
9/2021
ZDARMA

ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

HÜGLI  
FOOD s.r.o. 
V Zásmukách 
na Kolínsku 
úspěšně působí 
již dvě desítky 
let mezinárodní 
potravinářská 
firma Hügli.

TOULKY S KAMEROU
ROMAN ŠULC A JAN KUBKA: 
Stále objevujeme spousty krásných památek, přírodních 
míst a zajímavých lidí, že nestačíme vycházet z úžasu
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MUZEUM 
MĚSTA PRAHY
Zářijová výherní 
křížovka je tady 
a s ní možnost 
získat volné 
vstupenky do 
expozic v domě 
U Zlatého prstenu.

RECEPTY
Mrkev na talíři
 a 3x jinak

PODZIMNÍ 
DÝŇOVÁNÍ
aneb Pochlubte se 
svými pěstitelskými 
dovednostmi

ARBORETUM 
KOSTELEC 

NAD Č. LESY
zve na Dny 

otevřených dveří
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2/3
17 800 Kč

1/3
9 000 Kč

1/8
3 300 Kč

1/16
1 900 Kč

1/1
22 600 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 262 mm
Na spad: 220 x 307 mm

FORMÁTY 
INZERCE 

2/1
42 200 Kč

Zrcadlo: š. 400 x v. 262 mm
Na spad: 430 x 307 mm

1/2 (šířka)
11 900 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 129 mm
Na spad: 220 x 154 mm

1/2 (výška)
11 900 Kč

Zrcadlo š. 93 x  v. 262 mm
Na spad: 108 x 307 mm

1/32
1 000 Kč

Zrcadlo: š. 44 x v. 30 mm

1/1 švédská křížovka (strana 30)
8 500 Kč

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 plodové 
zeleniny a jahod, na podzim pak 
třeba chryzantémy nebo vřesy. 
V nabídce prodejny jsou i sub-
stráty, hnojiva a pěstební 
nádoby. ■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! ■

Olectur sam in nust ut as re ea comnisquam 
destios pro est alit odis dolupta tusandaesto 
et quam suntus aut a consequiae et volupta 
ssitibusapis imusdam amus, est liquis alitatet etKŘÍŽOVKA

XXXXXXXXXXXXXXX
Saperrovit rem que pelibus 

aciatibust ventem que 
voluptur?

Am landae vercilit remporem

PODKLADY PRO INZERCI 
Přijímáme tiskové PDF (ve křivkách, CMYK), pokud je na spad celého formátu (rozměr časopisu je 210×297 mm), tak je třeba 
počítat s přesahem +5 mm. 
Zrcadlo: umístění prvků ve skutečné velikosti, u okrajů stran zůstává prázdná bílá plocha.
Spad:  tisk až do okrajů stránky, po stranách nejsou bílé okraje a tisk je až na hranu papíru. 

Hotové inzeráty a obrázky pro výrobu je třeba dodat uložené jako JPG, TIF, EPS v rozlišení nejméně 300 DPI. 
Loga pro výrobu inzerátu: formát EPS, AI, PDF.

Ceny  inzerce jsou uváděny bez DPH.

Cenově ani rozměrově nerozlišujeme mezi 
grafi ckou inzercí a textovými (PR) články.

Při opakování či dlouhodobé spolu-
práci vám rádi nabídneme zajímavá 
cenová zvýhodnění a bonusy. 
Celoroční smlouvy možné.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Cena je dána dle počtu znaků textu, písmo 
tučné či velké (verzálky) je součástí inze-
rátu. Max. počet znaků na jeden inzerát je 
400, při opakování nelze uplatnit cenová 
zvýhodnění.
do 100 znaků ….. 200 Kč
do 150 znaků ….. 240 Kč
do 260 znaků ….. 280 Kč
do 300 znaků ….. 360 Kč
nad 300 znaků … 450 Kč

PŘÍPLATKY
Obálky:
1. strana (titulní / redakční) – neprodejná 
4. strana (zadní) – cena inzerce + 100 %
2. a 3. strana (vnitřní) – cena inzerce + 50 %

Fotka s textem (tzv. upoutávka) 
na 1. straně (titulní) – 1 500 Kč
Umístění grafi cké jednorázové inzerce 
v redakční části (tj. strany 3 až 18) 
– příplatek 50 %

Zrcadlo:  š. 190 x  v. 173 mm
Na spad: 220 x 193 mm

Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm

Zpracování na 
zakázku, vč. umístění 
loga, grafi ckého 
inzerátu a textu.

Křížovka v kombinaci 
s PR článkem 
– na vyžádání.

Zrcadlo: š. 190 x v. 85 mm
Na spad: 220 x 110 mm

Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

1/4 (šířka)
6 300 Kč

1/4 (výška)
6 300 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 62 mm
Na spad: 220 x 87 mm

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm

Zhruba stovka fotografií se nám sešla od auto-
rů v termínu naší fotosoutěže, tedy do 20. srpna. 
A z nich jsme vybrali tři vítěze; každý z nich od 
nás obdrží dárkový voucher v hodnotě 1 000 Kč 
k zakoupení vstupenek do pražského Divadla 
Bez zábradlí: Pavla Nová, Vlastimil Špeta a Eva 
Růžičková. Navíc jsme se rozhodli přidat ještě 
cenu pro čtvrtého výherce – Karla Šolce, neboť 
nás oslovila nejen jeho fotka, ale také přidaná po-
piska v podobě básně! Všem gratulujeme!               ■

ČTENÁŘŮM ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
nedávno jsem byla 
decentně upozor-
něna, že v úvodníku 
oslovuji vždy jen čte-
náře, a tím tak ně-
jak opomíjím mnohé 
další. Vězte, v rámci 
tohoto oslovení skutečně nečiním žádných 
rozdílů, a to z žádného hlediska. Ať už jste 
náš inzerent/ka, příznivec/kyně apod., jak-
mile vezmete do ruky Zápraží a začnete číst 
třeba zrovna úvodník, obecně vzato, stáváte 
se osobou čtoucí.
 A co pro vás tedy zářijové vydání Zápraží 
přináší? Nahlédnutí pod pokličku příprav te-
levizních cestopisných reportáží s Romanem 
Šulcem a Janem Kubkou, možná vás naláká-
me i na cestu do černokosteleckého arboreta, 
nebo se v rámci letošního vinobraní vypravíte 
do obce Herink? Navštívit můžete také uni-
kátní goticko-renesanční dům U Zlatého 
prstenu, který je jedním z výstavních objektů 
Muzea města Prahy. Stačí vyluštit naši kří-
žovku a zkusit své štěstí.

Příjemný zářijový čas přeje
Alena Kvasničková ■

Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou 9/2021 • Ročník XV • Vydání 30. 8. 2021 • Registrace MK ČR E 17548 •  
10 vydání v kalendářním roce • Náklad 22 000 ks • IČ 24220990 • Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o., Slepá 123, 282 01 Doubravčice • Grafická úprava 

Zápraží s.r.o. • Tisk Svoboda a. s. • Příští číslo (10/2021) vychází 30. 9. 2021 • Uzávěrka inzerce a příspěvků 20. 9. 2021. Redakce, 
marketing, inzerce: Alena Kvasničková, tel.: 601 344 588, e-mail: redakce@zaprazi.eu, marketing.zaprazi@seznam.cz, www.zaprazi.eu

Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů, za pravdivost a věcnou správnost textů odpovídá zadavatel. Použití grafického zpracování inzerátů a přetisk povolen pouze s písemným souhlasem vydavatele a při zachování autorských práv.

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

Všichni autoři i současní výherci, nebo ti, 

kteří fotografie zaslali či ještě zašlou (tedy již 

po ukončení fotosoutěže, ale do druhého da-

ného termínu tj. 30. 9. 2021) stále aspirují na 

zařazení do kalendáře MAS Říčansko pro rok 

2022 a své fotky mohou také najít 

ve speciálním článku v jednom 

z podzimních čísel 

časopisu Zápraží.

Fotosoutěž a kalendář: Místo, které mám zde rád

Letošní léto zahrád-
kářům přeje. Tep-

lo je, slunce svítí, 
zároveň často pr- 
ší, všechno ros-

te, kvete, bují 
a úroda i na malých za-

hrádkách může být tedy 
bohatá. Jestli je to 
i u vás tak, zapojte 
se do naší pod-

zimní soutěže. 

Vyberte na své zahrádce největší, nejkrásnější 
či dle vás nejchutnější dýni, přidejte svůj ob-
líbený recept na její úpravu a ten nám spolu 
s fotkou dýně zašlete. Ale aby to nebylo tak jed-
noduché, na fotce musí být kromě dýně i časo-
pis Zápraží 9/2021! Bude-li tam i pěstitel a pár 
slov navíc, tím lépe :o) 

Své příspěvky zasílejte do 20. 9. 2021 na ad-
resu redakce@zaprazi.eu. Vybrané recepty 
a fotky zveřejníme, drobná zahradnická odmě-
na pěstitele také nemine.                                            ■

Podzimní dýňování aneb Soutěží není nikdy dost!
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Setkáváme  se  v  polovině 
prázdnin,  tak  mne  zajímá  – 
jaké máte  to  letošní  léto? Na-
táčíte, cestujete?
Ano, natáčíme a cestujeme. 
Vzhledem ke koronavirové situ-
aci ale tento rok bez zahraničí, 
o to více jsme měli možnost se 
věnovat natáčení pro Toulavou 
kameru tady u nás doma. Do kon-
ce prázdnit to bude za letošek 25 
odvysílaných reportáží, což vy-
chází na průměrně na 3 za měsíc. 
To je docela slušný výkon, pokud 
uvážíte, že k tomu chodíme do ci-
vilního zaměstnání.

Jak  se  vlastně  stalo,  že  dva 
kluci od železnice se sešli, vy-
tvořili  autorský  tým  a  točí  re-
portáže? 
Roman: Ze společných výprav do 
zahraničí pořizoval Honza první 
amatérské záběry na zcela jedno-
duchou kameru. Po vzoru tehdy 
velmi populární Cestománie, kte-
rá se stále dodnes reprízuje v Čes-
ké televizi, jsme pak začali vytvá-
řet vlastní cestovatelské filmy. 
Honza: Materiálů jsme měli dost, 
protože zase Roman pořádal ces-
tovatelské besedy s promítáním 
vlastních fotografií. Těmito ama-

térskými filmy vypálenými na CD 
jsme pak obšťastňovali své známé 
(smích).

A ten zlom, ten přišel kdy? 
Roman: Časem se ukázalo, že 
Honza má cit nejenom pro kom-
pozici záběrů, ale i pro střih. Filmy 
tak byly čím dál lepší a ohlasy po-
zitivnější. Pak zapracovala náho-
da. V roce 2005 jsem zastupoval 
v porotě celostátního kola soutěže 
krásy Miss Gypsy generální ředi-
telství ČD (ČD byly patronem této 
přehlídky romské krásy). Pořada-
telka celé akce Šárka Hrdličková 

v té době již několik let natáčela 
pro pořad Objektiv a během pau-
zy se jen tak mimoděk zmínila, že 
má témata, ale nemá kamerama-
na. Okamžitě jsem vyhrkl: "Jed-
noho znám!" A tak se spolu vydali 
na první natáčení do Chorvatska. 
Po návratu mi Honza popisoval 
celý průběh a zakončil to slovy: 
„Tohle bychom zvládli taky, ne?“.

Oba máte  svá  civilní  povolání, 
při  natáčení  a  dalších  aktivi-
tách fungujete na úrovni profe-
sionálů. Vše chce nejen přípra-
vu,  ale  také  čas.  Odpočíváte, 
relaxujete vůbec někdy?
No to je právě to. Jelikož je to 
vlastně koníček, jde o relaxaci 
svého druhu. Někdo třídí znám-
ky, my děláme reportáže. Je to 
skvělý únik od pracovních po-
vinností, protože se dostanete do 
úplně jiného prostředí, poznáte 
skvělé a inspirativní lidi, konec 

JE V TOM KUS KUMŠTU, 
OBJEVIT POTENCIÁL 
DANÉHO MÍSTA

ROZHOVOR

ROMAN ŠULC (*1965)
✓ Pochází z Poděbrad, žije v Kolíně
✓ Je pokračovatelem rodinné tradice, třetí 

generace, která pracuje u železnice
✓ Vystudoval obor Elektrická trakce a ko-

lejová vozidla v železniční dopravě na 
průmyslové škole v Kutné Hoře, později 
přidal studium žurnalistiky v Olomouci

✓ S kolegou kameramanem Janem Kubkou 
tvoří autorskou dvojici, natáčejí reportá-
že pro ČT 1 (Objektiv, Toulavá kamera)

✓ Pořádá přednášky (historie, cestopisy), 
publikuje cestopisné články (časopisy Na 
cestu, Turista, kniha Toulavá kamera), 
je spoluautorem knih Moje město Kolín 
(2009), Kolín – průvodce po kolínských 
památkách (2013 a reedice 2019), scéná-
risticky se podílel mj. na dokumentárním 
filmu Kolín – Jeruzalém na Labi (2012). 

✓ Dlouhodobě zpracovává elektronickou 
encyklopedii Kolínska, Kouřimska, 
Českobrodska a Černokostelecka (bývalý 
okres Kolín) Cesty a památky (www.
cestyapamatky.cz).

JAN KUBKA (*1975)
✓ Pochází z Prahy, žije v Kolíně
✓ Absolvent Obchodní akademie E. Bene-

še v Praze
✓ Dlouholetý zaměstnanec Českých drah, 

kde pracuje jako mezinárodní poklad-
ník na hlavním nádraží v Praze

✓ Původně amatérský nadšenec video-
techniky, filmu a natáčení, ze kterého 
se stal profesionální kameraman 
a střihač

✓ Po úspěšném videu pro pořad Radio-
dárek Českého rozhlasu od r. 2005 
spolupracuje s Českou televizí

✓ Certifikovaný pilot (civilní letectví)
✓ Specializuje se na letecká videa pomocí 

dronu

Roman Šulc a Jan Kubka jsou za léta strávená společnou prací a zájmy 
sehraným týmem. Kdo sleduje pořad České televize Toulavá kamera 
či Objektiv asi tuší, o kom je řeč. Dva Kolíňáci, kteří sjezdili s kamerou 
mnohé země světa, ale pro které srdcovkou stále zůstává Kolín a kraj 
kolem něho. Natočili pro ČT1 přes tři sta reportáží a díky jedné z nich, 
realizované v Doubravčicích, jsme se před lety také poznali.
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konců jako to bylo v případě naše-
ho setkání.
 
Prvotinou  pro  Toulavou  ka-
meru  byla  reportáž  ze  srpna 
2008  z  Chotouně  na  Kolínsku. 
O  pár  let  později  jste  natáčeli 
v  Doubravčicích,  kde  jsem  si 
užila  také  já  svých  „pár  chvil 
slávy“  a  tudíž  vím,  co  to  vše 
obnáší.  Stále  platí,  že  pro  vý-
slednou zhruba čtyř minutovou 
reportáž  strávíte  natáčením 
v terénu kolem pěti hodin? 
Natáčení v terénu pro Toulavou 
kameru zabere opravdu 5 až 6 ho-
din, podle toho, jak moc se přesou-
váme. Hrad nebo zámek je rychleji 
natočený než reportáž, při které 
třeba putujete přírodou. Ale to není 
zdaleka všechno. Předchází tomu 
výběr lokací, domluva s aktéry, za-
jištění otevření třeba jinak nepří-
stupných míst a podobně. Následu-
je vlastní natáčení, potom sestavení 
textů celé reportáže a po schválení 
scénáře paní Toušlovou následuje 
střih. Do televize odesíláme repor-
táž hotovou na klíč. Každá má přes-
ně danou délku 3:45 minut a dá se 
říci, že příprava každé obnáší mini-
málně dva dny práce.

Pracujete  na  zakázku  (tedy 
téma/lokalitu  máte  dané), 
nebo  máte  tzv.  volnou  ruku 
a místa si vybíráte sami? 
V zásadě máme volnou ruku na 
výběr míst, o kterých chceme na-
táčet. Ono je i v tom kus kumštu, 
objevit potenciál daného místa 
a zajímavě ho zpracovat. Naštěstí 
Česká republika a lidi zde jsou tak 

inspirativní, že je stále o čem natá-
čet. Je to nekonečný zdroj podnětů, 
památek, řemeslníků nebo přírod-
ních pozoruhodností. Několikrát 
se také stalo, že jsme dostali tip 
přímo od paní Toušlové, které píší 
diváci z celé republiky a upozorňují 
na různé zajímavosti.

Byla Vám někdy nějaká repor-
táž  odmítnuta/nezařazena  do 
vysílání?
Jelikož je vše vždy domluveno do-
předu, tak nikoliv. Všechny natoče-
né reportáže byly odvysílány.

Natáčíte nejen u nás, ale velmi 
často také cestujete do zahra-
ničí.  Všude  lze  nalézt  úžasná 
místa,  zažít  nezapomenutel-
né…  Máte  nějakou  lokalitu, 
oblast,  která  Vás  překvapila, 
zapůsobila tak, že se tam vra-
cíte? 
Ano, ze zahraničí je to v součas-
nosti zřejmě překvapivě ta nejbliž-
ší země. V posledních letech jsme 
se zaměřili na oblast dnešního 
Dolnoslezského vojvodství v Pol-
sku. K našemu překvapení jsme 
tam objevili tolik krásných pamá-
tek a přírodních lokalit, že nesta-
číme vycházet z úžasu. Kraj hned 
za našimi hranicemi, u nás tolik 
neznámý a podceňovaný. A při-
tom, což si málokdo uvědomuje, 
kdysi součást Českého království, 
a tedy i našich dějin. Třeba takové 
Kladsko [Kłodzko] nebo nádherná 
Vratislav [Wrocław] mají s naší 
historií mnohem více společného 
než se současným polským stá-
tem, kterému toto území patří až 

od roku 1945. Vzhledem k neu-
stálené pandemické situaci neplá-
nujeme v tuto chvíli žádné daleké 
cesty do exotiky, ale zaměříme se 
spíš právě na blízké Polsko či další 
okolní země.

Tak šťastné cesty a návraty, ať 
se vše daří!
Děkuji za rozhovor  ak ■

ROZHOVOR

KLÍČ 
Vidíte ten klíč 

To je klíč od mé duše 
tolik neprozkoumané 

a tajemné 
Ber ho 

ber a odemkni 
Neboj se – 

jsem člověk jako ty 
jen trochu zvláštní 

Jsem člověk z masa a kostí 
Prozkoumej vše 

a pak mi budeš o mně vyprávět.

Roman: Jo, jo, psal jsem kdysi i bás-
ničky. Tato je z konce  80. let, mys-
lím tak  rok 1988. Tiskem mi tehdy 
básničky vycházely v okresním tisku 
a také jsem se zúčastnil soutěže mla-
dých básníků Poetník a Bronislavův 
Beroun.

Zajímavosti z Kolínska, 
informace o navštívených 
lokalitách v jednotlivých 
zemí, veškeré reportáže 

natočené a odvysílané 
v pořadech Toulavá kamera 

a Objektiv a další videa 
naleznete na: 

www.cestyapamatky.cz

Roman Šulc Jan Kubka
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Arboretum oficiálně existuje od 
roku 1954, je součástí Lesnické 
a dřevařské fakulty České země-
dělské univerzity v Praze a jeho 
zakladatele zde stále připomí-
ná jeho chata a poblíž vstupu 
umístěný jednoduchý pomník. 
Současný odborný vedoucí ar-

boreta, Ing. Václav Bažant, 
Ph.D. k tomu dodává: 

„Pravdomil Svobo-
da byl skutečně 

výjimečnou osob-
ností, uznávanou 
i ve světě. Působil 

mj. jako děkan lesnické fakulty 
ČVUT, byl ředitelem botanické 
zahrady ČSAV v Průhonicích 
a pak také ředitelem arboreta 
a vedoucím katedry dendrologie 
a krajinářství ve Zvolenu.“
 
Původní pastvina, tak jak ji po-
znal Pravdomil Svoboda, měla 
pouhé 4 ha. Pak došlo k rozšíření 
o stoletou habrovou doubravu na 
7,5 ha a k dalšímu zvětšení plo-
chy, na dnešních 12,38 ha, bylo 
přistoupeno před více než třiceti 
lety. Arboretum je vedeno for-

TIP NA VÝLET

KOSTELECKÉ ARBORETUM  
se na podzim otevírá veřejnosti

PODZIMNÍ DNY 
OTEVŘENÝCH  

DVEŘÍ V ARBORETU 
Arboretum Fakulty lesnické 
a dřevařské v Kostelci nad 
Černými lesy pořádá o víken-
du 16. a 17. října Dny ote-
vřených dveří. Komentované 
prohlídky začínají vždy v ce-
lou hodinu v centru arboreta 
od chaty prof. Pravdomila 
Svobody. Prohlídky budou 
zaměřeny na pestré podzimní 
zbarvení listů a plodů dřevin 
z různých částí světa. K vi-
dění bude i ojedinělá výstava 
šišek z depozitních sbírek 
arboreta. Pro pěší příchozí 
od Kostelce n. Č. lesy bude 
arboretum opět zpřístupně-
no zadním vchodem přes lesy 
a hráz nového rybníka, kolem 
kterého vede NS Modelových 
mokřadních biotopů. 

Vstupné dobrovolné.  
Otevřeno od 9 do 17 h.

ARBORETUM V DATECH A ČÍSLECH
1954 založení arboreta
1989 rozšíření plochy na 12,38 ha
2005 člen Unie botanických za-
hrad ČR
2014 – vydán Index plantarum 
(seznam pěstovaných rostlin)
2014 dokončení revitalizace 
vodní tůně v Peklovském údolí
2020 otevření Naučné stezky 
Modelových mokřadních bio-
topů v sousedství areálu arbo-
reta (správce a tvůrce NS Arbo-
retum FLD Kostelec n. Č. lesy)

300 až 345 m je nadmořská 
výška areálu 
8,14 °C průměrná roční teplota
662,60 mm průměrné roční 
srážky
12,38 ha je dnešní rozloha (od 
roku 1989)
přes 8000 exemplářů tvoří 
arboretní sbírku
jednou za 5 let jsou 
rostliny podrobeny 
měření (růst a vývoj 
je vyhodnocován)

Celoterčník různobarvý  
(Holodiscus discolor) ➤

Okrasný, bohatě rozvětvený keř ze Severní 
Ameriky. V suchých oblastech je častou 

složkou křovinatých oblastí zvaných 
chaparral, které periodicky podléhají 

požárům. Bývá první dřevinou, která po 
požáru obráží. Je nazýván různými jmény 

– oceanspray, creambush či ironwood 
podle svého velice tvrdého a pevného dřeva. 

Vystavení ohni činí dřevo dokonce ještě 
odolnějším, proto se využívalo při výrobě 

různých pracovních a loveckých nástrojů. 
Kolíky ze dřeva celoterčníku používali mj.  

indiáni místo hřebíků.

Bývalá pastvina v lesích poblíž Kostelce nad Černými lesy se těsně po 2. sv. 
válce stala cílem cest budoucího  významného dendrologa a dlouholetého 
profesora na lesnických fakultách v Praze a ve Zvolenu, Pravdomila 
Svobody. Ten zde začal se svými spolupracovníky vysazovat vybrané  
dřeviny a položil tak základy dnešního Arboreta Kostelec n. Č. lesy.

mou přírodního parku a pokud 
sem zavítáte, můžete se seznámit 
s lesnicky významnými a také 
okrasnými druhy (taxony) mír-
ného a mírně studeného pásmu 
Severního polokoule (tj. bore-
álního pásma, s dlouhou zimou 
a krátkým, mírným létem). Ve 
starší části arboreta se dbalo pře-

devším na ekologické 
nároky vysazovaných 
dřevin, v nejnovější 
části areálu pak vzniká 
expozice modelových po-
rostů ze Severní Ameriky, Číny, 
Japonska, Sibiře a Dálného vý-
chodu, kde se výsadba řídí geo-
grafickým uspořádáním. Sou-

částí sbírek arboreta jsou také 
srovnávací výsadby různých dru-
hů smrků, jedlí a borovic.

„Kromě toho, že je arboretum 
primárně využíváno k praktické 
výuce dendrologie, tak má pro 
nás také nezastupitelný vědecký 
a sbírkový potenciál. Snažíme se 
také přiblížit dendrologii (pozn. 
red. z řečtiny – dendron (strom) 
a logie (nauka), tj. nauka o dřevi-
nách) široké veřejnosti, pořádáme 
třeba jarní a podzimní Dny ote-
vřených dveří. A pokud si zajdete 

během prohlídky arbo-
reta také do chaty, 

najdete tam nejen 
pro odborníky 

určenou výsta-
vu šišek z celé-
ho světa, kde 
nechybí ani 

nejmenší šiška 
na světě, stejně 

jako ta nejdelší či 
nejmohutnější“, po-

kračuje V. Bažant. „A mož-
ná vás i zaujme fakt, že v arboretu 
pořádáme svatby. Není jich ročně 
moc, ale zájemci jsou a troufám si 

říct, že vždy spokojení. Mimocho-
dem, viděl jsem letní číslo Zápraží 
a svatbu zde měli i Nikol a Karel 
Heřmánkovi, se kterými jste děla-
la rozhovor.“                ak ■

Sekvojovec 
obrovský 

(Sequioia-
dendron 

giganteum)

ARBORETUM FLD 
Hošť 1070, Kostelec n. Č.  lesy
Arboretum  se  nachází  asi  
3 km severně od Kostelce n. 
Č.  l.  v  blízkosti  dvora Hošť. 
Běžně  není  zpřístupněno, 
pro  veřejnost  jsou  určeny 
jarní a podzimní Dny otevře-
ných dveří.
Busem: linka 660 (Kostelec. 
Č. lesy – Český Brod), zastáv-
ka Truba, dále pak pěšky ca  
1 km ke vstupu do arboreta 
Pěšky: z Kostelce n. Č. lesy 
po žluté tur. značce lesem do 
Dolního Peklova, u rozcestní-
ku vlevo k arboretu
Na kole: Rozcestí Kostelec n. 
Č. lesy – Truba (trasa 0088), 
dále pak ca 1 km k arboretu
Autem: dle domluvy, běžně 
vjezd zakázán

www.arboretum.czu.cz

Citronečník trojlistý  
(Poncirus trifoliata) 

– zajímavé druhy jsou  
označeny popisem

Šiška sekvojovce dosahuje 
velikosti jen 8 cm. Prohléd-

nout si ji můžete i díky  velké-
mu dřevěnému modelu.
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Už delší dobu ve vinotéce koupíte 
nejen kvalitní a výborná vína, ale 
také potraviny prémiové kvality za 
skvělé ceny. První vlaštovkou v sor-
timentu potravin u nás byly extra 
panenské olivové oleje ze Španělska 
a Francie od značek Marques de 
Griňon a Paul Mas. Postupně se sor-
timent rozšířil o značku Puech-Haut 
a v letošním roce jsme přivezli oleje 
Oh! v bio kvalitě a značku italských 
olejů a pochutin Oilala v atraktiv-

ním designu. Kromě oleje nabízíme 
i olivy, ochucovadla a rajčatové pyré. 
Značku Oilala u nás koupíte v atrak-
tivních dárkových sadách. Pokud by 
vám již hotová sada nevyhovovala, 
je možné si namíchat vlastní dárko-
vé balení.

Na své si u nás přijdou také milovníci 
masa. Nabízíme delikátní foie-gras 
v designovém dárkovém balení, 
které jde skvěle do páru s portským 

vínem, u nás 
v nabídce na-
příklad Insíg-
nia Porto Re-
servé Decanter. 
Milovníci ryb a darů 
moře si přijdou na své se 
značkou Agromar. Filety z tuňáka, 
ančovičky v olivovém oleji, nebo tře-
ba salsa z mořských ježků chutnají 
senzačně a když si k tomu otevřete 
skvělý bulharský Istar Sauvignon, 

či Vallé Loire Touraine Sauvignon, 
máte postaráno o geniální gast-
ronomický zážitek. Pro milovníky 
pořádného masa máme v sortimen-
tu sušenou šunku Paleta Serrana, 
kterou dodáváme i s dřevěným dr-
žákem a nožem pro krájení tenkých 
plátků. Vychutnejte si ji s vínem So-
lar de Becquer Rioja Reserva.

Pro příznivce sladkých chutí jsme 
náš sortiment rozšířili o skvělé medy 
z Moravy a také luxusní maďarské 
čokolády a ovoce v čokoládě. Značka 
chocoMe sbírá medaile ze soutěží po 
celém světě. Zkuste třeba Hořkou čo-
koládu s kandovanými lístky fialek, 
pistáciemi z Bronte a višněmi. 

Jelikož víno a sýr k sobě prostě pat-
ří, najdete v našem sortimen-

tu také výtečné holandské 
kravské a kozí sýry. Sýr 

je vhodným dopro-
vodem k vínu a s vi-
nařstvím Paul Mas, 
které hrdě repre-
zentuje vinařskou 

oblast Languedoc, 
nikdy nesáhnete vedle. 

Rádi vás u nás přivítá-
me, návštěvu můžete spojit 

i s obědem, či večeří v restauraci 
Stodola Herink.  ■

Po roční nucené pauze jsme pro 
vás opět připravili den plný zá-
bavy, dobrého jídla i pití. Začíná-
me od 14 hodin a hned u vstupu 
vás přivítáme welcome drinkem 
z Révy Rakvice. Naši kuchaři bu-
dou připravovat spoustu lahod-

ných dobrot ve stylu street food 
a mají pro vás také sladké pře-
kvapení. Nebude chybět burčák, 
skvělé víno, pivo ani limonáda, 
jelikož všichni víme, že hlad je 
„převlečená žízeň“. Připravován 
je tradičně i hudební program. 

 Na základě vládního nařízení si 
prosím při vstupu připravte po-
tvrzení o negativním testu, očko-
vací certifikát, nebo potvrzení 

o prodělaném COVIDu a ochran-
né lhůtě 180 dní.
 Těšíme se na vás v sobotu 18. 9. 
2021 na Herinku!  ■

Během letních prázdnin se naše vinotéka opět posunula o krok vpřed. 
Snažíme se svým zákazníkům nabízet stále něco nového. V rámci 
rozšíření sortimentu jsme přistoupili i k rozšíření naší prodejní plochy.

VINOTÉKA HERINK v novém

Kompletní nabídku najdete na:   
www.vinoherink.cz,  

www.stodolaherink.cz

Veškeré podrobnosti budeme postupně zveřejňovat na  
www.facebook.com/Budamont.cz/

Vinobraní Herink Obec Herink ve spolupráci se společností  
BUDA-MONT spol. s r.o. a vinařstvím Réva Rakvice 
vás srdečně zve na 6. ročník Vinobraní Herink.

Více se dočtete na 
www.skcvondrejove.cz

Během léta v SKC úspěšně už po 
čtvrté proběhly příměstské tábo-
ry, dětí bylo sice méně než třeba 
předloni, ale všechny měly šanci 
si užít prázdninová dobrodružství 
v kolektivu vrstevníků.  Navštívili 
jsme hasiče v Turkovicích, hráli 
venku fotbal a v SKC vybíjenou, 

na hvězdárně “hututu” či scho-
vávanou. Mezi děti přišel ukázat 
lezení na boulderingové stěně in-
struktor Tom.
 Některé turnusy využily pro 
stravování místní hospodu či pi-
zzerii. “Bude-li zájem, jsme při-
praveni podobné akce pro děti 

v SKC zorganizovat nejen příští 
léto, ale i během školního roku,” 
dodává Hynek Kašpar.

Program kurzů pro děti i dospělé od 
září je pestrý, denně (včetně víken-
dů) se něco nabízí. Kromě nového 
kurzu lezení v pondělí v 17 h při-

budou ve čtvrtek odpolední kurzy 
jógy pro děti. Mažoretkám a bo-
xerům bude patřit sobota, malým 
baletkám pondělí a pátek, rokenrol 
bude nově ve středu. 
 Zázemí pro rodiče i děti opět po-
skytne v prvním patře SKC Kavár-

na POHODA. Tady si můžete kou-
pit i lístky na koncert bluegrasssové 
skupiny Malina Brothers, který se 
bude konat 9. října v 19 h v SKC 
Ondřejov. Zajímavostí je, že kro-
mě jejich tradičního repertoáru zde 
zazní třeba i skladby Šporkovských 
árií. Vstupenky na koncert (v ceně 

za 360 Kč) zakoupíte kromě SKC 
také v prodejně oděvů na ondřejov-
ském náměstí či si je rezervujte na 
tel. čísle 777 668 212.  ■

Téměř 400 dětí a dospělých týdně navštěvovalo 
SKC v Ondřejově předtím, než se loni začala 
podobná zařízení postupně kvůli vládním 
protikoronovirovým nařízením zavírat. “Nyní 
děláme vše proto, aby se nám zájemci o naše kurzy 
vrátili,” říká Hynek Kašpar, manažer SKC. 

Ondřejovské SKC s pohybem i hudbou

Hynek Kašpar vyzývá:  
“Buďte aktivní a pojďte načerpat  

energii na akcích SKC!”

 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

 

 
NOVÝ NOVÝ 
FIAT FIAT 

DUCATODUCATO
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V současné době finišujeme s pře-
stavbou a zprovoznění tříd v sute-
rénu školy. Proběhly zde náročné 
sanační práce, máme nové podlahy, 
osvětlení – suterén září novotou. 
Vybavujeme vše nábytkem. Jako po-
slední se zrealizují akustické úpravy, 
pak už budou zrekonstruované třídy 
k dispozici našim bubeníkům. Dě-
kujeme našemu zřizovateli, městu 
Říčany, za podporu a finanční po-
moc.

Kapacita školy se řeší
Vzhledem k tomu, že kapacita školy 
je zcela zaplněna, všech 720 míst 
je obsazeno talentovanými dět-
mi, máme připravenou žádost na 
MŠMT o navýšení kapacity. Bez ní 
by nám to přineslo v budoucnu ne-
malé potíže a ZUŠ by nebyla schop-
na přijmout další žáky.
To samozřejmě souvisí i s otevřením 
nového místa vzdělávání v Muka-
řově. Máme také za sebou první 
fázi studie stavby nové ZUŠ na 
Komenského nám., ve spolupráci 
s architektonickou firmou IGLOO, 
uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dále.

Nové pedagogické posily
Reagujeme na naplněnost tříd. Ve 
skupinové výuce v hudební nauce 
a výtvarném oboru jsme sníži-
li počet žáků ve třídách a přijali 
nové pedagogy.  Vzhledem k roz-
šíření výtvarného oboru máme 

dvě skvělé pedagožky: MgA. Báru 
Olmrovou ve Strančicích a MgA. 
Evu Stejskalovou v Říčanech. 
Velkou radost máme ze stále se 
rozrůstajícího oddělení smyčco-
vých nástrojů. Loni jsme pedago-
gicky posílili třídu violoncell, letos 
máme mnoho malých a šikovných 
houslistů. Proto jsme přijali dva 
nové houslové pedagogy Veroniku 
Mráčkovou, DiS. a MgA. Václava 
Dvořáka. Vzhledem k velkému 
zájmu rozšiřujeme oddělení hry 
na klasickou kytaru s novou pe-
dagogickou posilou MgA. Leticií 
Kasýkovou. Nově nabízíme hru na 
elektrickou kytaru; vyučuje Luboš 
Malý.
 Vítáme nové pedagogy a věří-
me, že budou přispívat k šíření 
dobrého jména naší školy.
 V letošním roce ukončuje pra-
covní poměr Simona Spáčilová, 
vyučující výtvarného oboru ve 
Strančicích. Děkujeme za její obě-
tavý přístup a přejeme hodně štěstí 
v dalších letech.
Milé děti, těšíme se na vás a na naše 
společná vystoupení. Neztrácejme 
optimismus a vykročme do nového 
školního roku „pravou nohou“.
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně 

ředitelky  a pedagogický sbor 
ZUŠ Říčany  ■

www.zusricany.cz

Milé děti, vážení rodiče, prázdniny 
končí a nastává nový školní rok. 
Nevíme, jaký bude, ale vstupujeme do 
něj určitě všichni odpočatí a posílení 

zkušenostmi z roků minulých. Také u nás, 
v říčanské ZUŠce, jdeme stále kupředu, bez 
ohledu na komplikovanost měsíců minulých.

Drummerem nebo chcete-li hráčem na bicí nástroje, 
bubeníkem, je pedagog ZUŠ Říčany Radek Břicháč 
v podstatě už od svých 15 let, kdy propadl jejich 
kouzlu a opustil hru na piano. Na začátku září slaví 
kulaté narozeniny (gratulace je na místě!), což byl 
i  důvod uspořádat 3. září v KC Labuť narozeninový 
koncert se zajímavými hosty. Přijďte, jste také zváni!

Zleva doprava: 
Bára Olmrová, 

Eva Stejska-
lová, Veronika 

Mráčková, 
Václav Dvo-
řák, Leticia 

Kasýková 

ZUŠ ŘÍČANY  
vás vítá v školním roce 2021/2022

Radek Břicháč: 
Můj guru je Dave Weckl

Vy  jste si šel od mládí za svým 
velmi cílevědomě…
Vlastně ano. Pocházím z Marián-
ských Lázní, tady jsem na ZUŠ cho-
dil na obor bicí nástroje, vyzkoušel 
první Big band, pak jsem přešel na 
Konzervatoř J. Ježka a stále získával, 
i mimo studia, nové zkušenosti v růz-
ných orchestrech, kapelách.

Kde se vzal Váš hudební talent?
Tak to přesně nevím, ale vzhledem 
k tomu, že maminka hrávala na pia-
no a bratr je profesionální pozouni-
sta, nějaké ty vhodné geny v rodině 
tedy určitě máme!

Máte  za  sebou  i  zkušenosti  ze 
zahraničí,  spolupracujete  s  ka-
pelami, máte i vlastní projekty.
Myslíte mé angažmá v USA. Tam 
jsem hrál na zaoceánské lodi s taneční 
kapelou, pro suchozemce úplně jiný 
svět. Po návratu jsem začal spolupra-
covat mj. s kapelou Laura a její tygři, 
Šum svistu, a hlavně s kapelou Davi-
da Krause. S ním jsem začal hrát v te-
levizním pořadu Uvolněte se prosím. 
Jinak jsem třeba frontman souboru 
Samba band, který jsme založili tady 
v Říčanech už před dvaceti lety. 

Zůstaňme  ještě  u  hudby.  Co  je 
Vaše srdeční záležitost?
Pokud se týká toho, jakou hudbu mám 
rád a poslouchám, tak stručně řečeno 
– prostě dobrou. Ale vybírám si.
 A má srdcovka je Band Dave 
Weckla. Tenhle jazzový hudebník, 
světový hráč na bicí nástroje, to je 
můj guru.

 Kromě hraní na bicí se věnujete 
i výuce. Stále Vás to baví?
To víte, že ano! Tady na ZUŠ Ří-
čany působím už dobrých dvacet 
sedm let. Zároveň učím také na 
ZUŠ Hynka Kubáta v Kladně a již 
několik let jezdím jako lektor bicích 
nástrojů na letní rockové kurzy. 
Není nic lepšího, než když je povo-
lání i vaším koníčkem. Nebo je to 
naopak? :o)

Děkuji za rozhovor a připojuji 
se ke gratulantům! Hodně štěstí 

v životě i práci!
ak ■

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

BURČÁK 
VINOTÉKA POHODIČKA 

LOUŇOVICE
bílý, růžový i červený
každý den 10-20 hod

kontakt: Zuzana Vávrová 776 669 961 
Kutnohorská 205 Louňovice

Co mohu udělat pro 
podporu zdravého stárnutí? 
Je to zřejmé, stárnutí neprobíhá u všech 
stejně. Nemusí nutně docházet k úbyt-
ku schopností. Někteří odborníci z ob-
lasti medicíny dokonce hovoří o tzv. 
zdravém kognitivním stárnutí – člověk 
má schopnosti odpovídající osobám 
středního věku. Tyto osoby tak nemají 
poruchy nálad ani chování.
 Podle odborníků se naopak patolo-
gické stárnutí vyznačuje kognitivní-
mi poruchami, např. ztrátou paměti 
a zhoršením myšlení. Při samotném 
procesu stárnutí tak dochází přede-
vším ke zpomalení výkonosti. Člověk 
není schopen dostatečně zpracovávat 
nové informace, vzpomínky a ty ve své 
paměti uchovávat. Možné jsou i vý-
padky v krátkodobé paměti.
 Toto je ovlivněno příznivě nebo ne-
příznivě vlastním chování i sociálními 
a biologickými podmínkami, ve kterých 

se jedinec celý život pohybuje. Důležitá 
je v tomto ohledu prevence. Ta umož-
ňuje proces stárnutí zpomalit. Nejdů-
ležitější je prevence rizikových cévních 
faktorů (mj. aterosklerózy, cukrovky, 
poškození cév srdce a mozku). Jak těm-
to zdravotním problémům předcházet? 
Hlavní je úprava životosprávy. Dopo-
ručována je  tzv. středozemní dieta, 
která zahrnuje vysoký příjem cereálií, 
ovoce, ryb, luštěnin a zeleniny.
 Neméně důležité je také ,,životní 
styl“  člověka. Je důležité vést aktivní 
sociální život, tj. být činorodý. Udržo-
vat si paměť např. luštěním křížovek, 
četbou, kulturními aktivitami, hrami, 
sám se vzdělávat. Být mezi lidmi, set- 
kávat se s přáteli, rodinou, udržovat 
a vytvářet osobní kontakty. Pro pod-
poru zdravého stárnutí je tedy vhodný 
trénink na procvičování paměti, fyzic-
ká aktivita odpovídající věku a touha 
učit se nové věci.                                                    ■

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. 

Poradna zdravého stárnutí

www.alzheimercentrum.cz

Své jméno však firma získala 
podle svého prvního vedoucího 
a vývojáře Otto Hügli. Od roku 
2018 je podnik součástí dalšího 
velkého mezinárodního koncernu 
Bell Food Group, zabývajícího se 
rozmanitým sortimentem potra-
vinářství.

A co Hügli vlastně dělá? 
Od svého vzniku se zaměřuje na 
výrobu a distribuci polévek, omá-
ček, bujonů, koření, předkrmů, 
dezertů i hotových jídel ve formě 
suchých (dehydratovaných) smě-
sí – nyní v období pandemie velice 
poptávaných produktů především 
z důvodu své trvanlivosti a kvality.

Kde a jaké produkty lze 
zakoupit?
Výrobky ze Zásmuk najdete v Čes-
ku ve všech velkých obchodních 
řetězcích, pod takzvanými privát-
ními značkami. Produkce však 
směřuje prakticky do celé Evropy, 
ale také do USA, kde je značně 
žádaná. Pro své obchodní partne-
ry Hügli každý rok vyvíjí stovky 
různých produktů. V portfoliu 
naleznete mimo jiné i výrobky 
Bio, veganské, bez lepku nebo bez 

laktózy. Sortiment je opravdu širo-
ký, vyhoví každému, i náročnému, 
zákazníkovi.

Hügli je rovněž významným part-
nerem na poli gastronomie pro re-
staurace, hotely, závodní či školní 
stravování, kde své výrobky prodá-
vá pod vlastní značkou.
 Ruku v ruce s vývojem nových 
produktů přichází technologické 
inovace. Důsledná automatizace 
nám každý rok umožňuje význam-
ně navyšovat výrobní kapacitu.

Proč pracovat v Hügli?
Díky rostoucímu odbytu proto 
i nadále rozšiřujeme tým spoko-
jených a spolehlivých pracovní-
ků Hügli. Někteří zaměstnanci 
zde pracují 10, 15 nebo i více let. 
V současné době nabízíme různé 
pracovní příležitosti. K běžným 
firemním benefitům obdrží kaž- 
dý nový zaměstnanec ve směn-
ném provozu také náborový pří-
spěvek ve výši 20 000,- Kč. Pokud 
máte zájem se k nám připojit, 
čtěte pozorně další inzerci nebo 
navštivte naše stránky či Face-
book. Přijďte rozšířit náš tým! 
Těšíme se na vás!                            ■

Mezinárodní potravinářská firma Hügli Food s.r.o. 
působí v Zásmukách na Kolínsku již 20 let, ačkoliv 
historie společnosti sahá až do roku 1935, kdy byla 
ve Švýcarsku založena Beatem Stoffelem. 

Hügli Food s.r.o.
www.huegli.cz/kariera/volna-mista/
Hügli Food Česká republika | Facebook

POZNEJTE 

HÜGLI
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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 39 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

 Se žadateli, kteří úspěšně reali-
zovali své projekty, neustále spo-
lupracujeme na podávání žádostí 
o platbu. Nedílnou součástí admi-
nistrativní práce jsou také změnová 
hlášení, ke kterým MAS musí dát 
vždy souhlasné, případně nesou-
hlasné stanovisko. A také absolvu-
jeme kontroly na místě po realizaci 
projektu s pracovníky SZIF.

 Ke konci srpna se v Kutné Hoře 
konalo setkání Středočeských míst-
ních akčních skupin. Proč zrovna 
v Kutné Hoře? Protože ve dnech 21. 
9. - 23. 9. 2021 bude Kutná Hora 
místem, kam se sjedou všechny 
MASky z celé ČR, včetně zástupců 
ministerstev, které s námi spolu-
pracují. Místních akčních skupin je 
v České republice cca 185. Zástupci 
naší MAS budou moderovat dva 
workshopy. Pavlína Šantorová Fil-
ková se ujala tématu „MASky blíže 
občanům“ a Veronika Vítkovská 
bloku „Leader v péči o lidi“. Vě-
říme, že nabitý program přispěje 
i k přenesení dobré praxe k nám na 
Říčansko.

 Srpnové jednání bylo přínosné, 
i co se týče nastavení budoucího 
programového období. Zaujalo 
nás, že občanská vybavenost bude 
podporována pouze přes nás, přes 
místní akční skupiny. Ujasnilo se, 
že v PRV bude přechodný rámec 
dvouletý a čekáme nyní na dodatek 

k právnímu aktu, kde bude potvrze-
no navýšení alokace o 5 995 200,- 
Kč. Bohužel ve výzvách PRV je stále 
hodně projektů, které jsou admini-
strativně ze strany SZIF ukončeny. 
Konečná částka, která bude v příš-
tím roce použita na vyhlášení výzvy 
na infrastrukturu do zemědělských 
podniků, tedy zatím není úplně 
přesně známa. Vzhledem k navýšení 
zvažujeme také rozdělení alokace 
i na Fichi 7-Malé projekty na podpo-
ru rozvoje a kvality života na Říčan-
sku, kde lze podpořit jak spolkovou 
činnost, tak zázemí pro školky a ško-
ly a v neposlední řadě také investice 
do veřejných prostranství obcí.

 Spolu s Ladovým krajem a týmem 
MAP připravujeme výjezdní zasedá-
ní starostů z území Říčanska, které 
se uskuteční koncem října v Ku-
nicích na zámku Berchtold. Snad 
situace dovolí a osobní setkání se zá-
stupci obcí, na které se velice těšíme, 
bude umožněno. 

 Prázdniny utekly neskutečně 
rychle. Všichni jsme se snažili na-
čerpat sílu a dobrou energii na za-
čátek školního roku a s tím spojený 
návrat do plného pracovního nasa-
zení. V předchozích letech byly letní 
prázdniny spojeny vždy se spoustou 
akcí, kde jsme se společně mohli vi-
dět. Letošní rok byl stejně jako ten 
loňský na konání akcí prostý. Přesto 
MAS Říčansko zapůjčilo prodejní 

stánky na tradiční Mukařovskou 
pouť, která se konala v polovině srp-
na. Regionální značku Zápraží ori-
ginální produkt® zde prezentovali 
dva výrobci, paní Radmila Bělinová 
se svými výbornými Mnichovickými 
perníčky a pan David Čížek s tradič-
ními pletenými košíkářskými výrob-
ky, které se určitě leckomu osvědčí 
v nadcházející houbařské sezóně. 

 Přejeme nám všem a hlavně 
našim dětem a budoucím prv-

ňáčkům, ať je ten letošní začátek 
školního roku prima a plný bezva 
kamarádů a vstřícných paní učite-
lek a učitelů.

  Stále můžete posílat své fotogra-
fie do fotosoutěže na tvorbu stolní-
ho kalendáře na rok 2022. O tom, 
že umíte fotit, víme a zde je zářijová 
ukázka z letošního kalendáře. Pře-
dem za fotografie děkujeme. Po-
drobnosti naleznete na stránkách 
MAS Říčansko a Zápraží. ■

Území MAS Říčansko

Další úspěšný krok a spousta snad dobře odvedené 
práce je za námi. Koncepční část celého strategického 
dokumentu na budoucí financování z výzev MAS 
na projekty do území obcí na Říčansku, byla ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena. Na 
dokument se můžete podívat na www.ricansko.eu.

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

Kancelář MAS je pro veřejnost 
otevřena PO – PÁ od 8 do 16 h. 
Schůzky a konzultace po  
tel. domluvě. 
Svojetice, V Průhonu 153 
e-mail: mas@ricansko.eu
tel. +420 774 780 141

Koncepční část strategie 
MAS Říčansko na období 
2021-2027 je schválena
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KAMENICE – Vzácná kulturní pa-
mátka, hrobka slavné české průmy-
slnické rodiny Ringhofferů se po více 
než desetiletém právním úsilí stala 
majetkem obce Kamenice. V této 
právní bitvě stál na straně obce i po-
slední žijící potomek slavné rodiny 
Lic. phil. Emanuel-Josef Ringhoffer 
z Vídně. V druhé polovině srpna, 
u příležitosti převzetí památky do 
majetku obce, byl zájemcům mj. 
představen běžně nepřístupný are-
ál hrobky ještě před tím, než budou 
zahájeny nezbytné restaurátorské 
práce.  Kromě prohlídky architek-
tonického skvostu Jiřího Stibrala 
(pozn. hrobky) bylo možné zblízka 
obdivovat také sochu ukřižovaného 
z dílny Josefa Václava Myslbeka, 
která na památce dominuje. Socha 
je považována, společně s jezdeckou 
sochou sv. Václava v Praze, za jedno 
z jeho nejvýznamnějších děl. Socha 
byla oceněná zlatou medailí Paříž-
ského Salonu v roce 1892, na svě-
tové výstavě v Chicagu, v Mnichově, 
v Bruselu atd. (www.kamenice.cz)

ÚVALY – Nový dopravní termi-
nál plánují v následujících letech 
postavit Úvaly u Prahy u zdejšího 
vlakového nádraží, které je spádové 
pro část obyvatel našeho kraje na 
Zápraží. Má zde vzniknout moder-
ní přestupní bod mezi regionálními 
autobusy a vlaky, které jezdí na ko-
ridoru z Prahy do Kolína. Po dokon-
čení stavby terminálu chtějí Úvaly 
v celém městě zavést parkovací zóny, 
které mají regulovat parkování, řekl 
ČTK starosta Petr Borecký (STAN). 
Začít stavět by se mohlo v roce 2024 
nebo 2025. (ČTK) 

PRŮHONICE – Botanický ústav 
AV ČR připravil na pozdní léto 
a podzim několik akcí, které ná-
vštěvníkům Průhonického parku 
a botanické Zahrady na Chotobuzi 
zpříjemní jejich procházky. Na své 
si přijdou obdivovatelé japonské 
kultury, pěstitelé a milovníci starých 
odrůd ovoce, příznivci divadla a váž-

né hudby i nadšenci venkovních her. 
Hned první zářijový víkend se lze 
vypravit na akci s názvem Pomolo-
gické dny – Podzim v zahradě, kde 
kromě výstavy ovoce jabloní a hruš-
ní, semináře o moštování ovoce mj. 
bude také pro zájemce fungovat po-
mologická poradna. (TZ Botanické-
ho ústavu AV ČR)

ČR – Od 2. srpna 2021 začal platit 
nový zákon o občanských průkazech 
(zákon č. 269/2021 Sb.), který při-
nesl významné změny. Tou hlavní je, 
že na základě nařízení Evropské unie 
budou v občanských průkazech vede-
ny biometrické údaje, kterými se ro-
zumí zobrazení obličeje a otisk prstu 
z každé ruky. Tyto biometrické údaje 
budou uložené v čipu, který je již sou-
částí občanského průkazu (strojově 
čitelné občanské průkazy). Dále bude 
automaticky ukončována platnost 
občanských průkazů, a to ve lhůtě 45 
dní, při změnách údajů (např. změna 
jméno nebo příjmení, rodinného sta-
vu, bydliště). Nově již do občanského 
průkazu není možné zapsat akade-
mický titul nebo vědeckou hodnost. 
Pro získání prvního občanského prů-
kazu, při dovršení 15 let věku, stále 
platí, že žádost je nutné podat na pří-
slušném úřadě nejpozději do 30 dní 
od data narozenin. Formuláře nejsou 
potřeba, žádost je vyplňována na 
místě v elektronickém systému, foto-
grafii pořizuje příslušný úřad. Dosud 
platné občanské průkazy budou pla-
tit do skončení jejich platnosti, nej-
déle do 3. srpna 2031. Občan s plat-
ným dokladem bez biometrických 
údajů s ním může cestovat po Evrop-
ské unii do konce platnosti dokladu.  
(www.mvcr.cz).                                           ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ
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Téma: 
PLÁNOVÁNÍ
Možná to znáte.  Naplánovat 
si můžete co chcete, ale jisto-
tu, že vše vyjde tak, jak si před-
stavujete, stejně nemáte. Moje 
letošní léto je toho důkazem. 
 Sotva začaly prázdniny už 
jsem si jela pro syna na tá-
bor. Zvládl absolvovat celé 
čtyři dny, než v zápalu aktivit 
upadl. Následně jsme poznali 
několik nemocničních zaří-
zení v našem kraji, aby vše 
skončilo velkou sádrou od ra-
mene po zápěstí. No skončilo, 
spíš to byla taková předehra 
před následujícími rentgeny 
a kontrolami, výrazně zazna-
menanými v kalendáři. Tudíž 
jsem zrušila svou dovolenou, 
která sice neměla být v žád-
ném velkém stylu a v dalekých 
krajinách, ale o to víc jsem se 
na několikadenní toulky po 
moravských vinicích a památ-
kách těšila. Navíc posílena 
vědomím, že červnové tornádo 
se oblasti mého pobytu vyhnu-
lo a tak, přiznávajíc si i jistou 
dávku štěstí, jsem se už viděla 
s batohem a foťákem na cestě. 
Krásné, leč předčasné vidění.
 Následně jsem tedy změnila 
plány, místo odpočinku trochu 
povinností, navíc už delší dobu 
odkládaných, nemůže být na 
škodu. Přivezu si auto po rodi-
čích. Záměr dobrý, realizace 
horší. Byla neděle a auto ne-
nastartovalo. Prý baterie na 
výměnu. V neděli zavřeno. Pár 
hodinová akce se nakonec pro-
táhla na týden, než se mi tam 
podařilo zajet znovu a vše vy-
řídit. Navíc se ukázalo, že za 
několik dní končí vozu technic-
ká. Další poznámka do kalen-
dáře, s vykřičníkem Okamžitě 
zařídit!
 A co říkáte na letošní počasí? 
Také se vám zamlouvá, že ne-
panují úmorná vedra a sucha? 
Že občas slušně zaprší? Mě 
ano, a moc. Do té doby, než jsem 
zjistila, že si déšť našel cestu na 
půdu, asi skrz posunuté hřebe-
náče na střeše, a zřejmě posílen 
letním bojovým duchem se sys-
tematicky prodral všemi vrst-
vami, které mu stály v cestě až 
konečně kap kap kap… oznámil 
svůj příchod do naší domácnos-
ti. Jaké štěstí, že léto skoro kon-
čí a já mám plánovací kalendář 
a v něm ještě trochu místa na 
poznámky!                                 ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

Vždy v celou hodinu, v čase od 11 do 16 
se můžete vydat na prohlídkovou trasu 
s ochutnávkou piva. Cestou se potkáte 
i s živým maskotem pivovaru – kozlem 
Oldou. Jako dárek si mimo originál-
ních pivních suvenýrů můžete odnést 
čerstvě stočené pivo Velkopopovický 
Kozel Černý nebo Mistrův ležák v jed-
nolitrových patentních lahvích. 

 Navíc je to také tip na skvělý vý-
let! Přijeďte v sobotu vláčkem Kozel 
expres, který vyjíždí v 10:16 h z praž-
ského Hlavního nádraží a odveze vás 
přímo do pivovaru. Cena jízdenky je 

450 Kč a zahrnuje cestu vlakem i pro-
hlídku pivovaru. Během dne bude 
vlak také pendlovat mezi zastávka-
mi Strančice a Velké Popovice. Jed-
nosměrné jízdné činí 50 Kč.  ■

Přijďte ochutnat to 
nejlepší ze světového 
street foodu! V sobotu 
11. září si v pivovarském 
parku Velké Popovice 
užijete den ve společnosti 
dobrého jídla a pití. 

Street Food Festival Velké Popovice

Dorazilo do redakce
Ad HOLKY Z ŘÍČAN PLAVOU PŘES 
LA MANCHE (6/2021, 7-8/2021)
Ve dvou číslech Zápraží jsme sledovali, jak parta 
holek z říčanského plaveckého oddílu PLAF 
vytvořila dívčí štafetu a vzhledem k okolnostem 
doby začala s otužováním a rozhodla se pokořit 
kanál La Manche. Navíc jsme přidali i rozhovor 
s členkami týmu na náš web www.zaprazi.eu.

Koho tedy tato akce oslovila, dívčí 
plavecký tým ho zaujal, tak určitě 
už ví, že holky to zvládly! Ve dvou 
skupinách v srpnu odcestovaly do 
Anglie a 20. srpna večer se první 
z nich ponořila do vody v kanále, 
která měla 17,5 stupně. 

STUDENTKY Z ŘÍČANSKÉ-
HO ODDÍLU PLAF POKOŘI-
LY PRŮLIV  LA MANCHE ZA 
9 HODIN A 39 MINUT.
Díky tomu se staly letošní nejrych-
lejší štafetou, která doposud kanál 
La Manche zvládla.
 Plavaly: Kateřina Hošková, Da-
niela Soumarová, Michaela Ulipo-
vá, Emma Gebauerová, Kateřina 

Tomková, Barbora Prošková a Te-
reza Böhmová, a také jejich trenér-
ka Sandra Kazíková.                            ■

Více info o přípravách, 
organizaci i samotném 

přeplavání kanalu najdete na 
https://holkypreslamanche.

webnode.cz/ a FB

KALENDÁŘ AKCÍ 

ZÁŘÍ 2021
4.–5. 9. 2021 Pomologické dny – 
Podzim v zahradě, 10–17 h, Průho-
nická botanická Zahrada na Cho-
tobuzi, Průhonice (www.ibotky.cz)

5. 9. 2021 DIPONA – letní louňo-
vická divadelní aktivita – Zlatovlás-
ka (změna v programu)

do 8. 9. 2021 Sára Saudková fo-
tovýstava – Vondráčkova továrna, 
Kostelec n. Č. lesy

11. 9. 4. podzimní charitativní ba-
zárek, Mnichovice (v rámci pouti)

11.–12. 9. 2021 Mariánská pouť, 
Mnichovice

18. 9. 2021 13. ročník orientační-
ho cyklozávodu O klokočenský klo-
bouk, Klokočná (tel.: 602 355 634)

18. 9. 2021 3. ročník charitativ-
ního dne na podporu Lékařů bez 
hranic, 14–17 h Kunice Benefiční 
fotbalový zápas a od 20 h Sokolov-
na Velké Popovice koncert

18. 9. 2021 Pochod Po stopách 
kocoura Mikeše, Mnichovice  
(www.mnichovice.cz)

18. 9. 2021 Ringhofferovy trhy 
(farmářské) – Podzimní slavnosti, 
Kamenice, Ringhofferovo nám, 
9–13 h

22. 9. 2021 Zahradní slavnost 
u příležitosti 10. výročí založení 
Modrých dveří, od 17 h, Kostelec n. 
Č. lesy (www.modredvere.cz)

25. 9. 2021 16. Mnichovický Ok-
toberfest, od 13 h, Šibeniční vrch 
Mnichovice

25. 9. 2021 Strančické hudební zá-
ření, 14–24 h, areál parku Strančice 
(strancickezareni.eu)                         ■
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Trasa plavby 
z Anglie do 
Francie

KALEIDOSKOP

Benefiční koncert Harfiček 
pro kostel sv. Havla ve Štolmíři

Dorazilo do redakce
Ad Máme u nás vítěze Porty! (7-8/2021)
V prázdninovém čísle Zápraží jsme vás 
informovali o úspěchu kapely VilMa na prvním 
klání v rámci hudebního festivalu Porta 2021. 
V květnu totiž VilMa, hrající ve složení Zuzka 
Vilímová, Pepa Josef Balcar, Hanka Šafaříková, 
a v Ondřejově příslušný Slávek Maděra, zvítězila 
na oblastním kole Porty v Jablonci nad Nisou.

V Evropě, možná i ve světě zcela unikátní dětský harfový 
soubor HARFIČKY, výjimečný nejen množstvím 

účinkujících, ale i skvělým souzvukem, 
přednese skladby českých i světových autorů 
pod uměleckým vedením Pavly Jahodové 

Vondráčkové a dirigentky Eliany Vondráčkové.

Domů si přivezla  
1. místo a také pří-
mý postup na le-
gendární festival 
Porta v Řevnicích.  
A tak jsme čekali, jak dopadnou 
v červenci v očích poroty zde. 
Nutno podoktnout, že do ob-
lastních kol se přihlásilo celkem 
112 soutěžících a do finále pak 
postoupilo deset finalistů a devět 
semifinalistů.
 Jak VilMa, resp. písničkář, tex-
tař, producent a skladatel Slávek 
Maděra, uvádí na FB: Divácká 
soutěž SMS hlasováním – 1. místo 
a Cena Obce českých spisovatelů 
za nejlepší text celé letošní Porty 
– Kruhy na vodě. Moc nás potěšil 
také recitál, kde se nám podařilo 

do rytmu roztleskat Lesní 
divadlo s písničkou Kaj-
tra. Jsem pyšný na to, 

co tahle kapela dokázala 
za pár měsíců připravit. Díky celé 
sestavě VilMa: Zuzka Vilímová. 
Hanka Šafaříková a Pepa Balcar. 
Obzvlášť basákovi a perkusím pa-
tří uznání, protože to bylo to naše 
první vystoupení v této doplněné 
sestavě!!! Zkrátka narodila se 
kapela.
Vedle autorské soutěže nabídl 55. 
ročník Porty v Řevnicích zaplně-
nému hledišti s několika stovkami 
posluchačů také recitály, mj. s hos-
ty Romanem Horkým a skupinou 
Kamelot, Jiřím Dědečkem, Věrou 
Martinovou, Robertem Křesťanem 
a Druhou trávou atd.                          ■

Benefiční koncert proběhne v so-
botu 25. 9. 2021 od 15 h v kostele 
sv. Havla ve Štolmíři. Koncert je 
uspořádaný na počest harfistky 
Anny Boženy Vykoukalové, kte-
rá ve Štolmíři v letech 1866–1871 
žila. Výtěžek z koncertu půjde na 
obnovu kostela sv. Havla, vstupné 
je dobrovolné. 
 Pan Rudolf Kvíz, český publicis-
ta, redaktor a recitátor a štolmířský 
patriot se ujme úvodního slova. 

 Historik a publicista Jan Psota hu-
dební vystoupení zpestří vyprávěním 
o historii kostela sv. Havla a o harfist-
ce Anně Boženě Vykoukalové.
 Vystoupení háčkových harf do-
plní pedálová harfa Pavly Jaho-
dové Vondráčkové a příčná flétna 
Eliany Vondráčkové. 
 Koncert souboru Harfičky je 
uspořádaný ve spolupráci s ob-
čanským sdružením M'am'aloca, 
o.p.s., www.mamaloca.cz.                ■

Vystoupení Harfiček je plné strhující energie 
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Září je pro pěstitele a zahrádkáře nejen vr-
cholem sezóny co se týká sklizně ovoce a zele-

niny,  ale také časem plánování  a nové výsadby.

Nejen pro nadcházející podzimní období jsme 
opět pečlivě vybírali a máme připravenou za-
jímavou nabídku jak kvetoucích rostlin, tak 
i stromků či keřů. 

Zvolit si můžete vřesy nebo podzimní  chryzan-
témy a astry z naší vlastní produkce. Vhodné jsou 
do nádob i k volné výsadbě.

Pro aktuální podzimní výsadbu máme v nabídce 
kvalitní  sadbu jahod, osvědčené typy.

Nechybí samozřejmě ani výběr doplňků, hnojiv, 
substrátů mj. podzimní a zelené hnojení.

Nezapomeňte na nákup a podzimní výsadbu 
jarních cibulovin, zahrada vám bude rozkvétat již 
od března!

V našem sortimentu dále naleznete i kmínkové 
stromy či převislé dřeviny.  

PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ 
A KEŘŮ OD ŘÍJNA!

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

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

Prodej sladkovodních ryb, které 
chováme v sádkách v našem 

zahradnictví, pokračuje i nadále. 

Nejžádanější z našich ryb je třeboňský pstruh, 
ale zakoupit lze také další ryby z aktuální 
nabídky.

Mortimer English Club působí v Říčanech již 
10 let a ačkoli nám pandemie plány na oslavu 
zcela zhatila, neleníme a jako každoročně 

doplňujeme stávájící a otevíráme nové kurzy 
angličtiny pro děti předškolní, školní i teenagery. 

Volná místa máme i v kurzech pro dospělé.
◗ Vedle angličtiny nabízíme 
letos také francouzštinu, češti-
nu pro cizince a v blízké době 
přidáme i němčinu.

◗ Začínáme 13.9.2021, zápisy 
do kurzů budou probíhat od 
1.9.2021. 

◗ Veškeré informace o našem 
hravém, zábavném a přitom 
efektivním způsobu výuky 
najdete na našich webovkách 
www.anglictina-ricany.cz. 

◗ V případě zájmu Vám dotazy 
rádi zodpovíme e-mailem na 
ricany@mortimer-anglictina.cz 
nebo na telefonu 602 663 910.

Na všechny se moc těšíme.
Katka Dřízhalová

majitelka, lektorka, školitelka ■

KALEIDOSKOP

Vzhledem k tomu, že so-
chy zde budou umístěny 
až do konce listopadu 
a okruh má zhruba 
1,5 km, mají zájemci 
dost času a zároveň je 
jasné, že nejde o žád-
nou náročnou (fyzicky 
ani časově) trasu. Na-
opak. Krátký výlet lze spojit 
s prohlídkou pivovaru, obědem 
v restauraci nebo zastávkou v místní 
kavárně.
 Vydáte-li se po směru, tj. podle 
očíslování soch, první z nich najdete 
u pivovarské restaurace. Barevná 
ruka v trávníku tady láká nejen k fo-
cení, ale malé zvědavce i k blízkému 
kontaktu. Trasa pak dál veden par-
kem, kolem Klášterního rybníka, 
nahoru ke kostelu Panny Marie 
Sněžné, kde se ukrývá éterická 
Rusalka, ke kavárně a pak zpět dolů 
k pivovaru. Tady v růžovém parku 

pak můžete obdivovat 
i plastiku, která je již 

dlouhá léta součástí 
zdejšího veřejného 
prostoru a je zná-
má jako Bílý květ. 

Jejím autorem je 
čestný občan Velkých 

Popovic, akademický 
sochař, malíř, spisovatel 

a pedagog Vladimír Preclík, který 
měl v obci dlouhá léta se svou ženou 
akademickou sochařkou Zdenou 
Fibichovou ateliér v Jiráskově ulici. 
Obdobný motiv květu použil v roce 
1970 i pro Květ Polabí, umístěný 
v Hradci Králové.

Vydejte se tedy za uměním 
a třeba i trochu více poznáte Velké 

Popovice! ak ■

V květnu se konala vernisáž výstavy „Velkopopovické 
sochy“ a shodou náhod se stalo, že Zápraží u toho 
v tento den nakonec nebylo. Ovšem tuto unikátní 
venkovní expozici celkem dvanácti velkoformátových 
soch umístěných v areálu obce stojí za to projít!

Sochy pod širým nebem 

Pořadatel: Nové Habří z.s., 
www.vpsochy.cz, mapa 
umístění soch ke stažení
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.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

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

• tradiční regionální periodikum •
• náklad 22 000 ks •
• plnobarevný tisk •

• soukromá / firemní /  
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafický návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT
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ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

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

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

Servírku/číšníka přjmeme 
do Bowlingové herny 

a Dětského světa 
(Tehovec, Říčany u Prahy)

Jistá práce po celý rok
Plat 28 000 Kč + spropitnéPlat 28 000 Kč + spropitné

Krátký/dlouhý týden, mladý kolektiv
Tel.: 602 373 445Tel.: 602 373 445

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz
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ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, pravidelné úkli-
dy kanceláří, domů. Po dohodě. 
Tel.: 603 874 107,  
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz

KOUPÍM zahradu, sad, vinici 
nebo chatu na Praze-východ. 
Tel.: 777 895 901.

PŘIJMEME DO RESTAURACE 
v Říčanech kolegu na pozici ČÍŠ-
NÍKA / SERVÍRKY s nástupem 
ihned. Vyučení není podmínkou, 
požadujeme spolehlivost, vstříc-
né vystupování a základní zna-
lost ANJ. Práce na směny, více 
informací na tel.: 606 767 030.

PRONAJMU CHATU v Tehově. 
tel.: 607 744 436

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

PEČOVATELKY/PEČOVATELE 
přijme DOMOV PRO SENIORY 
KARDINÁLA BERANA V MU-
KAŘOVĚ, nejlépe na hlavní 
pracovní poměr. Jsme domov 

rodinného typu s kapacitou 42 
klientů. Nabízíme dobré pracov-
ní zázemí, možnost vzdělávání, 
slušné platové podmínky a další 
zaměstnanecké benefity. V pří-
padě zájmu nás můžete kon-
taktovat na tel. 737 282 812  
nebo e-mailu dsmukarov@pra-
ha.charita.cz

PŘIJMEME ŘIDIČE sk. C, nejlépe 
zdatnějšího důchodce, nebo ZPS 
na IVECO EUROCARGO. Pohodo-
vá práce a rodinný kolektiv. Z Ří-
čanska a okolí. Možnost parková-
ní doma.
Tel.: 777 289 798

Hledám DLOUHODOBÝ PRO-
NÁJEM BYTU 1+1, 2+kk do 
50m2, balkon, pro seniorku, Říča-
ny, Strančice, Mnichovice a okolí. 
Tel. 605 176 004

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 veronikaondras
@email.cz

ÚDRŽBA /  
 REALIZACE

ZAHRAD  
pravidelné 

i jednorázové 
činnosti

dle Vašich požadavků 
a možností

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

OÁZA Říčany přijme 
do svého kolektivu 

pracovitého, 
spolehlivého 

a usměvavého 
kuchaře nebo 

kuchařku na HPP.

Případní zájemci 
kontaktujte prosím 

pana Jakuba 
Kahouna 

tel. 731 192 109

PROFESIONÁLNÍ TENISOVÁ ŠKOLA 
OÁZA ŘÍČANY – PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ

Děkujeme za váš zájem o naše letní sportovní příměstské tábory a dovolte, 
abychom vám připomněli, že již nyní můžete své děti přihlašovat do 

profesionální „zimní“ tenisové školy.

Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér Vítek Ptáček, tel.: 721 530 462

Začínáme 11. října na novém povrchu Rebound Ace! Neváhejte, místa 
se rychle plní. Přihlášky je možné posílat do 1. října 2021.

Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 do 18 let. Vybrat si 
můžete individuální výuku, či skupiny nejvýše do pěti dětí (nebo 
můžete tréninky kombinovat – jednou individuálně, jednou ve 
skupině). Tréninky se konají na vnitřních profesionálních kurtech 
v hale pod vedením kvali� kovaných trenérů a jsou vhodné jak pro 
děti, které s tenisem teprve začínají, tak i pro ty, které hrají závodně 
a chtějí se zdokonalit. Pro nové zájemce jsou připraveny zkušební 
hodiny s trenérem zdarma.

DALŠÍ VÝHODY:
◗ možnost využití sauny v areálu včetně sportovních masáží
◗ možnost využít zkušební hodinu v září zdarma
◗ pro všechny naše hráče připravujeme vánoční tenisový turnaj

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Hledáme spolehlivého kolegu 
ASISTENČNÍ POHOTOVOST PŘI TVORBĚ KOLON NA DÁLNICI D1,

 OBSLUHA AKU ZAŘÍZENÍ A KONTROLA OBJÍZDNÝCH TRAS

Nástup možný ihned. Kontakt: Gabriela Braunová, 
tel.: 732 599 583, email: braunova@3kznacky.cz

Požadujeme:
✓ spolehlivost, zodpovědnost, 
samostatnost
✓ časovou flexibilitu
✓ ŘP skup. B, aktivně
✓ dostupnost na dálnici D1 – 40. dálniční 
kilometr max. do 30 minut
✓ neustálá dostupnost na telefonu ve 
smluveném pohotovostním režimu
✓ trestní rejstřík bez záznamu
Náplň práce:
✓ přistavení „plovoucího“ vozidla na D1 
– zajištění plynulého provozu 

✓ pohotovost na telefonu 6 – 22 h
✓ servis aku zařízení – výměna baterií 
v semaforech apod.
✓ kontroly aktuálních objízdných tras
Nabízíme:
✓ Služební auto, mobilní telefon
✓ 24 000 Kč/měsíc + roční bonusy, 
firemní benefity 
✓ možnost osobního růstu (vzdělávací 
kurzy, školení)
✓ přátelský pracovní kolektiv
✓ dlouhodobé stabilní, časově flexibilní 
zaměstnání

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 3. ROČNÍK CHARITATIVNÍ AKCE PRO LÉKAŘE BEZ HRANIC.
Tentokrát proběhne dvoufázově, odpoledne v Kunicích a s večerním programem se přesune-

me do Velkých Popovic do prostoru sokolovny, která se po delší době opět otvírá.
Děkujeme sponzorům a především obci Velké Popovice za podporu a těšíme se na Vaši účast.

Máte staré 
komiksy  

a nevíte co s nimi?
Na žánru a jazyku 

komiksů nezáleží. Velmi rádi 
o ně rozšíříme nově budovanou 

sbírku v obecní knihovně.
Děkujeme 

Kontakty: 
knihovna.doubravcice@seznam.cz 
nebo tel. knihovnice: 775 389 748

Obecní knihovna Obecní knihovna 
Doubravčice budujeDoubravčice buduje  

KOMIKSOVOU SBÍRKUKOMIKSOVOU SBÍRKU

PŘIJMEME 
INZERTNÍ  
PORADCE 

✓ pravidelná i občasná 
činnost

✓ vhodné jako přivýdělek, 
IČO, DPP

inzerce@zaprazi.eu

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

·  Vedoucí stravovacího provozu·
·  Řidič dodávky na rozvoz obědů·
 (poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

HLEDÁME  
Řidiče sk. B nebo C

NABÍZÍME
▪Pravidelnou měsíční mzdu▪ 

▪Volné víkendy▪
▪Příspěvek na stravování▪

MRAZÍRNY POLAR 
U cihelny 1074 

Kostelec nad Černými lesy

Více info: Tomáš Haviar
Tel:  724 319 952

Mail: tomas.haviar@polar-cz.eu

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

PO-PÁ  7-16 h, SOBOTA 7-12

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PŘIJMEME ŘIDIČE
DISPEČINK TEL: 721 870 737

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

MRKVOVÁ 
POLÉVKA  

(4 PORCE)
4 mrkve
1–2 brambory
1 petržel kořenová
1 cibule
pepř barevný
sůl
tymián nebo provensálské koření
2 lžíce olivového oleje 
800 ml vody
hrst zelené petrželky 

Na oleji necháme zesklovatět na-
drobno nakrájenou cibuli, po chvíli 
za stálého míchání přisypeme po-

krájenou nebo 
nahrubo nastrouhanou 

mrkev, petržel a brambory. Po pár 
minutách směs zalijeme vodou, 
osolíme, opepříme. Pod pokličkou 
necháme probublávat asi 20 minut, 
pak vše rozmixujeme do hladka, po-
lévka tak zhoustne. Přidáme tymián 
či jiné koření (může být i čerstvě 
strouhaný muškátový oříšek, záleží 
na chutích každého…) a ještě krátce 
povaříme.

Dejte mrkvi šanci! Tato základní kořenová zelenina 
se vám skvěle osvědčí v mnohých pokrmech, nejen 
zcela tradičně jako podstata omáček, dušená 
příloha či na kolečka nakrájená v polévce. Nechte 
se inspirovat několika nápady a možná i vy objevíte 
novou kombinaci, nebo se zájmem sáhnete i po 
netradičních odrůdách, třeba žluté či fialové mrkvi. 
A nezapomeňte: co si vypěstujeme (uvaříme) doma 
sami, to chutná vždy nejlépe :o)

RECEPTY

MRKEV
NA TALÍŘI 3X JINAK

TIP
Ponecháme-li si část mrkve, lze ji 

na kolečka pokrájenou přidat až na závěr 

s tymiánem, polévku nám „ozdobí“. Zjemnit lze 

polévku máslem, které použijeme místo olivového 

oleje, nebo ho přidáme také závěr (někdo možná 

využije pro zjemnění trochu smetany), příp. 

ji více zahustit lžící krupice (klasic-

ké, pohankové…).

MRKVOVÝ KOLÁČ  
(forma 26 cm)

150 g polohrubé mouky
150 g třtinového tmavého cukru
½ sáčku prášku do pečiva
75 ml oleje
30 ml mléka
2 lžíce másla
2 vejce
2 větší mrkve
sůl
zázvor
muškátový oříšek
skořice
rozinky nebo brusinky (hrst)
ořechy vlašské (do těsta nasekané, na 
příp. ozdobu vcelku)

K jemně nastrouhané mrkvi přidej-
te ostatní suché ingredience a pro-
míchejte. Vejce zlehka prošlehejte 
s olejem, rozpuštěným máslem, 
mlékem a nakonec vše smíchejte 
a nalijte do koláčové formy (vyma-
zané, pomoučněné). Pečte v troubě 
předehřáté na 180°C asi 40 minut.
Koláč lze i podélně překrojit a pro-
mazat krémem (základ 
mascarpone nebo 
měkký tvaroh), 
příp. použít ve 
slabé vrstvě 
lehce nakyslou 
marmeládu.

DIP Z PEČENÉ MRKVE   
(jedna porce)

4 mrkve
1 lžička jablečného octa (příp. 
balzamikového)
2 lžičky sójové omáčky
1 lžička medu
sambal nebo pálivé papričky
sladká paprika
drcený kmín
sůl
 
Mrkev očistíme, nakrájíme na 
větší kousky, promícháme s olivo-
vým olejem a trochou soli, rozlo-

žíme na plech s pečícím papírem 
a dáme do rozehřáté trouby upéct 
(elektrická ca 25 minut na 200 °C). 
 Následně upečenou mrkev roz-
mixujeme, hrubost zvolíme dle 
vlastní chuti, a přidáme zbývající 
ingredience; promícháme. Dip 
necháme vychladnout, podává-
me např. s chlebem, tortillou či 
krekry.
 Jako zajímavou obměnu můžete 
zkusit zařadit k mrkvi do dipu i ji-
nou zeleninu, vyzkoušeno máme 
s cuketou, tuřínem, ředkví, kořeno-
vou petrželí. 
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TIP
Nezapomeňte, že ingre-

dience by měly mít pokojovou 

teplotu, jinak se koláč může 

„srazit“. Nechce se vám do tvaru 

klasického koláče? Využijte 

muffinovou formu s ko-

šíčky!
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Pro nadcházející podzimní měsíce Zápraží připravuje:

✔  Kostýmní  výtvarnice  a  ma-
lířka Gita Marcolová má až  do 
konce  roku  prodejní  výstavu 
obrazů v kavárně Depo33 v Se-
nohrabech (Hrusice, rozhovor)

✔  Arboretum  Ve  skořápce  z 
ořechu  manželů  Brdičkových 
(Říčany, rozhovor) 

✔  Byl  čer-
nokostelec-
ký  děkan  F. 
R. Koliander 
potomkem 
az téckého 
vládce Mon-
tezumy  II.? 
(historie) 

✔  Příběh  venkovského  synka, 
který  dobyl  svět  –  A.  R.  Nykl 
(osobnost regionu)

✔  Historie  výroby  očkovacích 
látek v Jevanech (historie)

✔ Soukromé zahradní bludiště 
v Choceradech (tip na výlet)     ■

DŮM 
U ZLATÉHO 
PRSTENU

Ve spolupráci s Muzeum města Prahy vás zveme do expozic goticko-renesančního domu U Zlatého prstenu na Starém městě pražském. 
Tajenku křížovky  zašlete do 20. září 2021 na adresu redakce@zaprazi.eu. Na tři výherce čekají  vždy dvě volné vstupenky. ■
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