krepovými stuhami a dávaly 
se k domům děvčat ve věku tzv. „na 
vdávání“, která pak tančila na má-
jích. Na návsi se vykopala díra a za 
pomoci bidel a provazů se vztyčoval 
smrk – májka; na vrcholu byl přivá-

zán ozdobný věnec zvaný „král“, kte-
rý se později vydražil. Po poledni pak 
začala samotná venkovní slavnost, 
tančilo se, hudba hrála a večer byla 
taneční zábava v hostinci.
Vzpomínku lze nalézt i v zápisech 
o Stříbrné Skalici V. Wurma: „Pále-
ní čarodějnic“ o noci filipojakubské 
následovalo stavění májí pod okny 
děvčat a o Letnicích postavení vyso-
kého stromu na skalickém rynku za 
noci ukořistěného v lese; již o 4 hod. 
ranní zahájili pod ním místní hu-
debníci koncert. 
 Obcí, ve které se u nás doposud 
konají zřejmě nejznámější Májové 
slavnosti a tančí se zde česká be-
seda (a to již od roku 1946!) jsou 
Lensedly. 
http://www.kaliste.eu/staroceske-maje/

 Máje řadíme mezi zvyky opravdu 
staré (záznamy jsou již ze 16. či 17. 
století) v nejrůznější podobě se ob-

jevují po téměř celé Evropě, nejsou 
tedy univerzální, a to ani v rám-
ci krajů u nás. Někde velké máje 
a věnce na nich hlídali, neboť jejich 
ztráta značila neschopnost (nejen 
uhlídání májky) místních mláden-
ců, jinde břízky dávali k domům 
děvčat jejich mládenci a jen v pří-
padě, že dívky již nebyly panny, což 
se ne vždy setkávalo s pochopením 
dalších členů rodiny. A tak bychom 
mohli pokračovat… ak ■

Zdroj: JUDr. Václav Wurm, Letopisy města 
Stříbrná Skalice, bez datace; Černokoste-
lecký zpravodaj 5/2015, Svatbín v historii 
času, 5. část.

Po Velikonocích následují další dny, které v sobě 
propojují dávné zvyky a radost ze života. Magická 
noc o svátku sv. Filipa a Jakuba (30. 4.) spojená 
s pálením ohňů a ochranou před nadpřirozenými 
silami otevírá pak cestu pro staré májové obyčeje,  
– připomínky probuzené přírody a síly nového života.

STAROČESKÉ MÁJE aneb MÁJ JE LÁSKY ČAS
TRADICE A ZVYKY

Vzpomínáte si na nějaké zvyky, 
obyčeje a tradice, které u vás 
již vymizely, nebo naopak se 

stále udržují? A nemusí jít 
jen o ty v měsíci máji. Napište 

nám, rádi se o informace 
podělíme!
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O Senohrabech se lze poprvé do-
číst v zápisu s datací k roku 1440, 
kdy jistá Běta z Konojed, provdá-
na za Ctibora z Ploskova a držící 
také hrad Zlenice, prodala své 
panství i s okolními vesnicemi.  
Senohraby byly dlouhá léta jen 
malá víska s několika grunty, její 

novodobou podobu ale ovlivnila 
v závěru 19. století výstavba že-
lezniční trati – obec se stala vy-
hlášeným letoviskem především 
Pražanů a začaly zde vyrůstat 
nové vily a domy.
 Myšlenka výstavby kaple byla 
předložena několikrát, ale ani 

doba po skon-
čení války či 
období po roce 
1989 jí naklo-
něno příznivě ne-
bylo. Ten správný čas 
nastal až v roce 2010, kdy se díky 
iniciativě tehdejšího vedení obce 

a několika občanů podařilo záměr 
výstavby kaple uvést v život. Kap-
le sv. Vojtěcha byla postavena v le-
tech 2010–2011 z dobrovolných 
darů občanů a firem a s využitím 
dotací od Středočeského kraje 
a Nadace českých památek.
 Kaple byla požehnána arcibis-
kupem Mons. Dominikem Dukou 
ve čtvrtek 19. května 2011, je ma-
jetkem obce, a ta ji pronajímá za 
symbolický nájem spolku Kaple 
Senohraby z. s. Spolek se stará ne-
jen o údržbu a úpravu kaple a její-
ho okolí, ale také o další kulturní 
a duchovní aktivity (např. pravi-
delné setkávání věřících je zde ve 
čtvrtek v 18 h). 
 Kaple má i svůj, na zakázku zho-
tovený, zvon. Je ozdoben symboly 
sv. Vojtěcha a označen názvem 
obce. Před zavěšením do zvonice 
byl slavnostně požehnán hrusic-
kým a mnichovickým farářem  

P. Ivanem Kudláčkem 
a od té doby odbíjí 
ve dne každou ho-
dinu a v poledne 

a v podvečer 
zvoní „kle-

kání“.
 ak ■

Z HISTORIE
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Kaple sv. Vojtěcha  
v Senohrabech
Staré Senohraby sice měly školu, hasičskou zbrojnici, 
náves se zvoničkou, ale odedávna zde scházel kostel nebo 
alespoň kaple. V průběhu let se sice možnost výstavby 
několikrát zvažovala, ale k realizaci došlo relativně 
nedávno. Moderní kaple, nesoucí jméno sv. Vojtěcha, byla 
v Senohrabech požehnána před 10 lety, v květnu 2011.

VÍCE INFO:  
www.kaplesenohraby.eu
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Kaple v Senohrabech je zasvěcena 
svatému Vojtěchovi, jednomu 

z hlavních zemských patronů. Stavbu 
navrhl senohrabský architekt Petr 

Šťastný ml., autorem vstupních dveří 
a výzdoby interiéru je senohrabský 
akademický malíř Michal Tomek.

Staročeské májové 
slavnosti v Lensedlích
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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

Mrazírny POLAR česká společnost se sídlem U Cihelny 1074, 
Kostelec nad Černými lesy vypisuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ SKLADU
POŽADUJEME

▪Středoškolské vzdělání▪ 
▪Znalost práce na PC▪

▪Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)▪
▪Spolehlivost▪

▪Samostatnost▪
▪Organizační schopnosti▪

▪Řidičský průkaz na VZV výhodou▪

NABÍZÍME
▪Po zapracování výborné �inanční ohodnocení▪

▪V závislosti na pracovní aktivitě podíly na výsledku hospodaření▪
▪25 dní dovolené▪

▪Stravenky▪
▪Práce v českém kolektivu▪

Pokud máte zájem kontaktujte nás na:
 Tomáš Haviar , mail: tomas.haviar@polar-cz.eu, 

 tel: 724319952

tel.: 603 428 229 | e-mail: catering@arter.cz | www.arter.cz

PŘIJME DO MODERNÍHO CENTRÁLNÍHO 
STRAVOVACÍHO PROVOZU V ŘÍČANECH 

NÁSLEDUJÍCÍ PROFESE:

Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny

· Kuchař/kuchařka·
· Pomocný kuchař/kuchařka·
· Expedientka hotových jídel·

· Pomocná síla – pracovník provozu·
· Řidič dodávky na rozvoz obědů·

 (poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

Tel.: 721 864 838 
e-mail: pmotuz@seznam.cz

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná
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V minulém čísle Zápraží jsme vám představili 
první ze tří nádražních podchodů, které nás zaujaly 
svou výmalbou (Mnichovice, Uhříněves a Říčany). 
Na další dva, které jsme již také avizovali, se 
tedy podíváme dnes. Leží na trati vedoucí z Prahy 
východním směrem, na původně tzv. Olomoucko-
Pražské, a jejich autoři svá díla pojali… jak se to 
vezme. Rozdílně, a přitom vlastně stejně. Základem 
jsou v Úvalech i v nedalekém Českém Brodě totiž 
historické události spojené s daným místem. Styl je 
však zcela odlišný. A naše závěrečná otázka zůstává 
i tentokrát: Jak se líbí? (Podchody, část II.)

PODCHODYPODCHODY

ÚVALY   ➔   ➔   ➔

ČESKÝ BROD   ➔   ➔NÁDRAŽNÍ PODCHODY aneb  
Cesty k vlakům (vy)malované

Z historického pohledu se jed-
ná o nejstarší úsek parostrojní 
železnice u nás, budovaný jako 
součást státní Severní státní drá-
hy (Olomoucko-Pražské) v letech 
1842–1845. Úvaly se dočkaly 
před pár lety rekonstrukce, v rám-
ci modernizace železniční trati 
Běchovice – Úvaly. Vzniklo zde 
velké ostrovní nástupiště, druhá 
dvě přístupná od budovy nádra-
ží, přibyly výtahy, protihlukové 
zdi, nový přístup pro pěší. Město 
vyhlásilo v roce 2015 výtvarnou 
soutěž na výmalbu nového pod-

chodu (příchod k vlakům). Zvítě-
zila umělecká skupina Leviathan 
Crew vedená Kryštofem Kotíkem, 
která připravila návrh, spojující 
v sobě street art se zobrazením 
historie města, a to od středověku 
až po nedávnou minulost. Spreje-
ři přes ručně vyřezávané šablony 
vytvořili na bílých stěnách cel-
kem na první pohled jednoduše 
působících 11 obrazů – stylizací 
(v pozadí kresba, vpředu detailní 
malba), doplněných texty. 

Historické události z oblasti 
Úval však opustili, když se v roce 
2017 pustili i do podchodu pod 
železničním přejezdem. Tady 
zcela jinak pojaté malby mapují 
cestovatelské příběhy imaginár-
ního svérázného lidumila Pierra 
Mallemorta. A spojuje je jedno: 
Poznání, že svět okolo nás je 
krásný.

Historická budova kompletně opravené-
ho nádraží leží na stejné trati jako Úvaly. 
Původně zde stávala nádražní výpravna 
z roku 1845, současná budova pochází 
z let 1927–1929 a vzešla z projektu archi-
tekta Františka Kouly (mimochodem syna 
známého architekta přelomu 19. a 20. 
stol. Jana Kouly z Českého Brodu). Posta-
vena byla ve slohu geometrické moderny 
s prvky kubismu. Před zhruba deseti lety 
prošlo nádraží a jeho okolí renovací, a to 
mu vyneslo nejen nominaci, ale i titul fina-
lista roku 2013 v soutěži Nejkrásnější ná-

draží ČR. Podchod vedoucí k nástupištím 
v současné době zdobí malby v komikso-
vém duchu s návazností na historické udá-
losti z českých dějin. Autorem je výtvarník 
Jiří Filípek z Olešky, mnohým však spíše 
známý jako pracovník muzea v Kostelci 
nad Černými lesy; barevné výmalby se pak 
ujaly děti a další zájemci z řad veřejnosti. 
Dílo ještě není dokončeno, prostor stěn 
k pokračování ostatně přímo vybízí.    ak ■
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„
“

„A abych řekl pravdu, setsakramentsky mě to s mým ces-
tovatelem bavilo. Nebudu vám popisovat jeho ilustrace, 
poznatky ani poznámky – na to se běžte podívat sami 

do podchodu u železničního přejezdu směrem do centra 
z nádraží. Jen vám povím, co všechny Mallemortovy 

malby spojuje. Je to největší ze všech poznání: Svět okolo 
nás je krásný. I když ho na první, ani na druhý pohled 

absolutně nepochopíme."
Kryštof Kotík, 2017 (www.facebook.com/StreetArtUvaly)

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
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WWW.AVYDON.CZ

Výroba a prodej řeziva pila Ondřejov, OSB desky, palubky, plotovky, latě, hranoly, prkna, řezivo

Otevírací doba: PO-PÁ – 7:00 – 15:30, SO 8:00 – 12:00

Aktuálně hledáme 

nového kolegu:

SKLADNÍK/ASISTENT PRODEJE

Bližší info na 

tel: 602 364 012

AVYDON s.r.o. prodejna a pila v Ondřejově nabízí široký 
sortiment dřevařských materiálů: 
řezivo stavební a truhlářské • deskový materiál 
• plotovky • palubky • terasy • fasády a další 
doplňkové sortimenty jako jsou: olejové lazury 
OSMO • lazury LUXOL • štětce • ruční nářadí • 
spojovací materiál • tesařské kování • bukové • 
pelety • štípané palivové dřevo

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 
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STAVEBNÍ ČINNOST Kompletní 
rekonstrukce, výstavby objektů, 
zemní práce, osazení nádrží na 
dešťovou vodu, bourací práce, 
zámkové dlažby, zídky. 
Email: stavbysrba@gmail.com 
Tel: 603 814 590

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

HASICÍ PŘÍSTROJE – revize, 
servis a OSTRAHA OBJEKTŮ. 
Tel.: 728 742 824

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

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

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

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

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

Jsme ryze česká zahradnická fi rma, náš zá-
kladní sorti ment představují vlastní výpěstky 
z našich skleníků. Zaměřujeme se na balkó-
nové a záhonové květi ny (letničky i dvoulet-
ky, trvalky, koření, aromati cké byliny), sadbu 
plodové, košťálové a listové zeleniny. V na-
bídce máme mj. drobné ovoce, jahodníky, 
substráty, hnojiva a další potřeby.

NOVINKA! Od jara provozujeme ZAHRADNICTVÍ U KRTKA 
v Praze 10 – Dolní Měcholupy (křižovatka Kutnohorská/

K Měcholupům naproti  Tank ONO). Otevřeno 7 dní v týdnu 9 až 18 h.
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

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

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ  7-16 h, SOBOTA  7-12
DISPEČINK TEL: 721 870 737

www.betonmuk.cz
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

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

ZDRAVOTNÍ SESTRU 
a  FYZIOTERAPEUTA

***
Plný pracovní úvazek
Nástup možný ihned
Možnost ubytování

Jsme spolehlivá fi rma 
s 20letou tradicí na trhu

WWW.LIKVIDACE.VOJKOV.CZ
Tel.: 605 238 887

ZDARMA 
Odtah • Vystavení protokolu 

likvidace•Odhlášení na úřadě•

CHCETE SE 
ZBAVIT VAŠEHO 
STARÉHO AUTA? 

RÁDI HO VYKOUPÍME 

LIKVIDACE VOJKOV

Provádíme 

ekologickou 

likvidaci autovraků

S námi to jde bez 

zbytečných 

starostí!

Pište prosím na 
veronikaondras

@email.cz

Hledám schopného 
člověka pro 

údržby – realizace 
zahrad  

samostatného 
mobilního

130 Kč/hod 
práce jsou sezónní
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KŘÍŽOVKA O CENY

Zaměřují se zde jak na přímé spo-
třebitele (maloobchodní prodej), 
tak na velkoobchodní odběra-
telský trh. Produkce okrasných 
rostlin probíhá ve skleníku na 
ploše 1000 m2, ve foliovnících na 

zhruba 1500 m2 a na venkovní 
pěstební ploše o výměře 2000 m2. 
Vybrat si z kvalitní produkce 
v limuzském zahradnictví mů-
žete podle sezóny: jarní hrnkové 
květiny, bylinky, okrasné trávy, 

letničky, trvalky, sadbu plodo-
vé zeleniny a jahod, na podzim 
pak třeba chryzantémy nebo 
vřesy. V nabídce prodejny jsou 
i substráty, hnojiva a pěstební  
nádoby. ■

Tajenku zašlete do 20. května 2021 na email redakce@zaprazi.eu, pro tři výherce máme připraveny ceny v podobě voucherů v hodnotě 100 Kč 
pro nákup v Zahradnictví Limuzy. Jména výherců a správné znění tajenky naleznete v Zápraží 6/2021. 

Tajenka křížovky z minulého čísla: KDYŽ CHCETE KVALITNÍ BETON ZVOLTE BETONÁRKU MUKAŘOV. Ceny získávají: A. Grossová ze 
Struhařova, M. Velasová ze Žernovky a J. Chmelířová z Říčan. Gratulujeme! ■

Několik kilometrů jihozápadně od Českého Brodu bylo 
v prostorách bývalé vesnické cihelny založeno v roce 
2004 rodinné zahradnictví. Od počátku se specializuje na 
vlastní produkci sezónních okrasných rostlin.  

Zahradnictví Limuzy  
– STARÁ CIHELNA

ZAHRADNICTVÍ LIMUZY
Otevřeno dle sezóny: březen 
až červen, září až listopad.

PO - SO 9 - 18 h, NE 9 - 13 h
tel.: 736 765 346

www.zahradnictvilimuzy.cz
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