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FENOMÉN 
GARÁŽOVÝCH 
PRODEJŮ

TIP NA  
VÝLET
Za vůní  
levandule

PYRÁMY, MILNÍKY, 
ROZCESTNÍKY
strážci cest a silnic

HOBBYTEC 
Firma expanduje 
do zahraničí, 
hliníkové  
stavby doplňují 
mobilní domy 
a nově úspěšně 
vstoupila i na 
realitní trh.

MAS 
ŘÍČANSKO
Ve spolupráci 
s časopisem 
Zápraží a s využi- 
tím fotek čtenářů 
vznikne nový  
stolní kalendář  
pro rok 2022.

NIKOL A KAREL 
HEŘMÁNKOVI
Život jsme spojili s divadlem, ale na 
klid v Jevanech nedáme dopustit fo
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V minulém čísle jsme vás informovali o vyhlášení 
letní fotosoutěže, která je otevřená pro všechny, 
kteří rádi fotí. Fotky to mohou být stylem volné, 
sjednocujícím tématem je pak místo, které máte 
v kraji na Zápraží rádi. Novinkou v rámci této foto-
soutěže je naše dohoda s MAS Říčansko. Jako kaž-
dým rokem bude pod jejich hlavičkou vznikat stol-
ní kalendář, a v tom na rok 2022 by se mohly objevit 
i vaše snímky. A tady máme tedy oproti minule avi-
zovaným informacím drobnou změnu: kdo tudíž 
fotografie zašle v termínu konání soutěže časopisu 
Zápraží (1. 7. – 20. 8. 2021) bude zapojen nejen 
v soutěži o ceny, ale také jeho snímky projdou vý-
běrem do kalendáře. Kdo fotografie zašle po tom-
to termínu, ale nejpozději do 30. září, nebude již 

v soutěži, ale stále aspiruje na umístění v kalendáři 
MAS Říčansko. Podmínky soutěže naleznete na:  
www.zaprazi.eu/knihovna, info ke kalendáři na 
www.mas.ricansko.eu.                                                       ■

FOTOSOUTĚŽ 2021
Místo, které mám zde rád
Termín: 1. 7. – 20. 8. 2021
Max. 5 snímků, lze černobílé 
i barevné.
Zasílejte je na email  
redakce@zaprazi.eu, do 
předmětu zprávy uveďte 
Fotosoutěž 2021.

Vzhledem k tomu, že se snažíme náš časopis 
neustále zlepšovat a proměny za poslední rok 
jste, doufejme, zaznamenali, potřebujeme také 
znát Váš názor či mít v některých případech 
zpětnou vazbu, byť tak trochu statistickou. 
Proto jsme připravili krátký on-line dotazník, 

určený pro čtenáře a inzerenty časopisu Zápra-
ží. Jeho vyplnění je jednoduché, nám dodá zají-
mavé informace. On-line dotazník naleznete na 
hlavní stránce našeho webu www.zaprazi.eu. 
K dispozici bude do konce října 2021. Čeká na 
Vás zodpovězení zhruba desítky otázek, což je 
činnost na pár minut. Prosíme, věnujte nám je. 
Děkujeme!!!                                                         ■

ČTENÁŘŮM ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
konečně tu máme léto. Na-
svědčuje tomu jak datum 
v kalendáři, tak teploty, 
panující venku za oknem. 
Já mám to štěstí, že moje 
kancelář (v notebooku) je přenosná, tak občas 
mohu úřadovat i ze zahrady. Á propos zahra-
dy… červnová akce Víkend otevřených zahrad 
byla letos opět povedená, osobně se mi povedlo 
navštívit v našem kraji tři místa. Nebyla to však 
jediná akce, na kterou Zápraží zavítalo. Červen 
byl v tomto směru velmi úrodný. Letní prázd-
ninové měsíce na tom budou stejně dobře, ale 
vyplatí se sledovat informace; někde se orga-
nizátoři rozhodují na poslední chvíli, jinde se 
upravuje program či termíny. A protože předpo-
kládáme, že budete více jezdit a chodit po kraji, 
vyzýváme vás: zapojte se do na naší letní foto-
soutěže pořádané ve spolupráci s MAS Říčan-
sko, sledujte při tom, zda u silnice nenarazíte na 
pyrámy o kterých je jeden z našich článků, nebo 
se nechte inspirovat a třeba i zorganizujte yard 
sale – garážový prodej, tak jako tento bazar po 
americku uskutečnili v Kozojedech.

Krásné léto plné zážitků přeje 
Alena Kvasničková ■

Fotosoutěž a kalendář: Místo, které mám zde rád

On-line dotazník
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NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TIPO OD 325 900 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
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Když před jednatřiceti roky založil 
Karel Heřmánek st. první porevo-
luční soukromé divadlo v Praze, 
netušil, jak dlouhá éra ho čeká, ani 
co všechno bude muset překonávat. 
Ano, samozřejmě, je to narážka na 
uplynulé měsíce, kdy (nejen) diva-
dla musela pozastavit svou činnost 
a jejich budoucnost je v mnoha 
ohledech stále doprovázena nejis-
totami. Loňská sezóna se v podstatě 
nekonala, premiéry se odložily, di-
vadlo bylo bez příjmů, herci a další 
zaměstnanci bez práce...

Byl tohle důvod, proč letos 
v lednu došlo v Divadle Bez zá-
bradlí ke generační obměně ve 
vedení divadla?
Karel: Rodiče vedli divadlo třicet 
let, takže už si vyzkoušeli mnohé. 
Ale to poslední období bylo oprav-
du náročné a často až demotivující. 
Řešili financování, výzvy, hledali 
sponzory, mecenáše, možnosti… 
Plány byly, repertoár byl postaven, 
skvělé obsazení, zkoušelo se a… 
nic. A táta ztrácel chuť pokračovat.
Nikol: Ono je to i tak, že Karel v di-
vadle, které vybudovali jeho rodiče, 
nikdy neplánoval natrvalo zakot-
vit. To stigma slavných, známých 
rodičů ho provázelo. Navíc, tohle 
divadlo bylo jejich dítě, jejich firma. 
Přesto po čase a shodou okolností 
nakonec došlo k tomu, že se roz-
hodli společně s bratrem Josefem 
pokračovat, jak se říká v rodinné 
tradici, a vedení divadla převzít.

Máte za sebou prvních šest mě-
síců, na nějaké zhodnocování je 
to příliš brzy, ale první dojmy, 
zkušenosti už máte… 
Karel: Stručně? Je toho spousta 
co se kolem chodu a provozu diva-
dla musí řešit, zařizovat. A navíc 
šílená zodpovědnost. Za divadlo, 
repertoár, herce, diváky… Naštěstí 
rodiče jsou ochotni pomoci, po-
kud je potřeba, nejsme v tom sami. 
A s bratrem jsme si sedli i pracovně. 
Vzhledem k tomu, že já mám vystu-
dovanou činohru na DAMU, tak se 
nejen pohybuju na jevišti, ale mám 
na starosti i produkci – výběr her, 
herců, režisérů.  Josef absolvoval 
režii na Filmové akademii Mirosla-
va Ondříčka v Písku a pak filozofii 
na UK. Takže na něm je ta funkce 
managera, provoz divadla, řešení 
grantů, smluv apod.  A Nikol nám 
zajišťuje PR, propagaci. Ale konzul-
tujeme zároveň všichni všechno. 
Nikol: To je pravda. Máme toho do-
cela plnou domácnost. Je to inten-
zivní, zvlášť v té poslední době, kdy 
se stále něco měnilo, upravovalo. 
Telefony zvoní i večer. Navíc ještě 

tady působíme oba jako herci, a já 
dělám PR nejen pro divadlo. Jak říká 
manžel, divadlo převzali v dost těž-
ké chvíli, tak jestli se tím vším nyní 
„prokoušou“, tak bude těžko na cvi-
čišti, ale lehko na bojišti a pak už je 
nic nepřekvapí! Tak doufejme :o)

Diváci se tedy nemusí obávat, 
že by se s Vaším tatínkem na di-
vadelních prknech nesetkávali?
Karel: To určitě nemusí. Táta tady 
bude dál hrát, občas režírovat, řešit 
to příjemnější, třeba tvůrčí věci, bude 

v týmu, ale nebude se už zabývat pro-
vozem a dalšími nutnými složitostmi 
kolem fungování. Zaslouží si to, diva-
dlu věnovali s mámou spoustu času 
a velký kus svého života. 

O Jevanech jsem si s nimi poví-
dala minulý rok, žijí tam už dvě 
desítky let. Což znamená Karle, 
že část života máte s Jevany 
spojenou.
Karel: Nejen já, ale má to tak i Josef, 
který je zhruba o rok mladší. Naro-
zeni v Praze, ale dětství v Jevanech. 
A stále se tam vracíme. Oba jsme 
chodili na říčanské gymnázium, 
máma to vymyslela tak, že i když jsme 
věkově trochu jinde, šli jsme spolu, 
a tudíž i do stejného ročníku. Tak 
jsme se navzájem sledovali, trochu 
i hlídali! A víte, že i časopis Zápraží 
jsme v té době zaznamenali? Tehdy 
někdy vznikl a studenti měli možnost 
do něho přispívat svými texty. Víc 
byste se musela zeptat bratra, psaní, 
to byla a stále je jeho doména.

Žijete opět v Praze, co pro Vás 
znamenají Jevany dnes?
Karel: Vzpomínky. A taky skvělý 
místo, kam z Prahy utíkáme, když 
potřebujeme „vypnout“, chceme 
si odpočinout, mít chvilku klid, 
vzít naši fenku a jít na procházku 

kolem jevanských rybníků, do Vo-
děradských bučin, sednout s naši-
ma na kolo. A vynikající máminy 
víkendové obědy, na to nesmím 
zapomenout! Její svíčková nebo 
kančí hřbet je famózní. A jen na 
okraj, doteď mám v Jevanech hlá-
šeno trvalé bydliště, takže vztah je 
to stále pevný :o)

Pojďme ještě z Jevan skočit 
zpět do divadla. Vracíte se po 
té dlouhé nucené pauze před 
diváky letními divadelními 
aktivitami. Kdy a kde?
Nikol: Původně jsme ovšem 
doufali, že divadlo budeme moct 

otevřít mnohem dříve, plánova-
li jsme, připravovali, zkoušeli, 
ale nakonec jsme vsadili na léto 
a rozhodli se pro letní scény. Jez-
díme letos tedy na zájezdy po celé 
České republice, a opět jsme se 
vrátili i na venkovní scénu brněn-
ského Biskupského dvora, kde 
v srpnu odehrajeme celkem čtyři 

představení (Iliada, Tři muži na 
špatné adrese, Blbec k večeři, Jis-
tě, pane premiére!).  

Tři poslední jsou známé kome-
die, ale Iliada, to je zcela něco 
jiného…
Nikol: Je to tak. K tomu mohu jen 
podotknout, že manžel si dává velké 
výzvy. A Iliada je opravdu velká he-
recká výzva. Připravoval se na ni od 
poloviny listopadu, učil se text, po 
Novém roce pak začal zkoušet v di-
vadle. Strávil s ní více jak pět měsíců 
života, teď před premiérou už jen do-
laďujeme. Bylo to dost náročné, ne-
jen časově, ale i na osobní disciplínu, 
a o to víc se na ni všichni těšíme. 
Karel: Je to naše úplná novinka, před-
stavení, které musím utáhnout sám, 
nezklamat diváky, a tedy vlastně ani 
sebe. Moderní adaptace Homérovy 
Iliady je monodrama, příběh o válce 
i plný emocí, a mám-li to trochu přiblí-
žit, tou hlavní myšlenkou je, že historie 
se ve své podstatě stále opakuje a člo-
věk by se měl a má možnost poučit.
Nikol: Ještě bych k tomu doplnila, že 
k prvnímu uvedení této hry dojde už 
7. srpna, a to v Lidicích u Kladna. Jde 
o unikátní a společný projekt Diva-
dla Bez zábradlí a Památníku Lidice. 
Bude to exklusivní premiéra…

Sice jsme se sešli v ještě uzavře-
ném divadle, ale přeci jen s tím 
pověstným světlem na konci tu-
nelu. Za měsíc letní scény, od 
září pak předpoklad znovuote-
vření divadla, byť zřejmě s urči-
tými omezeními a nižší diváckou 
kapacitou. Na repertoáru však 
osvědčené hry i atraktivní no-
vinky, skvělé herecké obsazení. 
A pro čtenáře Zápraží máme 
nabídku: zúčastněte se naší let-
ní fotosoutěže s tématem Místo, 
které mám zde rád – a na tři vý-
herce čekají mj. vždy dvě dárkové 
poukázky k nákupu vstupenek do 
Divadla Bez zábradlí.

Děkuji za rozhovor                        ak ■

Divadlo Bez zábradlí je opět o rok starší, v jeho čele stojí nová rodinná generace 
a tudíž rozhovor, který jsme s Karlem a Hankou Heřmánkovými vedli na stránkách 
Zápraží loni na jaře, by se dnes v mnohém lišil. Co se tedy vše změnilo a jak se 
nové úlohy zhostili jejich nástupci? O tom všem, i o dětství a návratech do Jevan, 
jsem si povídala s Nikol Heřmánkovou Kouklovou a Karlem Heřmánkem ml.

ŽIJEME ŽIVOT 
s divadlem na prvním místě

ROZHOVOR ROZHOVOR

Nikol Heřmánková Kouklová (*1990) 
• herečka a žena mnoha aktivit (PR specialista, patronka 
Nadace Slunce) • narozena v Praze • herectví se věnuje 
od základní školy • vystudovala gymnázium a DAMU • 
spolupracovala se zahraničními produkcemi • v roce 2015 
se vdala za Karla Heřmánka ml.
DIVADLO (VÝBĚR): Kabaret (2021), Hra, která se zvrtla (2019), Jakub 
a jeho pán (2014). FILMOGRAFIE (VÝBĚR): Hra (2019), Zločin v Polné 
(2016), Královská aféra (2011), Protektor (2009), Normal (2008)

Karel Heřmánek ml. 
(*1989) 

• herec • narozen v Praze 
• absolvent DAMU, studo-
val herectví v New Yorku 
• poprvé stál před kame-
rou v TV seriálu Krimi-
nálka Anděl (2008) •
FILMOGRAFIE (VÝBĚR): 
Zátopek (2021), Případ dvou 
manželek (2019), Anthro-
poid (2016), Zločin v Polné 
(2016). Známý je také díky 
účinkování v seriálech 
(Anatomie života, Božena 
Němcová, Hlava Medúzy, 
Ordinace v růžové zahra-
dě). DIVADELNÍ PREMIÉRY 
ROKU 2021: Iliada (hlavní 
role, monodrama), Cabaret 
(konferenciér). 
Od ledna 2021 převzal se 
svým bratrem Josefem ve-
dení Divadla Bez zábradlí.

“
Po čase a shodou okolností nakonec 
došlo k tomu, že se rozhodli společně 

s bratrem Josefem pokračovat v rodinné 
tradici, a vedení divadla převzít.
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Do nové divadelní 
sezóny vstoupí  
Divadlo Bez  
zábradlí  
s Cabaretem, 
slavným  
jazzovým 
muzikálem, 
s živou  
hudbou 
Jakuba 
Šafra a jeho 
orchestru

Komediální hit 
Hra, která se 
zvrtla (2019)
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Milníky můžeme přiřadit do sku-
piny kamenných sloupků (spolu 
s brzdovými kameny, kilometrov-
níky, rozcestníky), které lze bez 
nadsázky označit jako průkopníky 
dopravního značení tak, jak ho 
známe dnes. Možná si to ani neuvě-
domujete, ale historie dopravního 
značení je opravdu starého data, 

sahá až do dob starověku. Kamen-
né milníky tehdy označovaly na 
silnicích vzdálenost do středobodu 
Římské říše, tedy do Říma. 

Není míle jako míle
Slovo míle vzniklo z latinského 
mille, tisíc. Je to míra délková a po-
užívaná především pro označení 

v e l k ý c h 
vzdálenos-
tí a délky cest. 
Původně představovala míle vzdá-
lenost tisíce dvojkroků. Časem 
však v jednotlivých zemích míle 
nabyla různých hodnot. Například 
stará římská míle měřila 1 480 m, 
staročeská 1 244,77 m, anglická 

míle má hodnotu 1 523,9725 m. 
Míle se osvědčila a začala se vyu-
žívat i v různých oborech. Proto 
vznikly míle pro určité účely a je-
jich hodnota se značně liší: rakous-
ká poštovní míle (7 585,936 m), 
zeměpisná míle (7 420,44 m), ná-
mořní míle (1 855,11 m) atd.

Sloup milní zvaný též 
pyrám
Od míle bylo odvozeno i slovo 
milník, tj. sloup milní. Býval to 
většinou kamenný sloup, válec 
jehlan či hranol dosahující výšky až 
dvou metrů. Stával při dálkových 
cestách a silnicích a nesl označe-
ní vzdálenosti z výchozího místa 
v mílích.  Tak tomu bylo od druhé 
poloviny 18. století, kdy se milníky 
u nás začaly objevovat, až do roku 
1875. Pak se začaly vzdálenos-
ti uvádět v kilometrech a nám se 

proto zažil výraz kilometrov-
ník a původní milník zůstal 

zapomenut. Milník či 
rozcestník poblíž býva-

lých císařských cest 
býval označován 
také jako pyrám. 
Divně znějící a ne-
tradiční slovo jsme 
převzali do češtiny 

i s jeho ypsilonem 
a již v ní zůstalo.

   Někdy se milníky 
nazývají i rozcestníky 

s vytesanými nápisy či 
opatřené tabulkami udáva-

jícími směr a někdy i vzdálenost. 
Proto také na mnohých křižovat-
kách sloužily kamenné milníky 
a rozcestníky dlouhá léta jako 
důležité orientační body pro poš-
tovní kurýry, koňské dostavníky, 
formany i další cestující. Dnes jsou 

Strážci cest a silnic
Míjíme je bez valného zájmu, většinou nám splynou s okolní krajinou a málokdo 
kvůli nim zastaví své auto. A přiznejme si, kdo z nás se kdy nad nimi zamyslel? 
Proč tu jsou, odkdy, k čemu vlastně sloužily? Řeč je o starých kamenných 
strážcích cest, o milnících.

již nepočetné milníky polozapo-
menutými svědky dob minulých, 
mnohé z nich již přišly o své ná-
pisy a zdobné části; tak čas i lidé 
pomalu mění jejich vzhled.  

Nejvyšší pyrám široko 
daleko
Tak ten máme na území naší 
republiky! A je to dokonce nej-
vyšší pyrám ve střední Evropě. 
Nachází se v obci Ohrazenice 
u Turnova a byl postaven na kři-
žovatce roku 1813 při dostavbě 
tří státních silnic. Dnes měří 
úctyhodných 8,44 m a díky tomu 
se jedná o největší pyrám, mil-
ník či chcete-li rozcestník svého 
druhu u nás. Tvrdí se dokonce, 
že ke slavnostnímu odhalení se 
dostavili tři císařové: rakouský, 
pruský a ruský, kteří v Jičíně 
zrovna jednali o vytvoření spol-

ku proti Napoleonovi. O pár let 
později už stál u pyrámu zájezd-
ní hostinec, který nabízel pokoje 
pro cestující, ustájení koní a byl 
i stanicí pošty. Neméně zajíma-
vý byl i pozdější osud pyrámu. 
V roce 1968 ho uchránilo před 
projíždějícími sovětskými tan-
ky to, že byl o několik let dříve 
ze středu křižovatky odstraněn, 
aby nepřekážel zvyšujícímu 
se silničnímu provozu. To ho 
ochránilo i při modernizaci sil-
niční sítě v roce 1982. V kusech 
ležel poblíž silnice, odkud ho 
zachránili až místní nadšenci 
a přes léto roku 1984 znovu na 
nedalekém místě vztyčili.     ak ■

Pozn. V některém z dalších čísel 
Zápraží se pak podíváme na to, 
co byly a k čemu sloužily tzv. brz-
dové kameny.

Milníky poblíž silnic, 
zvlášť ty zachovalé, jsou 
dnes již poměrně vzác-
ností, zvláště v některých 
krajích. Narazili jste na 
nějaký tady u nás? Víte, 
kde stojí nebo máte fotku 
/ pohlednici nějakého již 
zaniklého? Dejte nám vě-
dět. Nejbližší, o kterém 
víme, se nalézá až za Čes-
kým Brodem, u silnice č. 
12 Kolín – Praha, poblíž 
odbočky na Chrášťany, 
nedaleko od něho přímo na křižovatce silnic č. 12 a 334 
(odbočka na Chotouň) pak stojí ještě druhý; oba jsou 
z 19. století.

       Detail milní-
ku, kombinujícího 
v sobě obě funkce: 
rozcestníku i mil-
níku. Do  
N. Hradů 8 km, 
do Luže 2,1 km.

➤ Na parkovišti 
skanzenu Veselý 
Kopec v Pardu-
bickém kraji je 

dnes umístěn 215 
cm vysoký milník 

z Košumberka. 
Válcovitý pís-

kovcový sloupek 
s průměrem  

40 cm má oz-
dobnou hlavicí 

a vystouplé infor-
mační desky.

Ani jeden z milníků, původně z 19. stol., 
stojících dnes při tzv. kolínské silnici již 

nemá směrové tabulky s informacemi.

➤ Stará pohlednice 
pyrámu z Ohrazenic

Poblíž Jindřichova Hradce stojí rozcestník na 
křižovatce silnice č. 164 a cesty do Blažejova.

➤  Detail rozcestníku 
s česko-německým ná-

pisem, uvádějícím směr 
do Kunžaku.

➤

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

Vyberte si vozidla, která splní vaše potřeby

 

 
NOVÝ NOVÝ 
FIAT FIAT 

DUCATODUCATO

Program realizujeme v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost s podporou 
MAS Říčansko a MAS Podlipansko
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011844
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011079

NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍCH, PÁROVÝCH I RODINNÝCH 
TERAPIÍ ZDARMA PRO VÁS
Současná situace je velmi náročná, prohlubuje existující problémy 
a přináší nové situace, kterým musíme čelit. Někdy pomůže naši situ-
aci probrat s někým „z venku“, vypustit emoce, přetlak a stres, který 
se v nás často hromadí. Proto bychom vám rádi nabídli naši pomoc, 
abyste v této obzvláště těžké době na to nemuseli být sami. 

Jednorázová pomoc někdy nepomůže a na cestě k nalezení 
vlastní stability je nutná dlouhodobá podpora. Ta je ale pro někoho 
často fi nančně nedostupná. 

Proto Terapeutické centrum Modré dveře realizuje v letošním 
roce projekty MAS Podlipansko a MAS Říčansko. V rámci těchto 
projektů nabízí možnost čerpat dlouhodobě individuální, párovou 
nebo rodinnou terapii zcela zdarma.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN?
Projekt je zaměřen na podporu těchto skupin:
✓ lidí se zdravotním postižením,
✓ osob ohrožených sociálním vyloučením,
✓ rodičů samoživitelů,
✓ těch, co pečují o jiné závislé osoby.

Zájemce o účast v projektech musí trvale bydlet na území Středo-
českého kraje, ideálně na území MAS Podlipansko nebo MAS 
Říčansko.

CO PROJEKT NABÍZÍ?
✓ Individuální terapie může pomoci v řadě životních situacích, pře-
konat těžká období, přizpůsobit se změně, najít ztracenou stabilitu 
nebo pojmenovat si své potřeby a hledat cestu k jejich naplnění.
✓ Párová terapie je vedena zpravidla dvěma terapeuty a věnuje 
se především zkvalitňování mezilidských vztahů mezi partnery 
a nalézání způsobů efektivní komunikace.
✓ Rodinná terapie je zaměřena na práci s celým rodinným systé-
mem tak, aby změny, které v tomto systému nastanou, mohly být 
trvalé a měly přínos pro všechny členy rodiny.

Máte-li pocit, že bychom Vám nebo Vaší rodině mohli pomoci 
a máte trvalé bydliště na území Středočeského kraje, určitě nás 
kontaktujte:
✓ Pro terapie v Říčanech volejte na tel: 722 065 156, 725 833 833 
nebo pište na email: centrum.ricany@modredvere.cz
✓ Pro terapie v Kostelci n. Č.L. volejte na tel. 721 967 425, 702 217 867 
nebo pište na email: centrum.kostelec@modredvere.cz

Více podrobností na www.modredvere.cz.       Těšíme se na vás!

Letní otevírací doba (1. 7. – 2. 9.):  PO zavřeno, ÚT - SO 9 - 17 h, NE zavřeno
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

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

V odpole-
dní úterky 

bude učebna 
SKC patřit výuce 

hry na kytaru. Lekce jsou 
určeny jak pro začáteční-

ky, tak i pro pokročilé, 
probíhají ve skupinkách 

žáků po dvou až čtyřech. 
Účastníci kurzu se naučí 
hrát písničky, doprovo-
dy i sólovou hru, základy 
elektrické kytary, blues, 

rock. Dle zájmu SKC také nabízí 
možnost výuky základů klasické 
kytary, hudební nauky, lze zajistit 

i výuku individuální. Lektor Honza 
Beránek je profesionální hudebník 
a skladatel, kromě kurzů kytary 
vede v SKC i lekce hry na flétnu.
 Pokračují také úspěšné lekce ba-
letu pod vedením Hany Zadákové. 
Baletní průprava bude rozdělena 
do 3 kurzů od úplných začátečníků, 
dětí již od 3 - 4 roky, přes děti 5 - 6 
let až k výběrové skupině, složené 
z dětí, které již zvládly základní tech-
niky klasického baletu. Hana Za-
dáková ráda uvítá i baletem dosud 
“nepolíbené” školou povinné děti.  
Kromě baletní průpravy se děti na-
učí i základy jednoduchých akroba-

tických cviků a krátké choreografie, 
s kterými mohou vystupovat. Třeba 
i na Ondřejovských slavnostech 11. 
září. Hana Zadáková se baletu věno-
vala od dětství pod vedením sester 
Šiklových, primabalerín ND, které 
působily v Ondřejově. Stále na-
vštěvuje hodiny baletu pro dospělé 
v Praze a svoje zkušenosti předává 
malým baletkám v SKC v Ondřejově 
již přes deset let.

Hynek Kašpar, manažer, který vede 
SKC už 12 let, s pomocí kolegů 
a obecního úřadu v Ondřejově zvládl 
v SKC přečkat náročný lockdown: 
“Těším se, že od září rozjedeme kurzy 
v plné síle a budeme se moci věnovat 
i jednorázovým akcím. Třeba v sobotu 
9. října snad už konečně proběhne ju-
bilejní koncert Malina Brothers, jsou 
to skvělí muzikanti, kteří se k nám rádi 
vracejí a o jejich vystoupení je vždy vel-
ký zájem. Vstupenky za 360 Kč jsou 
k dispozici v prodejně oděvů na ond-
řejovském náměstí, od září v kavárně 
Pohoda a u nás v SKC; objednat si je 
můžete i na telefonu 777 668 212.”  ■

V září opět odstartují tradiční a oblíbené sportovní, 
výtvarné a umělecké kurzy v SKC v Ondřejově. 
Pravidelně v pátek jednou za 14 dnů (počínaje 3. 9.) 
budou dvouhodinovkami pokračovat kurzy HIP HOP 
a Street Dance, určené především pro děti od 6 do 
15 let. Lektorka Mája Štěpinová: “Věřím, že se pro 

tanec nadchnou a zjistí, že i tanec může být jednou 
z priorit člověka.”

Více informací ke kurzům 
i vstupenkám na koncert:

skcvondrejove@seznam.cz
www.skcvondrejove.cz

SKC to od září rozjede!
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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

Je zapomínání v seniorském 
věku normální? 
Ve stáří je obtížné odlišit změny dané 
věkem a ty, které jsou způsobené ne-
mocí. Stáří je spojeno s přirozeným 
úbytkem mentálních schopností. 
Docházet může např. také ke ztrátě 
paměti, zpomalení životního tempa, 
snížení pohyblivosti, koncentrace, 
ztrátě pozornosti.
 Po 65. roku života dochází k nárůs-
tu počtu osob trpících Alzheimerovou 
chorobou a dalšími typy demence. Ro-
zeznat stařeckou demenci není vždy 
jednoduché. Člověk často poruchu 
nerozpozná nebo ji dokonce masku-
je. Mírné poruchy ztráty paměti jsou 
okolím tolerovány, protože se ostatní 
domnívají, že jsou přiměřené k věku 
jedince a je proto možné je akceptovat. 
Závažnější poruchy jsou často mylně 

považovány za projevy stáří a nejsou 
označovány jako porucha.
 Narušených schopností například 
myšlení, výpadků paměti si nejčastěji 
můžeme všimnout již při rozhovoru. 
Jde o logické chyby. Člověk se dopou-
ští nepřesností, obtížně hledá slova, 
nevybavuje si přesně události, údaje, 
data. Na druhou stranu, ale některé 
schopnosti jako je slovní zásoba nebo 
nabyté vědomosti se nemění.
 Pacienta se zhoršením myšlení, 
ztrátou (či výpadky) paměti přivádí 
nejčastěji k lékaři právě potíže s pa-
mětí a s myšlením. Často dojde ale 
k tomu, že dotyčný nic nezpozoruje 
a na problémy upozorní lékaře spíše 
rodina nebo přátelé. Postupně ale 
může nemoc vést až ke změně celé 
osobnosti. Dojít může i ke změně 
emočního chování.                                                        ■

Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, 
který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na 
pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná 
o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, 
zašlete dotaz do poradny na www.alzheimercentrum.cz/
poradna nebo na redakci časopisu. S odpověďmi na nejčastější 
dotazy se budeme setkávat v této nové rubrice.

Poradna zdravého stárnutí

Kontakt: www.alzheimercentrum.cz/poradna

Jsem proto velmi ráda, že v říčan-
ské ZUŠce k žádným zásadním 
dopadům na provoz školy v době 
coronavirového omezení nedošlo. 
Ba naopak. Žáci zůstali a k talen-
tovým zkouškám jich přišlo letos 

nejvíce v historii školy – téměř 
350. Dokonce by se dalo říci, 
že některé žáky distanční výuka 
a čas, který měli k dispozici, ještě 
posílil. Když jsme v květnu začali 
znovu vyučovat presenčně, oka-
mžitě jsme naskočili do zaběhnu-
tého systému a velmi nás překva-
pilo, jak se naši žáci prezentovali 
na různých přehlídkách a soutě-
žích, které se pomalu začínají zno-
vu otvírat.

Gratulujeme všem soutěžícím 
a děkujeme za jejich krásné výko-
ny a máme velkou radost z našich 
absolventů. Přejeme všem krásné 
prázdniny a těšíme se v září na vidě-
nou – i s našimi novými žáčky, kteří 
v září do říčanské ZUŠky nastoupí.
 Výrazné poděkování náleží však 
také všem rodičům. Bez jejich podpo-
ry bychom to nezvládli!!

Děkujeme a mějte krásné léto
Vaše říčanská ZUŠka ■

První řada zleva: Lucie Ferklová 
– tuba, Barbora Jechová – klavír, 
Jakub Hlubuček – basová kytara, 
Anna Ruszová – saxofon, Zuzana 
Soldátová – housle, Marie Luisa 
Hanko – viola, Karola Sušanková 
– housle, Jana Hejnová – trubka, 
Jana Janovská – saxofon, Kateřina 
Končická – housle, Lucie Palivco-

vá – zpěv, Eva Plešingrová – příč-
ná flétna, Kateřina Nenadálová 
– příčná flétna, Agáta Jedličková 
– klarinet
Druhá řada zleva: Linda Lubinová 
a Anna Kovaříková – taneční obor, 
Daniela Perst – klavír, Anna Baštý-
řová – klavír, Tereza Kudibalová 
– zpěv, Leona Tlačilová a Kamila 

Klabečková – výtvarný obor, Jonáš 
Horn – pozoun, Anna Termerová 
– basová kytara, Jakub Hejna – kla-
rinet, Glacnerová Ema – výtvarný 
obor, Štěpán Končický – saxofon, 
Eliška Chlumecká a Lucie Tomán-
ková – výtvarný obor, Magdaléna 
Polívková – klavír, Nela Choutková 
– klavír, Marie Šebková – zpěv

Třetí řada zleva: Adam Skolil – 
zpěv, Vojtěch Hájek a Vít Pačes– 
bicí nástroje, Vojtěch Najman 
a Antonín Kršňák – klavír, Jan 
Říha – bicí nástroje, Vojtěch Špej-
ra – klavír, Martin Klásek – klavír, 
Tomáš Krumlovský – klavír, Matěj 
Skoumal – trubka, Štěpán Chout-
ka  –  kytara

Vážení čtenáři, máme za sebou 
velmi náročný rok, který 
naprosto změnil naše plány. 
I ZUšky se v letošním roce 
potýkaly se změnami, které 
u některých z nich výrazně 
zasáhly do jejich rozpočtů 
a kapacitních možností. 

ŘÍČANSKÁ ZUŠ:  
jsme hrdí na naše žáky, 
absolventy a jejich úspěchy

Pěvecké oddělení
Hlas Česka, Moravy a Slezka – národní 
soutěž ve zpěvu, rozdělená na klasický 
a populární zpěv. Do posledního kola se 
dostali naši tři zpěváci – Karin Konečná, 
Ondřej Hobzík a Ema 
Krčková (ped. Mgr. 
Lucie Nováková). Ka-
rin Konečná si odvezla 
krásnou 2. cenu v kate-
gorii klasický zpěv.

Smyčcové oddělení
Pravidelná smyčcová soutěž MŠMT během covidového 
období neproběhla, organizace soutěže se proto ujala 
společnost Akord Kvint. Možnosti postoupit do ústřed-
ního kola byly velmi omezené, mohl jen jeden soutěžící 
z každé kategorie. ZUŠ Říčany reprezentoval housli-
sta Antonín Zbrožek (ped. Mgr. Hana Kutmanová). 
Zahrál zcela suverénně a ve své kategorii postoupil do 
ústředního kola. Navíc ještě úspěšně složil přijímací 
zkoušku na hudební gymnázium v Praze. Další úspěš-
nou houslistkou je Kateřina Stocková (ped. Mgr. 
Hana Kutmanová), která od příštího roku nastupuje na 
pražskou konzervatoř. Ta si také, spolu s Magdalénou 
Podluckou (ped. Jitka Adamusová), zahrála na kon-
certě Na vlnách naděje s Pavlem Šporclem.

Klavírní oddělení
Letos si skvěle vedl náš mladý nadějný 
klavírista Matěj Korytář (ped. Mgr. 
Petr Malínek), který aspiruje na Sko-
kana roku. Vedle 2. ceny na klavírní 
soutěži v Broumově a 1. ceny na praž-
ské soutěži „Mladí klavíristé hrají na 
Steinway&Sons“, získal ještě 1. místo 
v prestižní klavírní soutěži „Praque 
Junior Note“, v té nejtěžší konkuren-
ci. Na 2. místě se zde umístila Rozá-
rka Poláková (ped. MgA. Michal Re-
zek, Ph.D.). Nutno připomenout ještě 
3. místo Marušky Volcové (ped. Mgr. 
Hana Javorská) a 4. místo Patrika Průžka (ped. MgA. Markéta Polá-
ková), (soutěž „Mladí klavíristé hrají na Steinway&Sons“).

Harfové oddělení
Zaznamenalo letos obrovský úspěch. 
V harfové soutěžní přehlídce ZUŠ ČR 
získaly naše harfistky skvělá ocenění.
Eliška Holá – 1. cena, zvláštní oce-
nění za provedení skladby S. O. 
Pratta The Little Fountain, Linda 
Čížková – 1. cena, Anna Horál-
ková – 2. cena a Patricie Dudová  
– 3. cena.
 A na PRAH-A-HARP FESTI-
VAL ON-LINE „CRAZY HARP 
CHALLENGE“ – získala Eliška Holá 
stříbrné ocenění a zvláštní cenu za 
nejlepší režii. Stejně stříbrná ode-
šla i Sofia Sejková. Děvčata studují 
v harfové třídě učitelky Pavlíny Ja-
hodové Vondráčkové. Ta si také z národní soutěže odvezla diplom za 
vynikající přípravu mladých harfistek. Eliška Holá si ještě zahrála na 
červnovém koncertě Na vlnách naděje s Pavlem Šporclem na říčan-
ském Jurečku.

Dechové 
oddělení
Na pražskou konzer-
vatoř složila přijímací 
zkoušku naše hobojist-
ka Kristýna Janovská 
(ped. Bedřich Hejsek). 
Klarinetistka Agáta 
Jedličková (ped. Mgr. 
Petr Sinkule) a flétnistka 
Kristýna Plechatá (ped. 
Barbora Kořínková, 
DiS) si zahrály na kon-
certě Na vlnách naděje 
s Pavlem Šporclem.

Kateřina 
Stocková Antonín Zbrožek

Kristýna Janovská

Maruška Volcová a Patrik Průžek

Eliška Holá

A ještě se pojďme společně potěšit pohledem na Absolenty ZUŠ 2020/2021. Opět další rekord. 
Letos absolvovalo celkem 44 absolventů ve třech oborech – hudebním, výtvarném a tanečním.

Linda 
Čížková

Rozárka Poláková s peda-
gogem Michalem Rezkem

Rozárka Poláková s peda-
gogem Michalem Rezkem
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ŠTÍHLICE – UZAVÍRKA SIL-
NICE II/113 VE ŠTÍHLICÍCH 
(SILNICE MUKAŘOV – ČESKÝ 
BROD) – aktualizace informací:
Od 1. 7. 2021 bude uzavírka  silnice 
II/113 s částečným průjezdem jen 
pro autobusy. Od 1. 9. je avizovaná 
úplná uzavírka, a to až do 31. 10. 
2021. Mezi 1. 7. – 31. 8. bude tedy 
omezeně umožněn průjezd minibu-
su linky 491, s rozdělením na dvě 
vzájemně navazující části (Český 
Brod – Doubravčice a Doubravčice 
– Mukařov). Ve dnech 1. 9. – 31. 10.  
to ale budou dvě vzájemně nenava-
zující části (Český Brod – Doubrav-
čice a Štíhlice – Mukařov). Objížď-
kou přes Hradešín a Doubek pojede 
pouze ranní spoj pro školáky do Mu-
kařova, případně i nějaký návratový 
spoj odpoledne. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ / PRA-
HA – Již jsme také avizovali, od 1. 
srpna dochází k úpravám cen jedno-
rázových jízdenek dopravního systé-
mu v rámci Prahy a Středočeského 
kraje (MHD a PID). 

UHŘÍNĚVES – Novinkou v Uhří-
něveském muzeu jsou od letošního 
června sdílené kancelářské prosto-
ry (coworking), které do konce léta 
pojedou ve zkušební provozu. K dis-
pozici bude ve všední dny od 9.00 h 
několik pracovních míst, připojení 
k vysokorychlostnímu internetu 
přes wi-fi, tiskárna a gastro zázemí. 
Stačí tedy mít vlastní notebook, při-
jít, zaplatit hodinový či denní vstup 
(40/220 Kč) a lze pracovat. V ceně 
je tedy pracovní místo, připojení 
k internetu, el. zásuvka a tisk max. 
10 stránek. 
www.coworkingpraha22.cz.

ŘÍČANY – Nový parkovací systém 
vstoupí v platnost od 1. srpna 2021. 
Říčany se tak rozdělí do parkovacích 
zón a řidiči (místní i návštěvníci) tu-
díž budou moct využívat předplace-
ných parkovacích karet, nebo platit 
parkovné na ulici. Veškeré informa-
ce, ceník předplatného a dostupné 
varianty předplatného, stejně jako 
info o umístění automatů a placení 
(kartou, mincemi) či zodpovězení 
otázky Co si od zavedení parkovací-
ho systému v Říčanech slibují? na-
jdete na www.parkujdobre.cz.

ONDŘEJOV – Ondřejovská hvěz-
dárna stojí na kopci Žalov nad obcí 
Ondřejov již více než sto let a patří 
k nejdůležitějším vědeckým pracovi-
štím ve svém oboru v Evropě. Zabý-
vá se pozorováním Slunce a dalších 
hvězd, meziplanetární hmoty či vy-
sokoenergetických objektů ve vesmí-

ru. Prázdniny už budou zase příleži-
tostí přijít na prohlídku ondřejovské 
hvězdárny. Pravidelné prohlídky pro 
veřejnost budou probíhat od čer-
vence do září každou sobotu, neděli 
a státní svátek od 10, 13 a 16 hodin. 
Info: www.asu.cas.cz/

MORAVA – Přírodní katastro-
fou postižené jižní Moravě můžete 
pomoci. Zřízeny jsou krizové linky, 
kam lze volat nabídky pomoci (např. 
800 129 921), veřejné sbírky spus-
tily charitní organizace (mj. Člověk 
v tísni, Nadace Via, Český červený 
kříž, Diecézní charity).  Pokud chce-
te přispět přes sběrné místo materi-
álové pomoci v našem kraji, oveřte 
si, který sortiment je aktuální.

UHŘÍNĚVES – Městská část Pra-
ha 22 má po třech měsících nového 
starostu. Stal se jím zastupitel a ci-
vilním povoláním geodet, Tomáš 
Kaněra (ANO 2011). Na stejném 
zasedání zároveň rezignovali k 25. 
červnu čtyři dosavadní radní.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

VELKÉ POPOVICE – 100leté 
výročí místní sokolovny. Tělocvičná 
jednota Sokol zde existuje od roku 
1912. Od svého založení až do roku 
1921 se cvičilo v sále hostince U čes-
ké koruny.  Během Velké války byl 
Sokol zakázaný, ale už v roce 1918 
se opět cvičilo a také byly pořádá-
ny kulturní akce (divadla, plesy). 
V roce 1921 získali sokolové od fir-
my Ringhoffer pozemek a nákladem 
600 000 korun (přičemž do roku 
1930 bylo vše zaplaceno) zde vysta-
věli vlastní sokolovnu. Na výstavbě 
se podíleli nejen členové Sokola, ale 
i obyvatelé Popovic a okolí. Základ-
ní kámen byl slavnostně položen  
5. června 1921 (objekt již byl roze-
stavěn), k otevření sokolovny pak 
došlo za neuvěřitelně krátkou dobu
 – 25. září 1921.                                                     ■

A jedna historická...

Sokolovna ve Velkých Popovicích 
z roku 1925 (fotografie ze sbírek 
Národního muzea)

Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 39 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Udělali jsme další krok a nejvyš-
ší orgán místní akční skupiny 
Plénum MAS Říčansko programo-
vý dokument schválil. V úterý 15. 
6. 2021 se v konferenčním centru 
OÁZA Říčany uskutečnilo jedná-
ní v usnášeníschopném počtu 30 
partnerů MAS. O činnosti nového 
partnera MAS spolek Rozum a Cit 
informovala průvodkyně pěstoun-
ských rodin paní Irena Pátková.
 Představila některé z aktivit, 
které realizují s cílem podpořit 
pěstouny a děti v pěstounské péči.  
Pan starosta Jan Stejskal za obec 

Jevany seznámil zástupce Pléna 
nejen s důvody přestoupení obce 
z MAS Podlipansko do MAS Ří-
čansko, ale také s problematikou, 
která je v obci aktuální a je třeba ji 
řešit. 
 Přítomní členové Pléna MAS 
Říčansko schválili složení Moni-
torovacího výboru MAS na další 
dva roky. Dále jednohlasně schvá-
lili Strategii komunitně vedeného 
rozvoje MAS Říčansko na progra-
mové období 2021-2027, která se 
zaměřuje na problematické oblasti 
zdejšího regionu a ve formě stra-

tegického rámce vymezuje způ-
soby jejich řešení. Strategie bude 
následně podána do příslušné 
výzvy Ministerstva pro místní roz-
voj ke kontrole a schválení a poté 
začnout být zpracovávány akční 
plány na jednotlivé operační pro-
gramy. Přítomní byli dále infor-
mováni o aktualitách v projektu 

Terénní sociální práce na obcích, 
regionální značce Zápraží origi-
nální produkt® a podpoře zdejších 
škol v rámci šablon.
Všem partnerům moc děkujeme za 
čas, který nám věnují, za podporu 
a důvěru!!!

Za tým MAS Říčansko o.p.s.  
Pavlína Šantorová Filková ■

Střípky z MASky 

Území MAS Říčansko

Pravidelně se snažíme informovat o aktuálním 
postupu s přípravou strategického dokumentu na 
období 2021-2027. Tento dokument je důležitým 
předpokladem pro získávání finanční podpory EU 
do zdejšího regionu. I nadále chceme podporovat 
kvalitu vzdělávání, spokojený život v obcích, 
sociální a zdravotní oblast, bezpečnost v dopravě, 
úspěšné podnikání a životní prostředí.

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

 Na výsledky hodnocení pro-
jektů 6. výzvy Programu rozvoje 
venkova zaměřené na investice do 
zemědělských podniků a 11. výzvy 
IROP, kde MAS podporuje infra-
strukturu do školství, se můžete 
podívat na stránkách MAS. Pro-
jekty budou předány na příslušná 
ministerstva k administrativní 
kontrole a závěrečnému ověření 
způsobilosti. Úspěšným žadate-
lům gratulujeme a držíme palce 
s realizací projektů. 

 Prázdninová ukázka z aktuál-
ního stolního kalendáře „Toulky 
s MASkou přírodou Ladova kraje“. 
Všem čtenářům Zápraží přejeme 
pohodové léto se svými blízkými, 
odpočinek a nabytí sil do pracov-
ních dnů.

 Kalendář na rok 2022 se již při-
pravuje! Tentokrát ve spolupráci 
s časopisem Zápraží. Opět půjde 
o stolní kalendář nabitý fotografie-
mi z našeho kraje. A jak si zajistit 
zařazení do výběru? Stačí se zapojit 
do Fotosoutěže časopisu Zápraží 
na téma Místo, které mám zde rád, 
nebo zaslat na toto téma své snímky 
i v průběhu září. Bližší info na s. 3 
tohoto čísla, na webu www. zapra-
zi.eu. Přejeme všem „dobré světlo“, 
inspirativní chvíle a těšíme se na 
Vaše fotky!                                                    ■

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. 

Schválení koncepční části 
strategie MAS ŘÍČANSKO  
na období 2021-2027

MAS Říčansko o.p.s. hledá zástupce ředitele na plný úvazek
Požadujeme: Zodpovědný přístup, základní orientace v operačních progra-
mech (především IROP), řidičský průkaz, smysl pro vedení týmu lidí a komu-
nikaci se samosprávou. Výhodou je ekonomické myšlení a samostatnost.
Nabízíme: Flexibilitu, zkušený tým, tvůrčí prostředí a příjemné pracovní zá-

zemí. Odpovídající platové ohodnocení, podrobnější informace při 
osobním pohovoru.
Životopisy posílejte do 20. 7. 2021 na e-mail kancelar@ricansko.eu
Na osobní pohovor zveme pouze vybrané uchazeče.
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směrovky a poutače na prodej, 
někdy předem uveřejní v míst-
ních novinách třeba i oznámení 
o konání víkendového prodeje. 
Dalo by se říct – takové pouliční 
vetešnictví v malém a na svém 
pozemku. Zboží bývá opatřeno 
cenovkami, ale ceny nejsou ko-
nečné, vždy jde o dohodu, do-
konce se během dne může cena 
měnit, podle zájmu a počtu na-
kupujících. Podobné prodeje ne-
uskutečňují jen rodiny, ale také 
třeba školy nebo kostely. Je to 
obchod, je to zábava a hlavně, 
tím, že zboží vystavíte u sebe, 
ušetříte spoustu času focením, 
popisováním a vkládáním na in-
ternet, odepisováním na dotazy, 
balením, odesílám…

Kozojedské otevřené 
dvory
Garážovým prodejům lidé po-
malu přicházejí na chuť i u nás. 
V posledních pár letech je pra-
videlněji zaznamenávám v okolí 
Prahy: Nebušice, Úvaly, Zbra-
slav, Dobřichovice. Letos na 
jaře si tuto akci opět vyzkoušeli 
také v našem regionu ve Škvorci 
a Třebohosticích na celkem 20 
prodejních místech (pod názvem 
8. Jarní výprodej mezi vraty) 
a poslední květnový víkend se 
poprvé konala v Kozojedech po-
blíž Kostelce nad Černými lesy 
jako Otevřené dvory. 

Je zrovna po krátkém, ale vydat-
ném dešti. Ten příliš nepotěšil 
prodejce na keramickém trhu 
konaném v Kostelci n. Č. lesy, 
odkud vyjíždím a hodinku po po-
ledni mířím do sousedních Ko-
zojed. Nalákána letáčkem akce 
Kozojedské otevřené dvory, vy-
bavena mapkou prodejních míst 
staženou z facebookové stránky 
Kozojedská pavlač a plna nadše-

ní objevovat a zkoumat poklady, 
kterých se majitelé již nabažili. 
No, tady trochu přeháním, ne-
čekala jsem, že se někdo dobro-
volně vzdá „pokladu“, ale člověk 
nikdy neví. Co je pro jednoho 
zbytečnost, pro druhého může 
mít své kouzlo nebo využití. 

„Inspirovali jsme se trochu Ame-
rikou, ale také organizací akce 
v nedalekém Škvorci, je to tak,“ 
říká jedna z pořadatelek akce 
a současně také prodejce ve svém 
dvoře, Marcela Hristova. „Ten 
princip prodeje je fajn, nemusíte 
nikam nic nosit, vyzvedávat ne-
prodané, naopak lidi přijdou za 
vámi, je čas si i popovídat, zvlášť 
když jde o známé, sousedy. Vět-
šina z více jak desítky dnešních 
prodejců má připraveno i nějaké 
jednoduché občerstvení, čaj pro 
zahřátí, limonádu na osvěžení.“ 

Jen to počasí zrovna dnes moc 
nepřeje. To si posteskl kdekdo. 
Zájemci se trousí, míjíme se ve 

vratech, někdo schovaný pod 
deštníkem, děcka v gumácích. 
Jakmile trochu vysvitne slunce, 
je nás tu najednou víc. Většinou 
jde o místní, navzájem se znají, 
prohlížejí, co se kde nabízí. Pře-
važují potřeby pro domácnost, 
hračky, knihy, věci pro děti, 
oblečení, ale najdou se i starší 
kousky nábytku, obrazy, dílen-

ské nářadí… Krásná všehochuť. 
Škoda ji nenabídnout! Po téměř 
dvou hodinách opouštím Kozo-
jedy. Posilněna kávou a domácím 
koláčem, s drobným zakoupe-
ným šperkem v tašce, vybavena 
spoustou místních informací 
a s pocitem, že takovéto akce má 
cenu pořádat. Tak díky a za rok 
na shledanou! ak ■

Garage sale po našem tedy ga-
rážový prodej, je vlastně takový 
bazar po americku. V USA je to 
v podstatě fenomén, tradice, kte-
rá k této zemi patří stejně třeba 
jako socha Svobody. Základem je 
slovo sale (prodej), které je dopl-
něno o další, ale princip prodeje 
je stále stejný: garage sale, yard 
sale či třeba tag sale. Setkat se 
s ním ale můžete i v Kanadě nebo 
na druhém konci světa, v Aus-
trálii. Nikde ale zřejmě nepře-
konává oblíbenost a pozornost, 
jaké se mu dostává právě ve Spo-
jených státech. Postoupil i do 
Evropy, ale masová záležitost to 
není. U nás v České republice se 

objevil zhruba před deseti lety 
a dodnes jde v podstatě o ojedi-
nělé akce, ale zdá se, že i tady si 
garážový prodej nachází své pří-
znivce, a to napříč generacemi. 

Občas se setkávám s názorem, že 
garážový prodej je vlastně něco, 
co je primárně motivováno jar-
ním úklidem, ale ono to tak úplně 
není, protože tyto prodeje se ko-
nají v podstatě od jara do podzi-
mu nejen po velkém ročním úkli-
du, ale i při stěhování, rozvodu, 
odchodu dospělých dětí z domo-
va, znovu zařizování domácnosti 
apod. Svůj název odvozený od 
garáže prý získal tento styl pro-

deje proto, že věci, se kterými se 
dotyčný má v úmyslu rozloučit, 
nejprve „střádá“ v garáži, než 
je nabídne k prodeji. Jiná verze 
praví, že je to z toho důvodu, že 
se prodej velmi často odehrá-
vá před vraty garáže (a někdy 
i uvnitř garáže či samotného 
domu). Název Yard sale pak vy-
chází ze stylu bydlení a opět 
místa prodeje; hodně lidí ve Spo-
jených státech totiž žije ve čtvr-
tích, kde jsou rodinné domky se 
zahrádkami. Znáte to určitě z fil-
mů – častá absence plotu a vpře-

du před domem je otevřený 
prostor s trávníkem 

a příjezd ke garáži 
(přední prostor 

tzv. front yard), 
vzadu za do-
mem pak bývá 
menší oplo-
cená zahrada 
(back yard).

Kam s ním?
Určitě se vám už 

také stalo, že postu-
pem času zjišťujete, že 

některé věci, které jste koupili, 
dostali či přivezli z výletů nevy-
užíváte, přendáváte z místa na 
místo, posunujete z jedné skříně 
do druhé, až třeba uvíznou na-
trvalo v krabicích v komoře, na 
půdě nebo… v garáži. Nad ně-
kterými mávnete rukou a skončí 
v kontejneru, jiných je vám líto 
se tak zbavit. A tady v Americe 
nastupuje fenomén garážového 
prodeje. Všechny nepotřebné, 
nepoužívané věci od maličkos-
tí, cetek, hraček, oblečení, knih 
přes domácí spotřebiče, obrazy 
až po nábytek, sportovní potře-
by, prostě všechno možné Ame-
ričané vezmou, brzy ráno vystaví 
před svým domem a nabídnou 
kolemjdoucím. V okolí rozvěsí 

TÉMA

Přiznávám, občas propadnu tomu, že zkouknu nějaký ten nenáročný film, 
nad kterým nemusím příliš dumat, u kterého se dá i pospávat – většinou jde 
o detektivku s tuctovou zápletkou doplněnou o neuvěřitelné náhody, přičemž 
celý příběh samovolně vyřeší amatérský detektiv. Tak přesně z tohoto ranku je 
i série filmů, která u nás již před pár lety v televizi šla pod názvem Zaprášená 
tajemství. Originální název ale zní: Garage Sale Mystery. A jsme u toho. To, 
co mě fascinovalo ještě více než dokonalá vizáž hlavní hrdinky za jakýchkoliv 
okolností, předvídatelnost děje, a tudíž i minimální invence scénáristů, 
bylo prostředí rámující děj. Hrdinka vlastní starožitnictví a vždy část 
filmu tráví nakupováním na garážových prodejích, které kamera 
miluje. A já už také. Proto vítám, že se tento jev dostal i k nám, 
čímž jsem konečně u jádra věci.

OTEVŘENÉ DVORY: 
bazar po americku v Kozojedech

TÉMA

Kozojedy 2021

Kozojedy 2021

Kozojedy 2021
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Kdo zavítal na květnový Ondřejov-
ský krpál mohl si VilMu poslech-
nout naživo, druhý den už skupina 
hrála v Jablonci nad Nisou na ob-
lastním kole Porty – a zvítězila! Co 
to znamená? Že díky 1. místu si 
zajistila postup do národního finá-

le Porty, které se koná v čer-
venci v Řevnicích. Tudíž 

gratulujeme a budeme 
se těšit na další dobré 
zprávy! A proč ten 
titulek „Máme u nás 

vítěze Porty“? Slávek 
Maděra je obyvatelem 

Ondřejova, další členové 
jsou z Jesenice a z Prahy.

Pozn. Pro ty, kteří nevědí: Porta je 
nejstarší hudební open festival v ČR, 
na kterém se hraje folk, country 
a blues. První ročník se konal v roce 
1967 v Ústí nad Labem.                                ■

Skupina VilMa vznikla ze spolupráce dvou hudebních 
nadšenců – zpěvačky a klavíristky Zuzany Vilímové 
a písničkáře, textaře, producenta a skladatele Slávka 
Maděry. Na hudební scéně si svou premiéru odbyla 
v lednu 2019. Dvojici pak doplňují baskytarista 
Josef Balcar a perkusistka Hanka Šafaříková.

Máme u nás vítěze Porty! BÝT YETTI
Letošní 4. ročník konference 
Novinářské fórum 2021 Na-
dačního fondu nezávislé žur-
nalistiky se konal v polovině 
června v Praze. Účastním se 
každoročně a tentokrát jsem 
byla navíc přilákána jedním 
z témat, které se mě osobně/
pracovně/zájmově/každoden-
ně týká. Regionální žurnalisti-
ka. Jaká je její role a proč je dů-
ležitá? Byť je to podstatné, lze 
to probrat jindy, co však obnáší 
„být Yetti“? (Nezaměňovat 
údajně se vyskytujícího dvouno-
hého hominida se Škodou Yeti).

Yetti české žurnalistiky, tak 
byla nazvána regionální žur-
nalistika v rámci programu 
konference. Odkazujíc na to, 
že klasické, tištěné regionální 
žurnalistiky ubývá a tradič-
ních regionálních žurnalistů 
je jak šafránu. A jak takový 
novinář podle průzkumů vypa-
dá? Shrňme si to a nedělejme 
rozdíly, zda jde o novináře či 
novinářku, prosím. 

Svým způsobem je to sebe-
vrah, nebo naopak fanatik 
nade vše milující svou práci, 
protože kdo by to jinak dob-
rovolně dělal, že? Nemá od-
povídající žurnalistické vzdě-
lání, učí se tzv. za pochodu. 
Je mu přes 50, až k 70 rokům. 
Jeho pracovní nasazení je ne-
změrné, zastává většinou více 
funkcí najednou: je vydavate-
lem, majitelem, šéfredakto-
rem, redaktorem, editorem, 
fotografem, korektorem, sám 
sobě sekretářkou, redakčním 
kustodem atd., musí být mul-
tifunkční i co se psaní týče. 
Jeho opotřebí je tudíž přímo 
úměrné jeho činnosti a ži-
votnost (pracovní) nebývá 
dlouholetá. No prosím a jsme 
u toho. Ozvala jsem se.  

Náhle se cítím totiž být Yetti, 
ale ne plnohodnotný. Půlsto-
letiny ještě přede mnou, žur-
nalistika na univerzitě absol-
vována, životnost (pracovní) 
zatím v normě. S tím ostatním 
však nelze než souhlasit. Je to 
tak. Vším tím jsem. Dle slov, 
která na fóru zazněla z pódia, 
je tento druh lidí „zvláštní 
a divný“, což beru – jako po-
chvalu a ocenění toho, že díky 
nám regionální žurnalistika 
se stále vyskytuje.                  ak ■

SLOUPEK

4. ročník akce Kozojedský gastrofest se koná 
28. 8. od 11 h u kiosku u rybníka v Kozojedech 
poblíž Kostelce n. Č. lesy. Kuchaři se chystají 
opět potěšit vaše chuťové pohárky specialitami 
mezinárodní kuchyně.

KOZOJEDSKÝ GASTROFEST A jak to funguje? Kdo by se chtěl účastnit 
z pozice kuchaře a připravit pro ostatní 
svou specialitu, kontaktujte co nejdříve 
organizátorku akce na emailu mhristo-
va@seznam.cz.  Pokud se zapojíte jako 
návštěvník, stačí si na místě zakoupit tzv. 
degustační misku a můžete ochutnávat 
dobroty u všech stánků. 
Info také na FB Kozojedská pavlač.    ■

AD HOLKY Z ŘÍČAN PLAVOU PŘES  
LA MANCHE 6/2021

To, že parta holek z říčanského plaveckého 
oddílu PLAF vytvořila dívčí štafetu a rozhodla 
se pokořil kanál La Manche stále platí. Holky 
trénují bez ohledu na počasí, připravují se. 
Jak jsme ale byli upozorněni, do textu se nám 
minule ve jméně trenérky vloudila chybka, 
za kterou se omlouváme. Sandra Kazíková 
je na svá děvčata zaslouženě hrdá, na konci 
června se dokonce Terka, Katy a Emma pro-
bojovaly na MČR OPEN v Ústí nad Labem! 
Celému týmu tedy držíme palce, pokud byste 
chtěli holky v jejich úsilí pokořit La Manche 
podpořit, info naleznete na webu https://
holkypreslamanche.webnode.cz/.  A pro vás, 
čtenáře Zápraží máme připraven na webu ča-
sopisu www.zaprazi.eu ještě zajímavý bonus 
– rozhovor s členkami týmu mj. o tom, jak to 
všechno začalo, jak se plavě ve tmě či kdo je 
rychlejší – plavkyně nebo žralok?                             ■

Dorazilo do redakce

Spolek Sousedů letos ve Škvorci 
(již pátou sezónu) opět rozjíždí 
své Bio Bezdíkov. Hasiči z SDH 
a JSDH Škvorec už chystají 
občerstvení, úkolem diváků je 
zakoupit si vstupenky, přinést 
křesílka nebo deky a užít si pro-
mítání v parku pod hvězdami. 
www.biobezdikov

Mnichovičtí mají své Letní kino 
na Myšlíně, které zahájilo sezó-
nu v červnu a ukončí ji dětským 
promítáním 28. srpna. Vstupné je 
zde zdarma, kino najdete na rohu 
ulice Polní a Pod Borováčkem. 

Zatím s jednorázovými akcemi 
v rámci promítání k nám dorazi-
lo info z Jesenice, kde se filmy na 
přání promítají na louce mezi 
Mladíkovem a Zdiměřicemi. 
Podmínkou je deka a dobrá nála-
da s sebou, občerstvení na místě 
k zakoupení. Začíná se klasicky – 
po setmění. www.mujesenice.cz 

Taktéž Kostelec nad Černými 
lesy ohlásil letní kino – pokud se 
promítá, tak na stadionu Na Ame-
rice. www.kostelecncl.cz

Vyloženě jednodenní promítá-
ní v rámci léta nabídne prostor 
černokosteleckého zámku, kam 
zavítá 29. 8. Kinematograf bratří 
Čadíků (Letní kino na rozloučení 
s létem). www.slp.czu.cz 

V Říčanech pak každý pátek a so-
botu pokračuje promítání   autoki-
na na parkovišti v ulici Wolkerova. 

Občerstvení až do auta zajištěno 
a stále platí, že 1 vstupenka = 1 vo-
zidlo. www.autokinoricany.cz ■

Prázdninový čas k tomu přímo vyzývá – zamířit večer do kina. A jak se nám 
podařilo zjistit, je v našem kraji z čeho vybírat! A omlouváme se všem, jejichž 
aktivity v tomto směru se nám nezdařilo podchytit.

LETNÍ POHODA V LETNÍM KINĚ

KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP
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Sanatorium pro duševně nemocné 
se zaměřením na gerontopsychiatrii

Sanatorium TOPAS Škvorec
V rekonstruovaném areálu poskytujeme komplexní 
péči na profesionální úrovni všem seniorům, zejmé-

na s různými typy duševních poruch, Alzheimero-
vou chorobou a ostatními typy demencí.

Nabízíme:
• klidné a domácí prostředí •

• celodenní dohled a odbornou péči •
• přijemné a světlé 1-4 lůžkové pokoje •

• moderně vybavené společenské místnosti •
• pravidelné aktivizační činnosti a ergoterapie •

• bezbariérový přístup •

Poskytované služby
• komfortní ubytování •

• celodenní péče na odborné úrovni •
• odlehčovací služby •

• zprostředkováníspolečenských kontaktů •
• strava 5x denně včetně diet, pitný režim •

• kadeřnictví, holičství, pedikúra •
• výlety do okolí a kulturní akce •

• duchovní služby •

Tel: 281 980 068
Masarykovo nám. 112, Škvorec 250 83 

www.sanatorium-topas.cz

Levandule se těší velké oblibě, díky 
své jedinečné vůni a mnoha pro-
spěšným vlastnostem ji lidé vyhle-
dávají a využívají odedávna. A nejen 
lidé, její nektar mocně láká včely, 
které na voňavé květy pořádají nále-
ty od rána do večera. U nás se levan-
duli pod dohledem pěstitelů daří jen 
v některých oblastech, planě rostou-
cí se občas objeví na jižní Moravě. 
Máte levanduli spojenou s fialovou 
barvou? Nenechte se mýlit, barva 
květů je sice nejčastěji v odstínech 
fialové až modré, ale květy mohou 
být také bílé nebo růžové.
 Přestože mnozí máte možná 
keřík levandule na zahrádce, není 
to nic proti tomu stát v nekoneč-
ném, famózní vůni provoněném 
levandulovém poli, nebo v našich 
poměrech aspoň políčku. A kde 
u nás, v kraji na Zápraží máme to 
nejbližší? Nemusíte vyrazit daleko, 
levandulovou atmosféru a inten-
zivní vůni můžete zažít už v Mni-
chovicích, nahoře na Myšlíně, 
když zamíříte do areálu Zahrady 
Myšlín. Levandulové pole tu není 
velké, ale pro inspiraci dostaču-
jící, a navíc s možností relaxace, 
procházek po okolí a příjemného 
posezení. Kdo se rozhodne za-
jet kousek dál, ale stále v rámci 
Středočeského kraje, ten se může 
vydat buď směrem k Berounu, do 
Levandulového údolí v Chodouni 
u Zdic v oblasti Geoparku Barran-
dien (o víkendu), nebo na sever 
do oblasti Podřipska. Také zdejší 

rodinná farma v Židovicích nabízí 
v době sklizně, a zde v rámci čer-
vencových Dní otevřených dveří, 
nejen řezanou levanduli, ale také 
další produkty.                                    ak ■

Hm, zase tak horké to s těmi fialovými kráskami 
nebude, řeknete si možná. Máte pravdu, nejsme 
levandulová velmoc, titulek článku měl evokovat 
nadcházející dobu její sklizně, která je takříkajíc za 
dveřmi. A přestože levandulová pole u nás běžná 
nejsou, najít se dají.

LEVANDULE 
 všude kam se podíváš

TIP NA VÝLET

LEVANDULE (Lavandula)
✔ trvalka / bylinka / čeleď hlu-
chavkovité

✔ domovinou ve Středomoří

✔ nejčastějším druhem u nás 
je levandule lékařská (Lavan-
dula Angustifolia)

Využití: v domácnosti (proti 
škůdcům a parazitům, k od-
puzování hmyzu, molů ve 
skříni,  repelent, osvěžovač 
vzduchu, prostoru, sušené 
květy pro provonění prádla), 
v kuchyni (levandulový med, 
olej, ocet, cukr, sůl, levan-
dulový čaj, sirup, doplněk do 
marmelád a džemů, použití 
kandovaných květů, bylinka 
do salátů, k rybám, pečenému 
masu...), v kosmetice (éte-
rický olej, parfém do mýdel, 
přísada šamponů, pleťových 
vod, vůní a solí do koupele), 
farmaceutické účely (inhala-
ce, koupele na oběhové potí-
že, masážní oleje, kloktadla, 
snižuje krevní tlak, působí 
na migrény, léči popáleniny 
a rány, akné, afty, má protizá-
nětlivé účinky), dekorativní 
(věnce, sušené svazečky, sáč-
ky, sušené kytice).

Levandule korunkatá – francouzská 
(Lavandula stoechas)
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Vaše společnost vznikla před 
sedmi lety, přesto dnes patří 
mezi přední výrobce hliníko-
vých zimních zahrad, pergol, 
přístřešků pro auta i dalších 
produktů pro dům a zahradu. 
Jak jste toho dosáhli? 
Vždy jsme se soustředili na vysokou 
kvalitu a širokou nabídku našich 
produktů. Ke své práci přistupuje-
me s pokorou, opíráme se o stabilní 
tým plný šikovných spolupracovní-
ků a děláme maximum pro spokoje-
nost zákazníka. Pro klienty zajišťu-
jeme kompletní služby od prvních 
plánů až po finální realizaci. 
 Již po roce od založení jsme ote-
vřeli naše ukázkové centrum v Te-
hovci u Říčan, abychom se ještě více 
přiblížili potřebám běžných spo-
třebitelů. To vše vyvrcholilo v roce 
2018, kdy jsme spustili vlastní vý-
robu zahradních staveb z hliníku. 
Dnes jsme schopni vytvořit variantu 
zcela na míru. To se týká celé naší 
nabídky, kam se řadí zimní zahrady, 
pergoly a přístřešky pro auto. 

Mohl byste přiblížit hlavní 
směry, kterými se vaše podni-
kání ubírá?  
Rok 2020 byl pro nás zlomový. 
Postupně jsme rozšířili vlastní vý-
robu hliníkových pergol a zimních 
zahrad. Podařilo se nám zaregist-
rovat ochrannou značku Hobbytec 
pro celou Evropskou Unii. Tento 
krok podpořil úspěšnou expanzi 
na sousední trhy. Na Slovensku se 
pod našim jménem otevřelo ukáz-
kové centrum v Prešově, první 
zkušenosti jsme sbírali také v Pol-
sku, Maďarsku a Rakousku. Letos 
hodláme zahraniční expanzi ještě 
více podpořit, a to prostřednictvím 
partnerů v jednotlivých zemích. 
 Především chceme stále rozši-
řovat vlastní výrobu. V současné 
době se stěhujeme do většího are-
álu ve Všechromech a posílili jsme 
investice do technického zázemí. 
Nové stroje mají pomoci při spuš-
tění trojsměnného provozu. Čekají 
nás produktové novinky, přede-
vším se jedná o stále populárnější 
bioklimatické pergoly. 
 Chceme klientům poskytnout 
bydlení dle jejich představ. Kromě 
hliníkových staveb se soustředíme 
na mobilní domy. K nim jsme mi-
nulý rok otevřeli Hobbytec reality, 
která nabízí široké spektrum ne-
movitostí k pronájmu i prodeji. 

Řekněte nám více o projek-
tu Hobbytec-reality. Co vás 
k tomu vedlo?
Lidé touží po útulném, funkčním 
a příjemném domovu. Přijde nám 
logické spojit všechny naše aktivity 
do ucelené nabídky bydlení pro kaž- 
dého. K zahradním stavbám a mo-
bilním domům přidáváme nabídku 
nemovitostí k prodeji a pronájmu. 

Soustředíme se na rezidenční byty 
a rodinné domy v atraktivních loka-
litách Prahy a Středočeského kraje. 

V Tehovci u Říčan můžeme 
navštívit rozsáhlé ukázkové 
centrum. Co vše zde zájemci 
mohou nalézt?
Jedná se o největší showroom svého 
druhu v České republice. Každý zde 

nalezne naši kompletní nabídku. 
Jsou zde k vidění hliníkové pergoly, 
zimní zahrady a přístřešky pro auto. 
Každou stavbu tu zastupuje hned 
několik rozdílných typů v jiném 
provedení. Vybere si opravdu každý. 
Zároveň jsme sem umístili několik 
mobilních domů. Zájemci si je mo-
hou projít a dostanou kompletní in-
formace o jejich vlastnostech. Vždy 
zde naleznete jednoho z našich od-
borných zástupců, který s vámi pro-
bere vaše přání a možnosti. 
 Showroom máme také v Prešo-
vě na Slovensku a v nejbližší době 
chystáme otevřít ukázková centra 
na dalších místech.
 
Zákazníkům výrobky pouze 
prodáváte nebo jste schopni 
jim je dodat i s plným servi-
sem „na klíč“?
Je třeba říct, že provozujeme také 
e-shop s vybavením pro dům 
a zahradu. Zde naleznete širokou 
nabídku výrobků a drobných sta-
veb, které pouze prodáváme. Naši 
hlavní pozornost soustředíme 
na hliníkové zahradní stavby. Ty 
dodáváme zcela na klíč. Klient si 
zvolí typ, rozměr, barevný odstín 
a celkové provedení. O zbytek se 
postaráme my. Finální montáž 
zajišťují naši šikovní montéři. 
 Co se týče mobilních domů, 
tak zde si klient může vybrat, zda 
chce pouze stavbu doručit, nebo 
zajistit kompletní montáž, a to 
včetně kompletního vybavení in-
teriéru. 

Když se vrátíme do nedávné 
doby koronavirové, jak jste ji 
zvládli ve vaší společnosti? 
Znamenala pro vás omezení 
činnosti?
Samozřejmě jsme museli reagovat 
na negativní vlivy, které plynuly 
z vládních opatřeních a omezení 
mezinárodního obchodu. My jsme 
ale schopni se velmi rychle přizpů-
sobit novým skutečnostem. 
 Na druhé straně poslední mě-
síce nás všechny naučily více 
fungovat v domácím prostředí, 
kde jsme pracovali a trávili vět-
šinu volného času. A abychom se 
doma cítili pohodlněji, zvyšujeme 
investice do okolního prostředí. 
Zahradní stavby k tomu patří. 
Pergoly i zimní zahrady zajišťují 
posezení v okolí přírody za kaž-
dého počasí. A právě po nich se 

poptávka výrazně zvýšila. To vše 
přispělo k tomu, že jsme poprvé 
překonali roční obrat ve výši 300 
milionů korun. V letošním roce 
čísla stále rostou a naší metou se 
stává překonat obrat v hodnotě 
400 milionů korun a 3 miliony 
euro na Slovensku.

Jak moc vám při práci pomá-
hají moderní technologie?
Hrají důležitou roli při výrobě hliní-
kové konstrukce. Ta musí splňovat 
předepsané standardy. Neustále 
investujeme do technického záze-
mí. Nedávno jsme koupili novou 
výrobní linku v hodnotě více jak 25 
milionů korun. 
 Důležitější roli však hrají naši za-
městnanci. Tým spolupracovníků 
výrazně posilujeme o nové montáž-
níky, obchodní zástupce, pracovní-
ky výroby a mnoho dalších. Před ne-
dávnem jsme spustili dvousměnný 
provoz. V novém areálu ve Všechro-
mech počítáme až s třísměnným ne-
přetržitým provozem. 

Když jste začínali, kolik pra-
covalo v Tehovci zaměstnanců 
a kolik pracuje dnes?
Začínali jsme v rodinném kruhu 
a do jisté míry si držíme status ro-
dinné společnosti dodnes. V sou-
časné době máme více než 50 

zaměstnanců. Skupina Hobbytec 
zahrnuje také naše partnery na Slo-
vensku a ostatních trzích. 

Jste rodinná firma, v níž vedle 
vás figuruje vaše manželka. Kdo 
určuje směr, kterým se ubíráte?  

Letos jsme provedli několik per-
sonálních změn na vysokých mís-
tech. Tyto kroky mají podpořit naši 
expanzi. K ní je potřeba vytvořit 
silné vedení společnosti. Přijali 
jsme zkušeného manažera Tomá-
še Jánského na pozici výkonného 

ředitele, se kterým firma ještě více 
poroste. Já získal více prostoru pro 
rozhodování o dalším strategickém 
růstu celé společnosti. Společně se 
ženou se věnujeme také dalším ak-
tivitám, mezi nimi je rozvoj realitní 
kanceláře Hobbytec reality. ■

HLINÍKOVÉ ZAHRADNÍ STAVBY 
jsou mezi Čechy čím dál víc populární 

MIROSLAV ZELENÝ založil společnost Hobbytec v roce 
2012, v té době jako výhradního zástupce světových 
producentů vybavení pro dům a zahradu. Postupně 

společnost rozšířila svoje portfolio do oblasti zahrad-
ní architektury a mobilních domů. Dnes se soustředí 
na vlastní výrobu hliníkových zimních zahrad, pergol 

a přístřešků pro auto. Kromě toho pokračuje v re-
alizaci mobilních domů na klíč a provozuje e-shop 

s produkty pro dům a zahradu. V minulém roce spus-
tila realitní projekt Hobbytec-reality. Miroslav Zelený 

má dvě děti a celou dobu ho ve firmě doprovází jeho 
manželka Petra.
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ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, pravidelné úklidy 
kanceláří, domů. Po dohodě. 
Tel.: 603 874 107, 
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK 
ŘÍČANY, Domažlická 165, Praha-
-východ hledá pro budovu Do-
mažlická:
1) asistentku pedagoga – úvazek 1,00 
(předepsané vzdělání nutností)
2) pomocnou kuchařku – úvazek 1,00
Více informací u ředitelky MŠ 
tel.: 731 449 153.
Životopisy zasílejte na email: 
reditelka@ctyrlistek-ricany.cz

PRONÁJEM BYTU 2+1 80 m2 v ro-
dinném domě v Kostelci n. Č. lesy od 
srpna. Nájem + el. energie 12.500 Kč 
plus poplatky za vodu 200 – 300 Kč/
os. Byt částečně zařízený. 
Tel. 734 581 693

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MUKAŘOV 
hledá nové posily do svého peda-
gogického sboru na 1. i 2. stupni. 
Novinkou je pozice učitele*ky 1. 
(malo)třídy v Babicích. V přípa-
dě zájmu zašlete své CV na lukas.
kohoutek@zs-mukarov.cz. Více in-
formací o obsazovaných pozicích 
naleznete na  www.zs-mukarov.cz

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

PRODÁM DAEWOO MATIZ, r. v. 
2003, 90 tkm, garážované, udržo-

vané, hatchback, benzin, 796 ccm, 
38 kW, stav dobrý, barva šedá-me-
tal. STK 19/8/21. Cena 30 000 Kč. 
Kontakt pouze na email: 
akiweb@seznam.cz

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

Nově vznikající PŘEDŠKOLNÍ 
LESNÍ KLUB MALALA V MNI-
CHOVICÍCH přijme DĚTI OD 2,5 
LET. Jsme moderní lesní klub, 
hrajeme a učíme se (v) přírodě, 
empatii a toleranci, ale také cvičí-
me jógu, angličtinu a podnikáme 
exkurze. Poznáváme všemi smys-
ly, podporujeme zvídavost a roz-
víjíme silné stránky. To vše bez-
pečném, láskyplném a respek-
tujícím prostředí, Po – Čt, 8 – 16 
h. PŘIJMEME TAKÉ LEKTORY na  
1 – 3 dny v týdnu. 
Prosím pište na: zuzana@malala.cz

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

Firma EKOFLOR se sídlem v Říča-
nech, Voděradská 614, PŘIJME pro 
svou provozovnu pracovníky na tyto 
pozice - vazačka smuteční vazby, 
prodavačka květin, řidič sk. C, údrž-
bář s ŘP sk. B. Nástup možný ihned. 
Bližší informace tel. 602 221 976.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně 
znevýhodnění především z důvodu přítomnosti duševního 
onemocnění či mentálního postižení, může být obtížné 
sehnat práci.

Tito lidé pak často bývají dlouhodobě nezaměstnaní 
a přestávají si důvěřovat. Týká se to i vás?

Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit 
základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím, 
zdokonalit manuální zručnost i znalosti práce na počítači 
a s mobilním telefonem.

Součástí naší podpory je i možnost lépe se zorientovat na 
trhu práce formou exkurzí, krátkodobých stáží i dlouhodo-
bější práce na zkoušku. Umožníme vám poznat i vyzkou-
šet si nové pracovní činnosti a zároveň si přivydělat.

V případě zájmu o dlouhodobější zaměstnání vám 
poradíme, jak najít a správně oslovit vhodného zaměst-
navatele i jak sepsat životopis a motivační dopis. Můžeme 
vás doprovodit na jednání s budoucím zaměstnavate-
lem a v případě potřeby doprovázet v začátcích nového 
zaměstnání.

A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdřív.

Zavolejte na tel.: 727 864 773 nebo vstupte do „Mod-
rých dveří“ na adrese: Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 
105/7, kde probíhá většina programů.

Více informací si vyžádejte na mailu: 
centrum.ricany@modredvere.cz

V „Modrých dveřích“ můžete využít také psychotera-
pii, krizovou pomoc v obtížné situaci, služby klinického 
psychologa i navazující sociální služby.

Pokud jste zaměstna-
vatel a chcete nabíd-
nout práci někomu se 
zdravotním postižením, 
rádi vám poradíme, 
jaké jsou potřeby 
a omezení OZP, vysvět-
líme důležitost, podmín-
ky i výhody zaměstná-
vání těchto lidí. Volejte 
na 727 864 773.

POMOC, PORADENSTVÍ I MOŽNOST PRÁCE NA ZKOUŠKU

Program realizujeme v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012334

Jste manuálně zruční a je na vás spolehnu� ? Toužíte po zajímavé a různorodé práci ve 
společnos�  s rodinným zázemím?  Pak jsou námi vypsané pracovní pozice přímo pro vás!

Pokud se cítíte nabídkami osloveni zasílejte strukturované životopisy a aktuální fotografii na adresu: 
info@hobbytec.cz či volejte na čislo 840 810 810.

Do předmětu zprávy prosím uveďte: Pozice - Příjmení a Jméno

PRACOVNÍK VÝROBY
Náplň práce: 
výroba zahradních staveb z hliníku │ práce s moderními 
výrobními stroji │ kompletace výroby hliníkových 
zimních zahrad a zastřešení
Požadujeme:
manuální zručnost │ spolehlivost a zodpovědnost
samostatnost a ak� vní přístup k práci │ bydliště 
v přímém okolí Říčan (do 15 minut)
Nabízíme:
ohodnocení 25 - 35.000 Kč čistého měsíčně │ práci ve 
dvojsměnném provozu │ práci na HPP v dynamicky se 
rozvíjející společnos�  │ zajímavou různorodou práci ve 
fi rmě s rodinným zázemím │ příjemný kolek� v a fi remní 
benefi ty

MONTÉR/MONTÁŽNÍK
Náplň práce: 
montáž produktů naší výroby │ čistě manuální práce │ 
komunikace s koncovými klienty │ cestování po celé České 
republice
Nabízíme: 
nadstandardní fi nanční ohodnocení, 35 - 50.000 Kč čistého 
měsíčně │ cestování po celé České republice, a to včetně 
zajištěného ubytování │ dobrý kolek� v rodinné společnos�  
│ kvalitní pracovní oblečení │ zázemí silného výrobce
Požadujeme: 
manuální zručnost, samostatnost s cílem dotahovat práci 
do konce │ dobrou fyzickou kondici a pracovní nasazení │ 
ochotu cestovat │ řidičské oprávnění skupiny B │ otevřenost, 
odpovědnost, upřímnost a přímé jednání

NÁKUPČÍ 
Náplň práce: 
nákup materiálu pro výrobu hliníkových staveb │ nákup 
hotových výrobků │ komunikace s českými i zahraničními 
dodavateli │ vyjednávání smluvních podmínek │ řízení 
skladového hospodářství - kontrola skladových zásob 
Požadujeme:
vynikající komunikační a přesvědčovací dovednos�  │ 
anglič� na na dobré úrovni │ perfektní znalos�  práce na 
PC (Word, Excel, práce s internetem) │ samostatnost, 
zodpovědnost a zejména dotahování věcí do konce │ 
bydliště v přímém okolí Říčan (do 15 minut)
Nabízíme:
vysoké platové ohodnocení │ osobní zaškolení a růst │ 
dobrý kolek� v spolupracovníků │ rodinná atmosféra

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

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

telefonicky: 323 660 252, 602 304 946 - p. Jordán

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.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

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
 veronikaondras

@email.cz

ÚDRŽBA /  
 REALIZACE

ZAHRAD  
pravidelné 

i jednorázové 
činnosti

dle Vašich požadavků 
a možností
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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

Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny

PŘIJME DO MODERNÍHO CENTRÁLNÍHO 
STRAVOVACÍHO PROVOZU V ŘÍČANECH 

NÁSLEDUJÍCÍ PROFESE:

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

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

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

(poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce) ·
· Vedoucí školní jídelny ·

•BEZÚHONOST• 
 •PROFESNÍ PRŮKAZ•

•NEJLÉPE Z OKOLÍ ŘÍČAN, 
MOŽNO I DŮCHODCE•

PŘIJMU STROJNÍKA
NA TRAKTORBAGR A MINIBAGR

NÁSTUP IHNED

Tel.:  777 322 134

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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



ZAPRAZI.EU | 3130 | ZAPRAZI.EU

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

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592
Tel.: 721 864 838 

e-mail: pmotuz@seznam.cz
www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

KŘÍŽOVKA

INZERCE S NÁMI  
JE DOSTUPNÁ  

A ÚČINNÁ 
VAŠE MŮŽE BÝT  

I NAŠE KŘÍŽOVKA
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