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ŠKOLNÍ LESNÍ 
PODNIK ČZU
zahájil podzimní 
výlovy rybníků na 
Jevanském potoce.
Až do Velikonoc 
bude na sádkách 
v Jevanech nabízet 
čerstvé živé ryby.

MAS ŘÍČANSKO
podporuje školy 
v regionu i v době 
distanční výuky, 
poskytuje pomoc při 
rozhodování ohledně 
projektů tzv. šablon, 
pomáhá i při dalším 
plánování.

Anna Brettschneiderová
ERDELTERIÉR, 
moje životní vášeň

RECEPTY
Čas posvícení

HISTORIE
Jar. Hausmann

– osobnost regionu

HOBBY
Vánoční  
dekorace
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Podzim, nová vládní opatření, omezené 
volnočasové a kulturní možnosti. Čas na to 
vzít do ruky knihu. Tištěnou nebo e-knihu?

Knihovna Říčany 
Ano, zaznamenali jsme zvýšený 
zájem čtenářů o naše knihy, a to 
od vyhlášení nouzového stavu 
a oznámení o uzavření divadel, 

kin. A v rámci jedné výpůjčky si často lidé 
odnášejí i knih více než běžně.

Honza, 14 let
Já moc nečtu nikdy. Do knihov-
ny vlastně nechodím, co musím 
přečíst do školy, to mám stejně 
stažený…  
Je to důležitý?

Jana, 64 let
Dostala jsem čtečku od dětí 
jednou k Vánocům, používám 
ji, ale raději mám knížku v ruce. 
Ano, teď jsem se zásobila, kdo 
ví, co zase bude. A napište si, že 

kromě knížek hodně luštím, s oblibou sudoku.

Petr, 46 let
Já tedy spíš noviny, televize. Na čtení moc nej-
sem. Když už, tak si pustím film na notebooku, 
knížkou byste mi radost asi neudělala.

ANKETA ÚVODNÍK

PODPORA INZERENTŮ
Naše rozhodnutí nabídnout časově omezenou in-
zertní akci s využitím bezplatného prostoru není 
dáno pouze předvánočním časem. I nás, jakožto 
soukromé periodikum, výrazně ovlivňuje doba pro-
ložená proticovidovými opatřeními, doba zvláštní 
v mnoha směrech. To vše nás přimělo k zamyšlení, 
co lze udělat pro možnou vzájemnou podporu…

AKCE
v termínu 9. 11. - 19. 11. 2020 

zadejte objednávku do Zápraží 12/2020
a můžete INZEROVAT ZDARMA

Podmínky:
◗ platí pro nové objednávky zadané v termínu 9. - 19. 11. 

2020, tj. pro inzerci/texty do vydání 12/2020
◗ 1x samostatně zadaná řádková inzerce soukromá/fi-

remní do 250 znaků je ZDARMA (max. počet bezplatně 
přijatých inzercí je 20 ks)

◗ k formátu 1/4 poskytneme prostor 1/16 stránky A4 
v ceně 1900 Kč + DPH ZDARMA

◗ k 1/3 a 1/2 prostor 1/8 stránky A4 v ceně 3 300 Kč + 
DPH ZDARMA

◗ k 1/1 prostor  1/4 stránky A4 (92x128 mm) v ceně  6 300 
Kč + DPH ZDARMA

Kontaktujte nás, bližší info rádi sdělíme.                                                     ■
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Vážení čtenáři,
napsat jakýkoliv text pro tisk, byť krátký, není 
věc jednoduchá. Navíc v dnešní době. Jeden den 
něco napíšete, druhý den to vyjde a ten další? 
Část pozbyla už platnosti, to v lepším případě, 
v horším je jinak vše, než uvádíte.
 Co se však nyní už nezmění, je obsah našeho 
časopisu. Proto mohu bez obav uvést, že i listo-
padové číslo bude obsahově pestré. Inzerci se ale 
nevyhneme, náš princip je na ní založen. A tím, že 
si ji u nás zadáte, tvorbu našeho časopisu podpo-
říte. Ať již řádkový inzerát, grafiku nebo článek 
prezentující vaše služby a produkty. Na oplátku 
nabízíme tradiční periodikum, kraj s početným 
čtenářstvem a zajímavé podmínky spolupráce.  
 Listopadový rozhovor nám opanovala cvi-
čitelka psů Anna Brettschneiderová se svými 
erdelteriéry. Chovatelem téhož plemene byl 
i lékař Jar. Hausmann z Jevan; možná ho máte 
spíše spojeného s SK Slavia. Nalistujte rubriku 
Historie, dozvíte se více. Kdy a kam pro čerstvé 
ryby a jak je to letos s výlovy rybníků? I to v Zá-
praží najdete. A protože adventní čas se blíží, 
jsme i my v předvánoční atmosféře – inspiruj-
te se osobitou výzdobu domova, nebo si něco 
upečte, třeba jen pro dobrou náladu. 

Klidné dny přeje
Alena Kvasničková ■

AUTOCENTRUM ROŠKOTA ‒ JANOUŠEK S.R.O.
HLAVNÍ 101 | 250 84 KŘENICE | TEL.: 323 605 313‒6 | WWW.FIAT‒KRENICE.CZ

KŘÍŽOVKA
Od roku 2021 nabídneme možnost inzerovat váš 
výrobek, službu nebo činnost formou křížovky!

Zápraží vychází  k 1. dni v měsíci 
a distribuováno je v den tisku na 
výdejní místa a vzápětí pak nead-
resně do schránek obyvatel celé-
ho regionu.

MÍSTA NEADRESNÉHO 
DORUČOVÁNÍ
Babice – Brtnice – Březí – Černé 
Voděrady – Čestlice – Dobročovice  

Dobřejovice – Doubek – Herink  
Hradec – Hradové Střimelice  
Hrusice – Chocerady – Jažlovice  
Jevany – Kamenice – Klokočná  
Kolovraty – Kostelec nad Černými 
lesy – Kostelec u Křížků – Kostel-
ní Střimelice – Kozojedy – Kře-
nice – Mirošovice – Mnichovice  
Modletice – Mukařov – Nupaky  
Ondřejov – Pětihosty – Petříkov  
Průhonice – Pyšely – Říčany u Pra-

hy – Senohraby – Sibřina – Sluš- 
tice – Srbín – Strančice – Strašín  
Struhařov – Stříbrná Skalice  
Sulice – Světice – Svojetice  
Štíhlice – Tehov – Tehovec  
– Uhříněves – Velké Popovice  

– Všechromy Všestary – Vyžlovka 
– Zvánovice

Výdejní místa, obce v distribučním 
regionu a počty dodávaných výtisků 
jsou aktualizovány min. 1x ročně. ■

Časopis Zápraží je určen pro oblast 
jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje  
na 60 obcí a měst. Běžný náklad časopisu je  
22 000 ks, periodicita je měsíční s výjimkou 
ledna a srpna (tj. 10 vydání v kalendářním roce).

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

VÝDEJNÍ MÍSTA 
ZÁPRAŽÍ
Časopis Zápraží si 
můžete na začátku 
každého měsíce (kromě 
ledna a srpna) zdarma 
vyzvednout na našich 
výdejních místech po 
celém regionu.
BABICE – potraviny a bistro Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na 
návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
DOUBRAVČICE – knihobudka 
Na Zámkách
DOUBRAVČICE  – cukrárna  
U Bártů
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko 

okrasných školek (prodejna)
KAMENICE – Obecní úřad
KOLOVRATY – potraviny Na 
Viničkách
KOLOVRATY – Obecní knihovna
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák 
Kalianko
KOSTELEC N. Č. L. – Billa
KOSTELEC N. Č. L. – kavárna 
Modré dveře
KOSTELEC N. Č. L. – Muzeum 
Hrnčířství
KOSTELEC N. Č. L. – MÚ nám. 
Smiřických (podatelna)
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – potraviny 
U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví 
Alfík
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny 
CZ-POGGR
MUKAŘOV – Květiny Srbín

MUKAŘOV – potraviny ENAPO
MUKAŘOV – prodejna FLIP
MUKAŘOV – květinářství 
Kovárna
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – Cukrárna Srbín
ONDŘEJOV – OÚ
ONDŘEJOV – Potraviny Senf
ONDŘEJOV – SKC
PRAHA 10 Malešice – Auto 
Steiger
PRAHA 10 – TUKAS auto
PRŮHONICE – OD Azalka
PRŮHONICE – Servis Auto Opat
PRŮHONICE – Aquapalace
PRŮHONICE – centrum Soko-
lovna Průhonice
ŘÍČANY – Cukrářský salon
ŘÍČANY – čistírna Magnific
ŘÍČANY – Foto FLACHS Ma-
sarykovo nám.
ŘÍČANY – Infocentrum MÚ
ŘÍČANY – Městská knihovna

ŘÍČANY – MÚ Masarykovo nám.
ŘÍČANY – MÚ Komenského nám.
ŘÍČANY – Centrum Na Fialce
ŘÍČANY – Kongresové 
a sportovní centrum Oáza
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – potraviny Na 
křižovatce
STRANČICE – Česká pošta
STRANČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKALICE – Tabák 
a vinotéka Novák
SVOJETICE – potraviny U Čápů
UHŘÍNĚVES – Infocentrum 
ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – NORMA
UHŘÍNĚVES – Prominent – 
prodejna krůtího masa
VELKÉ POPOVICE – potraviny 
ENAPO
VYŽLOVKA – Pizzeria Risto-
rante Vyžlovka
ZVÁNOVICE – Potraviny

NENÍ VE VAŠEM OKOLÍ VÝDEJNÍ MÍSTO? MÁTE ZÁJEM O JEHO UMÍSTĚNÍ U VÁS? KONTAKTUJTE NÁS.

O časopisu

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

• soukromá / fi remní / 
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafi cký návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT

2 | ZAPRAZI.EU
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Přání bylo vyhověno a tak jsme se 
sešly. Já v podstatě laik, co se týče 
psího světa a sympatická dáma ve 
sportovním, se spoustou znalostí, 
zkušenosti a schopností, jak jsem 
se přesvědčila, o psech poutavě 
a dlouze vyprávět. 

Proč jste se rozhodla právě 
pro psy, vždyť zvířat jako do-
mácích mazlíčků je na výběr 
tolik…
Mít psa byl můj dětský sen. Prav-
da je, že chvilku jsem si na něj 
musela počkat, ale stal se skuteč-
ností. To už jsem byla vdaná, měli 
jsme dům a podle mě k domu pes 
zákonitě patří. Dům, domov bez 
psího společníka není podle mě 
úplný.

Jediného psa, skvělého kla-
sického vesnického oříška 
získaného darem, jsem měla 
ještě jako teenager, Vy jste 
se rozhodla pro erdelteriéry. 
Byla to jasná volba, nebo jste 
k nim našla cestu časem? 
Asi takto. Kdysi dávno, v Praze 
na Vinohradech, jsem potkáva-
la paní se psem. Byla to úžasná, 
sladěná a elegantní dvojice, která 
budila zaslouženou pozornost. 
Řekla jsem si, že takového psa 
musím jednou mít. Ten pes byl 
erdelteriér. Tenkrát jsem o tom 
plemenu vlastně nic nevěděla, ale 
nějak mi bylo jasné, že je to ten 
správný pes! A nespletla jsem se, 
erdelteriéři jsou už součástí mého 
života.

Jak se z člověka stane profe-
sionální cvičitel psů? Je na to 
snad škola?
A víte, že v podstatě je? Ale je to 
škola života. Musíte mít trvalý 
zájem, psům se opravdu věnovat, 
sbírat zkušenosti… Tedy pra-
xe, praxe a praxe. I já jsem byla 
původně v této oblasti naprostý 
laik, mám muzikantské vzdělání, 
povolání. Zpočátku nic nenasvěd-
čovalo tomu, že se jednou budu 
prezentovat označením profesi-

onální cvičitelky psů. To vše při-
šlo časem. Z koníčka se stal kůň, 
chcete-li, a já se kynologii začala 
věnovat naplno. Žiju tím a baví 
mě to. 

 Nazvat se profesionálním tre-
nérem psů je na morální zodpo-
vědnosti daného člověka. Já mám 
za sebou už na 70 složených zkou-
šek, účastním se vrcholových 

sportovních závodů. Vzdělávám 
se na seminářích, sleduji nové 
směry ve výcviku.

A co tedy samotný výcvik ob-
náší?
Tak nejprve – upřesnila bych, že 
je výcvik a výchova. Dva pojmy, 
nezaměňovat prosím. A to platí 
pro všechna plemena. Dřív než 
se zeptáte, ano i pro křížence čili 
voříšky :o)

Máte určitě jednoduché vy-
světlení, vhodné i pro laiky.
Mám. Výchovu berte jako ten 
základ, kterým zvířeti stanoví-
te mantinely, kdy vás bude brát 
jako šéfa. Výcvik je pak nadstav-
ba, kdy ho učíte další věci, třeba 
polohy a jiné dovednosti. Proto 
i v rámci své prezentace na webu 
uvádím, že Vás naučím jak Vaše-
ho psa správně vychovat a vycvi-
čit, aby Vám přinášel radost a ne 
starosti. Každý zájemce, majitel 
psa, si může zvolit, co chce se 
psem absolvovat.

Rozumím, z mého pohledu 
je nejpodstatnější u každého 
psa výchova. Co když se roz-
hodnu i pro nějaký výcvik, co 
to obnáší?
Řeknu to takhle. Na každého 
psa platí něco jiného, ale způsob 
výcviku je stejný. Záleží tedy na 
tom, co chcete, co očekáváte, 
máte-li zájem i o vyšší výcvik se 
zkouškami atd. V ČR lze skládat 
zkoušky dle národního a meziná-
rodního zkušebního řádu, dělí se 
na zkoušky základní, všestranné 
a speciální. To je ale na dlouhé 
povídání.
 Já osobně se se svými psy věnuji 
sportovní kynologii. Ta má tři od-
díly: stopu / poslušnost / obranu. 
Stopa je vlastně stopování, pacho-
vá, systematická práce. Poslušnost 
je asi zřejmá a obrana je sportovní 
disciplína, jde o nalezení figuranta 
a jeho zadržení. Vše má svá pravi-
dla, musíte znát povinnosti psovo-

da, ovládat zkušební řád. Ale jsou 
i jiné druhy psích sportů: agility, 
tanec se psem, záchranářský vý-
cvik atd.

Téma je to zajímavé, ale pro-
stor na detaily tu nemáme. 
Spíš by mě zajímalo, kdo 
dnes tvoří Vaši smečku? My-
slím samozřejmě tu psí.

Celkem jsem zatím měla pět psů, 
erdelteriéry a jednoho ovčáka. 
Aktuálně mám fenu Fanny (9,5 
let) a psa jménem Ferrari (6,5 
roku). Oba jsou z chovné stani-
ce Finta-Star a jejich rodiče jsou 
z Německa a Belgie. Fenka je už 
v důchodovém věku, odchovala 
2 vrhy (17 štěňat) a úspěšná byla 
i na výstavách; má 7 zkoušek. 

Pes Ferrari zvládl 10 zkoušek, 
mezi nimi je i ta nejvyšší, která 
opravňuje psa k účasti na vrcho-
lových závodech; zkoušku však 
vždy znovu obhajuje. Letos se měl 
zúčastnit mistrovství světa v Ra-
kousku (splnili jsme nominaci), 
ale vzhledem ke coronavi-
rovým omezením bylo 
vše zrušeno. 
 U mě každý 
pes dožije důstoj-
ného stáří, nejsem 
člověk, který by se zví- řete 
zbavoval po skončení jeho ak-
tivního života.

Děkuji obci Doubravčice za 
možnost tréninků na místním 
hřišti, cením si této spolupráce.

Končíme naše povídání, ale 
ještě se dozvídám, že paní 
Anna má už připraven pře-
pravní box a za pár dní, až 

my budeme předávat toto čís-
lo do tisku, jí do rodiny přibude 
nový člen. Bude jím erdelteriér 
Sascha von Tehkla z Německa, 
který by měl časem nahradit 
„závodníka“ Ferrariho. 
Přeji tedy, ať vše vyjde dle 
představ a přeje Vám vždy 
„pejskařské“ štěstí!

Děkuji za rozhovor.
ak ■

Čas od času procházím kolem hřiště v naší vesnici.  Díky tomu 
jsem zaznamenala i občasnou akci – setkání psů a jejich majitelů. 
Nejsem tzv. pejskař, ale nakonec mi to nedalo, zrodil se nápad a já 
oslovila se záměrem rozhovoru organizátorku těchto akcí – ANNU 
BRETTSCHNEIDEROVOU, cvičitelku psů a chovatelku erdelteriérů.

ERDELTERIÉR, tak to je 
moje celoživotní vášeň

ROZHOVOR

ERDELTERIÉR (AIREDALE-TERRIER) – největší ze všech te-
riérů (výška v kohoutku ca 60 cm) byl vyšlechtěn kolem roku 

1800 v Anglii. Řadí se k loveckým psům, byl využíván pro 
nahánění jezevců a vyder. Typický erdelteriér je robustního 
vzhledu, inteligentní, aktivní, povahově přátelský, sebejistý, 
bystrý a nebojácný. Charakteristická je pro něho kombina-
ce černé a tříslové barvy a hustá, tvrdá srst odolná vodě. 
Během první světové války byl erdelteriér využívaný jako 

posel, nosič munice i potravin, zvěd, hlídkový pes, ale i jako 
pes zdravotnický – pomáhal při vyhledávání raněných. 
Mezi 1.-2. světovou válkou byl erdel využíván u policie.

ATK (AIRDALE TERRIER KLUB – Klub chovatelů a přátel 
Airedale Teriérů, www.airedale-terrier.cz) je jediný cho-

vatelský klub pro plemeno AT v České republice. První 
erdelteriéři byli do Čech přivezeni již na počátku minulého 

století z Německa. Klub chovatelů teriérů pak vznikl r. 1924, 
sdružoval tehdy všechna plemena teriérů. První chovatel-

skou stanici erdelteriérů založil MUDr. Jaroslav Hausmann 
v Jevanech (viz strana 6-7).

Erdelteriér, přes svou elegantnost a povahové vlastnosti, 
nepatří dnes právě mezi módní plemena, za společníka si 

ho však vyvolila i řada významných osobností. Z těch zahra-
ničních jmenujme prezidenty T. Roosevelta a T. W. Wilsona, 
spisovatele J. Steinbecka, nebo herce J. Wayna, J. J. Earla 

a herečku O. De Havilland. Dva erdelteriéry najdeme dokonce 
i na seznamu utonulých na Titaniku; cestovali se svými pány 
do Ameriky. U nás zřejmě k nejznámějším majitelům erdel-
teriérů patřil prezident E. Beneš a spisovatelé Josef a Karel 

Čapkové (pozor – Dášenka byla hrubosrstý foxteriér). 

Chovatel – není každý  
kdo vlastní psa. 

Chovatelem se stává 
majitel psa tehdy, pokud 
ho připravuje pro další 

využití v chovu.

Cvičitel psů – člověk, který 
se věnuje výcviku jak svých 
psů, tak i nabízí své služby 

druhým. Dnes je velmi 
moderní používat název 

“psycholog psů“.

Anna Brettschneiderová (*1956)
✔ absolventka Ježkovy konzervatoře

✔ chovatelství psů a sportovnímu výcviku se věnuje od r. 1990

✔ zakladatelka a majitelka Brettan – chovatelské stanice 
Airedale-terriérů

✔ chovatelská setkání organizuje na hřišti v Doubravčicích

kontakt: www.brettan.cz, www.vycvik-psu-brettan.cz

„Musíte mít trvalý zájem, psům se opravdu věnovat, sbírat zkušenosti…“

Obrázek 
erdelteriera od 
Karla Čapka

Mistrovstvi republiky plemen a CACIT pro "exoty" 2018, 
Strančice, 1. místo
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Jaroslav Hausmann (1872-1923) 
pocházel ze statku v Sazené, obce 
poblíž Velvar. Poté, co se jeho otec, 
dlouholetý místní starosta, znovu 
oženil, byl poslán na studia do Pra-
hy. V roce 1898 promoval na dokto-
ra veškerého lékařství a svou kariéru 
lékaře začal v Praze na chirurgické 
klinice, kde se vypracoval až 
na dekretovaného přednostu. 
Svou oblast působnosti na-
šel v chirurgii a gynekologii. 
Jeho inzeráty, že „Choroby 
ženské léčí a operuje“, 
bylo možné na 

počátku 20. století nalézt snad 
v každém tehdejším běžném 
periodiku. Od roku 1903 pak 
vedl vlastní sanatorium v Tá-
borské ulici (dnešní Legerově) 
na pražských Vinohradech. 
Mezi jeho soukromé pacien-
ty náležel mj. také spisovatel 
a malíř Josef Lada, nebo členo-
vé rodiny Baťovy – v roce 1914 
se v sanatoriu Marii Baťové na-

rodil syn Tomáš.

Cyklista zakladatelem 
SK Slavia
Jar. Hausmann byl znám jako vyni-
kající sportovec. Nejprve se věno-

val sportovní střelbě, ale brzy pro-
padl cyklistice, kterou mu předvedl 
jeho mladší bratr Heřman. A za cy-
klistiku i bojoval. V roce 1892 
měl valnou hromadu vlastenecký 
Řečnický a literární spolek Slavia, 
jehož byl Jar. Hausmann členem. 
Tehdy proběhla bouřlivá diskuze, 
na jejímž konci stál vznik  samo-
statné sportovní odnože tohoto 
spolku s názvem A.C.O.S., tj. Aka-
demický cyklistický odbor Slavia. 
Bratři Hausmannové záhy patřili 
mezi sedm nejlepších slávistických 
jezdců. V roce 1895 Jar. Hausmann 
stál u zrodu stanov SK Slavia, stal 
se (místo)předsedou klubu a zaujal 

ho fotbal a jeho možnosti. Cyklis- 
tická éra Slavie tehdy ustoupila 
té fotbalové. Kromě funkce v SK 
Slavia měl další i v České amatér-
ské unii, v roce 1900 pak v Čes-
kém svazu fotbalistů a stál i za vý-
borem, který se zasloužil o účast 
českých sportovců na OH v Paří-
ži. Sport, náročné povolání a další 
aktivity však nebylo možné 
dlouhodobě skloubit, 
sportovních funkcí se 
proto vzdal.

Život v Jevanech
Do Jevan, lokality poblíž Prahy, 
vyhlášené svou krásnou příro-
dou, množstvím lesů a rybníků, se 
Jar. Hausmann přestěhoval v roce 
1908. Nechal si zde postavit, pod-
le návrhu architekta Josefa Fanty, 
secesní vilu s rozlehlou zahradou. 
Vila nesla jméno jeho manžel-
ky – Olga a Jevany se staly pro 
Hausmannovy druhým domo-

vem. Zde se spřátelili i s dalšími 
jevanskými osobnosti, mj. s míst-
ním lesmistrem Adlerem. Ve vile 
provozoval MUDr. Hausmann 
také lékařskou praxi. Sport a zá-
jem o techniku ho neopustil ani 
na venkově. Věnoval se lovu (pro-
najal si honitbu) a nechal si zavést 
první telefonní linku do vsi (vedla 

z Č. Brodu přes Koste-
lec n. Č. lesy do jeho 

vily). V Praze jako 
jeden z prvních 
a v Jevanech 
jako zcela první 
vlastnil a řídil 
osobní automo-

bil (malý dvou-
sedadlový vůz 

Darracq, přezdívaný 
Genevieve). Mimocho-

dem, vzpomínáte na filmovou 
legendu z roku 1953 stejného 
názvu? V příběhu ze závodu vete-
ránů na trase Londýn – Brighton, 
hraje tento úžasný vůz prim! 

Vášeň zvaná 
erdelteriér
„Koukej,“ povídá maminka své-
mu dítěti, „vidíš, to je pejsánek! 
Obrátím se poněkud uraženě 
a pravím: „To je airdale.“ Nejvíc 
mne ovšem dožerou lidé, kteří mi 
řeknou: „To máte pěkného chrta; 
ale proč je tak chlupatý?“ (z kni-
hy Karla Čapka – Měl jsem psa 
a kočku)
 Za to, že lidé u nás poznali 
a mohli si pořídit erdelterié-
ry či chcete-li airdel terriery, 
může vlastně také Jaroslav 
Hausmann. Ten si tohoto lovec-
kého psa, vyšlechtěného v Anglii 
původně k nahánění jezevců a vy-
der, natolik oblíbil, že se jeho cho-
vu rozhodl věnovat. V Jevanech si 
zřídil první chovatelskou stanici 
tohoto plemene a pojmenoval ji 
zcela logicky: chovatelská stanice 
Z Jevan.                                       ak ■

Z HISTORIE

Lékař, sportovec, kynolog, nimrod, ale také velký příznivec 
vymožeností moderní doby a člen mnoha spolků a organizací. 
MUDr. Jaroslav Hausmann, venkovan, který odešel na studia 
do Prahy, vybudoval si zde kariéru, aby se nakonec stal jedním 
z nejznámějších obyvatel Jevan.

Původní prvorepublikové sa-
natorium MUDr. Hausmanna 
v dnešní Legerově ulici v Praze, 
později Borůvkovo sanatorium 
pro prominentní klientelu, bylo 
za protektorátu proměněno na 
kliniku specializovanou na po-
páleniny. Na klinice zemřely dvě 
oběti komunistického režimu 
– farář Josef Toufar (25. února 
1950) a student Jan Palach (19. 
ledna 1969). Následně zde sídli-
ly ústavy Akademie věd, po roce 
2000 však budova začíná chát-
rat. V roce 2014 nainstaloval na 
fasádu budovy umělec Otakar 
Dušek improvizovaný ilegální 
památník – připomínku na Jana 
Palacha a Josefa Toufara.

Vila MUDr. Hausmanna  s nově založenou 
zahradou nedlouho po svém dokončení (po-
hlednice ze 4dílného souboru, archiv ak).

Jevanský Pražák aneb 
To byl doktor Hausmann

◗ MUDr. Jaroslav Hausmann zemřel 
náhle v září 1923 ve svém pražském sa-
natoriu na zánět plic, který si přivodil 
během jízdy automobilem k porodu. 
Pohřben je v Kostelci n. Č. lesy.

◗ Několik let byl na jeho počest pořá-
dán nejdelší ve své době nejdelší a nej-
náročnější cyklistický závod v Čechách, 
jehož trasa vedla i přes jeho rodiště – 
Memoriál Jaroslava Hausmanna.

◗ Měl dceru Olgu (Kořánovou), pře-
kladatelku z angličtiny a syna Jaroslava (Jáju), automobilového 
závodníka, konstruktéra, letce, sportovce a šéfredaktora časopisu 
Svět motorů (článek o této zajímavé osobnosti již připravujeme!)

◗ Používal obě varianty příjmení: Hausman i Hausmann

MUDr. Jaroslav Hausmann

Současní majitelé zde provo-
zují velmi dobře hodnocený 

penzion Olga.

Kresbička z knihy Karla Čapka 
Měl jsem psa a kočku 

▲ Inzerát MUDr. Hausmanna se v této podobě objevoval 
v mnoha periodikách – zde v čtrnáctideníku Rozkvět (1909)

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
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PROFI AUTO CZ 
Kolovratská 1367 | Říčany | 251 01 | tel.: 602 242 726 | www.fiat-profiautocz.cz

Prodejce užitkových vozidel
Nástavby a vestavby všeho druhu

Petr Medřický, tel.: 731 005 726, Masarykovo náměstí 31, Mnichovice
Otevřeno: PO 7.30 až 13.00, ÚT-PÁ 7.30-17.00, SO 7.30-12.00

Máte rádi čerstvé kvalitní maso z českých chovů? U nás najdete velký výběr, a pokud budete mít speciální 
požadavek,  není problém připravit maso dle vašeho přání. Maso umeleme, ochutíme, naložíme...
Nejen na řízky nabízíme skvělé kuřecí, krůtí a vepřové. V sortimentu nám nechybí ani hovězí maso, především 
z mladých býků a jalovic. 
Doporučujeme k ochutnání také  naše uzeniny, prodáváme jen masové výrobky bez mouky a separátů a doda-
vatele dalšího sortimentu si vždy pečlivě vybíráme!
V sezonní nabídce  nyní naleznete také  naše jitrnice, jelita, výbornou tlačenku či sekanou. A nezapomeňte si 
říct o vyhlášenou domácí vepřovou a kuřecí šunku, skvělá je na chlebíčky, do salátu nebo jen tak pro chuť.

V čase (před)vánočním jsme � o vás opet při� avili nejen naši klasiku, ale take 
nabídku na sváteční stůl. Zavítejte k nám a přesvedčte se o kvalite čerstvého 
masa i našich dalších produktů. U nás najdete toho „svého“ rezníka.

PRODEJ KAPRŮ
bude probíhat ve dnech 

Po - St
21. 12.
22. 12.
23. 12.

Mnichovicke reznictví 
 je stále s vámi!
Mnichovicke reznictví 
 je stále s vámi!

VINNÉ KLOBÁSKY
Opĕt máme v nabídce 
naše vyhlášené domácí 
vinné klobásky, tradiční 

pokrm, který nesmí 
chybĕt v době vánočního 

období.

NECHTE SE OD NÁS SBALIT!

KAŽDÝ RÁD ROZBALUJE DÁRKY, ALE MY JE JEŠTĚ RADĚJI 
BALÍME. NĚKTERÉ Z NICH TAK DOST MOŽNÁ NAJDETE 

LETOS POD STROMEČKEM I VY.

Pište na adresu: jirina.jelinkova@marvinpac.com, nebo volejte: 703 375 380
www.marvinpac.com, https://www.facebook.com/marvinpaccz/ 

Jsme společnost Marvinpac CZ.
Vyrábíme obaly na míru a do 
nich následně kompletuje-
me vše, co máte rádi. Asi nás 
neznáte, ale produkty, které 
balíme, ty znáte určitě. Naši 
klientelu tvoří světoznámé 
značky jako např. L´Oreal 
Paris, Sephora, Nivea, Hugo 
Boss nebo Nespresso. A tak 

bychom mohli pokračovat.

Přestože máme mateřskou 
společnost ve Švýcarsku, 
nejsme žádný „korporát“ 
a ani si na něj nesnažíme 
hrát. Naše fi remní kultura je 
otevřená, komunikace velmi 
vřelá a rozhodnutí se snaží-
me realizovat rychle. Svoje 
zaměstnance bereme jako 
hodnotné členy týmu, neje-

nom jako čísla.

Chcete se o nás dozvědět více? Chtěli byste pro nás pracovat?
Najdete nás v Jažlovicích u Říčan (v logistickém areálu sjezd z D1 směr Říčany) 
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Mnoho z vás se mohlo přesvědčit, že 
kvalitní suroviny a spolupráce s míst-
ními dodavateli je pro restauraci 
U Mlýnského kamene samozřejmos-
tí. Pokud restauraci ještě neznáte, 
můžete tradiční a sezónní jídla ochut-
nat i nyní prostřednictvím rozvozu či 
prodejního okénka. 
 Možnost objednat si hotové jídlo do 
práce či pro celou rodinu začíná oce-
ňovat čím dál tím více místních oby-
vatel. Narůstající zájem o zvýhodněné 
polední menu a víkendové speciály 
jen dokazuje, že v širším okolí Zváno-
vic podobná nabídka chyběla.

◗ Rozvoz – každý všední den si mů-
žete vybrat ze 2 zvýhodněných menu 
přímo na webových stránkách restau-
race (www.lesnilazne.cz/rozvoz). 
Restaurace rozváží objednaná jídla 
ZDARMA do okolí 20 km a některé 
firmy i domácnosti využívají i objed-

návky jídel na celý týden dopředu. 
Platby přijímáme kartou i hotově.

◗ Výdejní okénko – nenechte se li-
mitovat rozvozovým časem a vyzved-
něte si oběd či večeři osobně v našem 
výdejním okénku. Restaurace nabízí 

i prodej občerstvení 
a nápojů s sebou. 

Víkendové spe-
ciály  z našeho 
gastronomic-

kého kalendá-
ře je možnost 

vyzvednout pouze 
osobně. Spojte proto 

výlet do okolní přírody s možností 
skvělého občerstvení.

◗ Dárkové poukazy v prodeji – od 
2.11.2020 spouští resort Lesní Lázně 
prodej dárkových vánočních balíčků 
(poukaz na relaxační pobyt s voňa-
vým dárkem a 1 nocí se snídaní zdar-
ma). Akce na tyto vánoční balíčky 
s 1 nocí zdarma bude platná jen do 
30.11.2020 s platností poukazu na  
1 celý rok. 

Darovat zážitek originální formou 
nebylo nikdy jednodušší.                         ■

Resort Lesní Lázně patří mezi vyhledávané místo díky atraktivní nabídce 
relaxačních pobytů, firemních teambuildingů a kvalitních masáží 
a tělových rituálů. Velký důraz je kladen i na poctivou gastronomii 
v restauraci U Mlýnského kamene, kterou navštěvuje čím dál tím více 

hostů. I přes stávající vládní opatření zůstává resort s restaurací otevřen 
se zajímavou nabídkou, kterou byste neměli v žádném případě přehlédnout.

RESORT LESNÍ LÁZNĚ – ve Zvánovicích

Tel.: 323 649 679
e-mail: recepce@legner.cz 

www.lesnilazne.cz  
www.facebook.com/lesnilazne

DARUJTE  

ZÁŽITEK S DÁRKEM

Od 2. – 30. listopadu 2020 mů-

žete zakoupit dárkové poukazy ve 

vánočním balení s voňavým dár-

kem, 1 nocí se snídaní zdarma 

a roční platností  
poukazu.

Rozvoz obědů do 20 km 
zdarma; objednávky na 
www.lesnilazne.cz/rozvoz

Výdejní okénko 
otevřeno

Rozvoz obědů do 20 km 
zdarma; objednávky na 
www.lesnilazne.cz/rozvoz

Výdejní okénko 
otevřeno

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
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REGION/STŘEDNÍ ČECHY – 
Středočeská policie zkouší od 
letošního února pilotní projekt 
POL POINT – novou bezkontakt-
ní alternativu komunikace obča-
na s policií. Jeho primárním pří-
nosem je posílení policejní služby 
v ulicích měst a obcí a zvýšení 
dostupnosti policejní služby pro 
občany. Cílem je ale také efektiv-
ní digitalizace služeb Policie ČR 
a snížení administrativní zátěže. 
Bezkontaktní místa totiž nevy-
žadují fyzickou přítomnost poli-
cistů. Poté, co občan vstoupí do 
bezobslužné místnosti, může bez 
jakéhokoliv vlastního zásahu za-
čít komunikovat prostřednictvím 
umístěného videokonferenčního 
zařízení s policistou, který vi-
deokonferenci ovládá z centrální 
místnosti na krajském ředitel-
ství. V rámci pilotního projektu, 
a ve spolupráci KŘP Středočes-
kého kraje se společností ALEF, 
AV MEDIA a Cisco, bylo ve Stře-
dočeském kraji zřízeno již osm 
kontaktních míst pro občany. 
 Tato místa aktuálně jsou: Karl- 
štejn, Přerov nad Labem, Čech-
tice, Rudná, Lysá nad Labem, 
Zruč nad Sázavou, Sedlec-Prčice 
a Lány. 
Zařízení POL POINT nenahra-
zuje tísňové volání. V případě 
tísně, volejte linku 158.
 Pilotní projekt POL POINT 
potrvá do 31. 12. 2020. Po tuto 
dobu je provoz omezen na pra-
covní dny, v době od 8.00 do 
15.00 hod., přičemž změna pro-
vozu je vyhrazena. 
Zdroj: www.policie.cz

ŠTÍHLICE – V obci byly zaháje-
ny práce na výstavbě nové kana-
lizace a ČOV, což sebou přináší, 
zvláště pro řidiče, určitá omeze-
ní a nutnost zvýšené pozornosti. 
Připomínáme, že obcí prochází 
silnice II/113 (Mukařov – Český 
Brod). Doba na zhotovení stavby 
je 510 dní, přičemž stavba byla 
zahájena ve 2. polovině srpna 
tohoto roku. Samotné stavební 
práce jsou v obci prováděny od 
10. 10. 2020. V silnici lze pro-

vádět výkopy pouze do začátku 
listopadu, pak musí být zim-
ní pauza a opět lze zahájit až 
v březnu 2021. Stavební práce 
budou v obci zahájeny výstavbou 
hlavní stoky od křižovatky a dále 
směrem na Žernovku k poslední-
mu domu v obci. Posléze se bude 
kopat hlavní stoka a souběžně 
se bude stavět čistička. Průjezd 
obcí Štíhlice bude řízen semafo-
ry. Zdroj: www.stihlice.cz

UHŘÍNĚVES – V posledních 
týdnech se v Praze 22, zejmé-
na v Pitkovicích, množí krádeže 
střešních boxů, nosičů na kola 
a jízdních kol (a to i kol ze za-
hrad). Buďte tedy obezřetní, vší-
mejte si svého okolí a zabezpečte 
svůj majetek.

UHŘÍNĚVES – MILION PRO 
PRAHU 22 je tzv. participativ-
ní rozpočet. Radnice pro tento 
rozpočet vyčlenila právě 1 milion 
korun a teď je na občanech, aby 
vymysleli a rozhodli o tom, co 
se za tyto peníze v městské části 
v následujícím roce vylepší, zre-
alizuje nebo změní. Návrhy lze 
podávat do 15. 11. 2020. Zdroj: 
www.praha22.cz

VELKÉ POPOVICE – Rekon-
strukce se dočkal místní zimní 
stadion. Čeho se týká? Jde o kom-
pletní rekonstrukci ledové plo-
chy, přístavby strojovny, rolbovny 
a ošetření nosné konstrukce stře-
chy. Práce zasáhly i do právě pro-
bíhající sezóny, všechny kategorie 
mužstev ji však podle plánu zahá-
jily. Zápasy se až nových vládních 
opatření (pol. října) odehrávaly 
na stadionech soupeřů, tréninky 
pak na ledové ploše v Říčanech na 
zimním stadionu a suchá přípra-
va v místním Schulz Gymu. Obno-
vení provozu, zápasů, veřejného 
bruslení sledujte na www.hcsla-
vojvelkepopovice.cz (s ohledem na 
aktuální opatření).                          ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

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

 Naše podaná standardizace je stále 
ve schvalovacím procesu, nyní jsme 
byli požádáni o doplnění. Děkujeme 
všem, co si udělali čas na vyplnění 
dotazníku na stránkách MAS a mů-
žeme počítat s Vašimi projekty ve 
Strategii MAS 21+. 

 Výzva na příjem žádostí o realizaci 
strategie bude snad vyhlášena na jaře 
příštího roku. Do té doby musíme mít 
strategii dle šablony Ministerstva pro 
místní rozvoj zpracovanou a přede-
vším schválenou nejvyšším orgánem 
MAS, což je v našem případě Plénum 
MAS Říčansko. Je před námi stále 
ještě hodně práce a bohužel okolnosti 
nám moc nepřejí. Asi největší pro-
blém při tvorbě strategie vidíme ve 
zpracování kapitoly týkající se vazby 
našich programových rámců (tedy 
vašich projektových záměrů) na pilí-
ře Inovační strategie ČR 2019-2030, 
kterých je devět a jsou v podstatě ne-
uchopitelné na projekty, které posí-
láte vyplňováním dotazníku na nové 
období. I ostatní místní akční skupiny 
s tím zápasí. 

 Projekty přijaté do 5. výzvy Progra-
mu rozvoje venkova byly ze strany 
MAS předány žadatelům k finální re-
gistraci na SZIF. MAS finančně pod-
pořila 20 projektů za cca 6 mil. Kč. Jde 
především o drobné investice do zá-
kladních a mateřských škol, veřejných 
prostranství v obcích, techniku pro ze-
mědělské podnikatele a také vybavení 
nové skautské klubovny v Říčanech. 
Jen říčanské projekty jsou cca za 2 mil. 
Kč. Všechny projekty byly koncem 
října řádně zaregistrovány na SZIF 
a prochází administrativní kontrolou. 

 Projekty na územní plánování obcí 
Herink, Hrusice, Velké Popovice a Vy-
žlovka chceme po věcném hodnocení 
předat do konce listopadu na CCR 
k závěrečnému ověření způsobilosti.

 Dovolujeme si zde upřímně po-
děkovat členům Výběrové komise 

a Programového výboru za čas, který 
MASce věnují, aby všechny projekty, 
jež do výzev MAS podáváte, byly co 
nejdříve hodnoceny, schváleny a pře-
dány na příslušného donátora. 

 Z dotace Středočeského kraje 
chceme zakoupit pivní sety, kovové 
stánky, párty stan a várnice. Předpo-
kládáme zapůjčování našim partne-
rům na jimi pořádané akce. 

 Od původně plánovaného stolního 
kalendáře na rok 2021 s tématikou 
tradičních i netradičních receptů 
Říčanska musíme ustoupit, jelikož 
se nám sešlo minimum příspěvků, 
zvolili jsme téma jiné ve spolupráci 
s Ladovým krajem. Kalendář bude 
zaměřený na toulky s MASkou příro-
dou Ladova kraje. 

 Máme velikou radost, že o fotoná-
lepku regionální značky Zápraží ori-
ginální produkt® je zájem. V kance-
láři MAS je k dispozici za 15,- Kč, lze 
zaslat i poštou. Neváhejte a ozvěte se. 
Turistická známka rozhodně oživí 
váš turistický deník. Pro sběratele je 
určena celá série fotonálepek Asoci-
ace regionálních značek, více na htt-
ps://cs.wander-book.com/.

 Podnikatelé, stále máte možnost 
využít zdarma prezentaci svého 
podniku na www.regionysobe.cz. 
Ozvěte se nám, pošlete informace 
o Vaší firmě, podniku, výrobku spolu 
s fotografií a buďte vidět.

 Od ledna 2021 má MAS Říčansko 
nového partnera. Je jím Rozum a Cit, 
z.s., jehož posláním je všestranná 
podpora náhradní rodinné péče. 

 Bohužel se setkání spojené s jed-
náním nejvyššího orgánu MAS 
PLÉNUM poprvé nebude konat 
osobně, ale elektronicky. Na progra-
mu bude převolení Výběrové komise 
MAS na další období a další nezbyt-
né body dle Statutu společnosti. Ka-
ždý rok se na setkání s Vámi 
těšíme. Zvažovali jsme onli-
ne setkání, ale jelikož je nut-
né, aby Plénum bylo usná-
šeníschopné, zvolili jsme 
elektronickou formu pouze 
na nutné hlasování. Věříme, 
že se brzy setkáme osobně.

 Přijměte pozvání na dvě 
akce, do kterých se MASka 
aktivně zapojila. Jedna se 
zaměřuje na společné setká-
vání rodičů pečujících o dítě 
s postižením a druhá na se-
tkání dobrých lidí, které spo-
juje cit pro krásné věci, jež 
vytváří umělci pod značkou 
Zápraží originální produkt®. 
Přijměte pozvání do Atelie-
ru keramiky (viz s. 16-17). 
Pokud by vývoj situace ne-

dovolil tyto akce uskutečnit, předem 
se omlouváme. Sledujeme aktuální 
vládní opatření, kterými se budou 
jednotlivá setkání striktně řídit. Více 
informací na webových stránkách 
http://ricansko.eu/, kde bude vše 
včas zveřejněno.  ■

Střípky z MASky 

MASKA PODPORUJE
Území MAS Říčansko pro období 2021-2027

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

Současná situace kolem pandemie koronaviru 
zkřížila plány nejedné organizace a nejinak tomu je 
u mateřských, základních a základních uměleckých 
škol v našem regionu. MAS Říčansko poskytuje 
školám podporu při rozhodování, jak naložit 
s realizací projektů šablon, a při plánování dalších 
projektů v době, která plánování úplně nepřeje.

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

Také v letošním roce měla na 
školách pokračovat realizace 
projektů tzv. šablon, které jsou 
financované z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní. Mezi aktivity těchto projektů 
patří například personální pod-
pora školám v podobě školních 
psychologů, rodilých mluvčí, 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků nebo IT vybavení 
pro děti a mnoho dalšího. Jar-
ní mimořádná opatření a s nimi 
související distanční výuka se 
zpočátku jevila jako stopka akti-
vit a nutnost řešit otázku, zda se 
školám podaří splnit všechny vý-
stupy dle platných projektových 
smluv. Po prvních dnech, kdy 
školy nastavovaly základní pod-
mínky pro dálkové vzdělávání, 
se začalo řešit, jak do „distancu“ 
zahrnout šablony. Přestože touto 
formou nelze realizovat všechny 
aktivity v projektech (velká škoda 
je to například u rodilých mluv-
čích v angličtině), všechny školy 
na Říčansku přijaly novou výzvu 
a šablony zařadily do výuky v no-
vém režimu.  V několika školách 
tak žáci dostali projektové tablety 
s výukovými programy domů, jin-
de kariérový poradce poskytoval 
konzultace k volbě střední školy 

deváťákům místo v kabinetu na 
online platformě.  Po celou dobu 
byla školám k dispozici pomoc ze 
strany MAS Říčansko. Pracovni-
ce MASky byly školám k dispo-
zici při vyřizování nově vzniklé 
administrace projektů, sestavo-
vání nových harmonogramů, ko-
munikovaly za region s řídicím 
orgánem dotačního programu, 
kterým je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Probíhají-
cí projekty tak nemusely být zcela 
zastaveny. 
 V době největší nejistoty dalšího 
omezování prezenčního vzdělávání 
přišla výzva na tvorbu nových pro-
jektů. Nečekali jsme ze strany škol 
příliš velkou poptávku po nových 
projektech a předpokládalo se spí-
še vyčkávání dalšího vývoje situace. 
Nakonec se ale podařilo podat osm 
žádostí o dotaci a všechny projekty 
zahájily v září realizaci.
 Přestože tato doba přinesla 
spoustu poznání a školství se mu-
selo naučit v krátkém čase použí-
vat nové nástroje, není v regionu 
škola, která by se netěšila zpátky 
na svůj běžný režim a MASka 
bude připravena školám při ná-
vratu pomoci.

Za MAS Říčansko  
Monika Žilková a Petra Fialová  ■

školy na říčansku i v době 
distanční výuky
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Téma: 
ZAKÓDOVANÁ
MYSL 
Je až neskutečné, kolik člověk 
běžně za den „nachytá“ infor-
mací, údajů, sdělení, podnětů. 
Některé jen mimoděk zazna-
mená, jiné zpracuje, vyhodnotí, 
v mysli je různě přeuloží... a čas-
to i zapomene. Tedy laicky řeče-
no. A k tomu si doplňme ještě ty, 
které nám nastavují každodenní 
a občasné povinnosti, připomí-
nají běžné samozřejmosti, nebo 
jen neodbytně útočí někde zpo-
za myslí s připomínkou, že jsme 
na něco někde zapomněli. Jinak 
řečeno, máme toho všeho plnou 
hlavu.
 Nikdo se tudíž nemůže divit, 
že za jeden den jsem hned třikrát 
exemplárně selhala.Nezvládla 
jsem se odkódovat! 
Začalo to hned po ránu, před  
odchodem do práce a do školy, 
kdy mi syn sdělil, že byl přece je-
den den v minulém týdnu doma, 
a že jsem mu to asi doposud neza-
psala do žákovské. Automaticky 
(já naivka) jsem ho požádal o žá-
kovskou, že to do příslušné kolon-
ky promptně doplním a zvládnu 
u toho i dosnídat. „Ale my už teď 
přece máme e-žákovské!“, ozva-
lo se mi za zády.  Ani zanic jsem 
si však nevzpomněla na správné 
přihlašovací jméno a kód, tudíž 
chlapec zamířil ke škole, na po-
slední chvíli, a navíc bez přísluš-
ného zápisu. Jsem špatná matka!
 Podruhé se mi zadařilo se za-
blokovat na odpoledním nákupu. 
Drogerie: „Přiložte naši kartu 
a pro cenové 20% zvýhodnění za-
dejte svůj kód, prosím“. Cože? Já 
mám u členské karty nějaký kód? 
Jaký kruci? Kde se vzal?! Nikdy 
jsem ho nepotřebovala! Tak nic, 
neušetřili jsme výdaje na domác-
nost, nakupujeme za plnou cenu. 
Jsem špatná hospodyňka!
 Když už jsem myslela, že mne 
nic nemůže potkat, mysl selhala 
potřetí. Večerní telefonát matce. 
A já ne a ne odblokovat telefon. 
Že bych zase něco změnila? 
Proč? Pospíchám na schůzku, 
telefon odmítá spolupráci. Mami 
promiň, dnes už nezavolám, 
jsem špatná dcera!
 Kódy, hesla, piny, gesta a mi-
lión dalších informací mi v noci 
víří myslí. Bezpečnost a ochra-
na je v pořádku, ale... nedělá-
me si ten život někdy zbytečně 
komplikovaný?                       ak ■

SLOUPEK

8.11. 2020 Kostelec n. Č. l. 
SALON KOTLŮ

Kutnohorská 678. Od 9.00 do 
13.00 hod. zveme všechny 

zájemce o moderní vytápění 
biomasou na Den otevřených 

dveří v luxusní kotelně na 
pelety a dřevo a prohlídku 
Salonu kotlů Guntamatic. 
Další informace na www.

SalonKotlu.cz

MALINA BROTHERS

Sobota 5. 12. od 19 h. Vstupné 360 Kč.
Předprodej: kavárna Pohoda v SKC (ve všední dny 

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

na tel.:  777 668 212.

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

Brothers, k níž přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku.

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

LET NA SCÉNĚ odehrají koncert i v SKC v Ondřejově.

JSME NÁROD 
SOUTĚŽIVÝ
Do říjnového vydání Zá-
praží jsme poprvé, za ta 
léta co je časopis sou-
kromým periodikem, 
zařadili také křížovku. 
Nejen pro zpestření 
obsahu, ale říkali jsme 
si, uvidíme, zda ji naši 
čtenáři ocení.

A viděli jsme. 
Od prvních dní po vydání časo-
pisu náš redakční email přinášel 
vyluštěné tajenky. Nejprve jed-
na stíhala druhou, pak nastala 
chvilku odmlka, aby se jich vzá-
pětí opět denně několik objevilo. 
Musíme říct, překvapili jste nás 
– příjemně. A většina z vás i tím, 
že kromě správné pranostiky 
přidala i informaci o své adrese. 
Díky tomu víme, že se náš časopis 
dostává ke čtenářům nejen přímo 
v našem distribučním regionu, 
ale také mj. k těm z Úval, Kounic, 
Jílového u Prahy, Týnce nad Sáza-
vou či Zásmuk. Odesilatelů s čistě 
pražskou adresou byl také výraz-
ný počet. Všem děkujeme, každá 
zpětná vazba je pro nás vítaná.   ■

Sraz byl v Mukařově u koste-
la a pak už za pomoci navigace 
míříme směrem na Přišimasy. 
Navigace nás vedla většinou le-
sem a po turistických stezkách. 
Nejdříve jsme tedy opustili obec 
Mukařov, krátce na to jsme mi-
nuli značení u Žernovky a po-
kračovali jsme lesem po turis-
tické zelené stezce. Po této cestě 
jsme dojeli až do Hradešína, ve 
kterém jsme kvůli navigaci tro-
chu bloudili. Naštěstí jsme svou 
cestu našli a pokračovali dál na 
Klepec. Kousek za Hradešínem 
jsme najeli na žlutou turistickou 
stezku, která nás už dovedla do 
Přišimas a Skřivan a na samotný 
vrch Klepec. 

 Takže téměř po hodině a čtvrt (!) 
a po 10kilometrové cestě skrz lesy, 
vesnice a potoky se naše 9členná 
výprava dostala do svého cíle. Na 
přírodní památku vrch Klepec, 
o kterém byl článek v minulém čís-
le Zápraží, které jsme samozřejmě 
měli s sebou. Z tohoto článku jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí o této 
lokalitě. Celkově to byl hezký výlet na 
protažení kostí a s pohybem na čer-
stvém vzduchu; tak trochu tělocvik, 
kterého se nám v dnešní době moc 
nedostává. Takže pokud chcete jet 
nebo jít po dobře značených cestách 
v našem kraji na zajímavé místo, tak 
neváhejte a zkuste Klepec.

Za zúčastněné žáky  
8.C ZŠ Mukařov, Matyáš K. ■

Projekt s názvem DRAMOX je vlast-
ně divadlo on-line. Je to streamovací 
služba, která za měsíční poplatek na-
bízí nejvíce divadelních představení 
na jednom místě, a to představení 
z celkem 30 divadel z celé republiky.
Aktuálně je možnost vyzkoušet si 

tuto službu na 7 dní zdarma. Pokud 
se nakonec rozhodnete si  ji před-
platit, tak většina z měsíční částky 
299 Kč se vrací zpět do divadel, 
tvůrcům a hercům.                                   ■

Od poloviny října jsme už ne-
mohli pořádat koncerty, di-
vadelní představení, taneční 
kurzy a další akce, většinou již 
dlouho naplánované s ohledem 
na celkovou koncepci, která 
KC Labuť charakterizuje. Naší 
snahou je pokud možno najít 

pro ně náhradní termíny a vy-
hnout se jejich rušení. Prediko-
vat vývoj je velmi obtížné, věří-
me ale, že se v dohledné době 
vrátíme alespoň do režimu, kdy 
bude možné při zvýšené opa-
trnosti znovu kulturní pořady 
návštěvníkům nabídnout.         ■

EXPEDICE KLEPEC 
aneb Cesta z Mukařova do Přišimas

KŘÍŽOVKA

Správná tajenka: 

 Na svatého Severina má 

být doma jetelina. 

Tři výherci z 10/2020, kteří 

získávají po dvou vstupenkách 

(voucherech) do Divadla Bez zá-

bradlí: V. Krejčíř, J. Frydrychová 

a D. Thérová. Gratulujeme!

v Zápraží mohou být i vaše 
příspěvky – kontaktujte nás 
redakce@zaprazi.eu

Bylo nás osm. Skupinka žáků 8. C, s učitelkou 
Martinou Jakobovou, vyjela na kolech, ve svém 
volném čase jedno odpoledne v půlce října, na 
geografickou exkurzi na vrch Klepec.

Vyfotili jsme se samozřejmě před nejznámějším ze žulových 
balvanů – před Slouhou.

Dne 21. 10. 2020 nás opustil náš 
kamarád, zakladatel Spolku Sta-
romilců v Louňovicích, Otto Krut-
ský. Zemřel příliš mlád, v pouhých 

45 letech. Jeho životním zájmem 
byla historie. Otto byl kronikářem 
obce Louňovice, spolupracoval 
s muzei v Říčanech či v Kostelci 
nad Černými lesy. Zabýval se ge-
nealogií (rodokmeny), pořádal 
tematické přednášky, kterými do-
slova žil.  Zpracovával archeolo-
gické nálezy nejen ve své obci, ale 
i v širokém okolí.
 Odešel člověk s obrovským pře-
hledem a srdcem.

Budeš nám Otíku moc chybět! 
Tvůj Spolek Staromilců ■

Ke vzpomínce na Ottu Krutské-
ho se připojuje také časopis Zá-
praží a přátelé z Kostelce nad 
Černými  lesy.                                             ■

Dorazilo do redakce

„Kéž jsou všechny 
bytosti šťastné 
a spokojené!“ 

Oťásek

SPOLEK STAROMILCŮ  
z Louňovic

Divadelní představení online
Současná doba náš život sice v mnohém koriguje, ale 
zároveň nám přináší i nové možnosti, které stojí za to 
hledat. Už jste objevili třeba DRAMOX?

KC LABUŤ Říčany
Otevřeme-li nyní webové stránky divadel, kin 
a dalších kulturních institucí, čteme stereotypně  
„zrušeno“, „přesunuto“, „jednáme o náhradním 
termínu“ apod. Epidemiologická opatření se 
tedy nemohla vyhnout ani KC Labuť.

Více info: www.dramox.cz
Sledujte prosím aktuální informace na našich stránkách 

www.kclabut.cz
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POSVÍCENSKÁ HUSA
(někde se připravuje kachna 
nebo dokonce kuře)
husa (váha bývá ca 4 kg)
kmín
sůl

Každý den na oběd husu asi nemá-
te, tudíž když už se pro ní rozhod-
nete, věnujte jí náležitý čas a péči. 
Vyplatí se nespěchat, trpělivost je 
žádoucí, základem úspěchu je zde 
totiž pomalé pečení. A pamatujte, 
v jednoduchosti bývá nejen krása, 
ale i jedinečná chuť. Vystačíte si 
tedy jen se solí a kmínem.

Husu nechte nejprve „aklimati-
zovat“, dopřejte jí před pobytem 
v troubě nějaký čas při pokojové tep-
lotě, hodinka či dvě by měly stačit. 
Prohlédněte jí, odstraňte zapome-
nutá brka či chmýří, odřízněte pře-
bývající tuk a kůži na krku (někdo 
odstraňuje i konce křídel). Omyjte, 
osušte, důkladně osolte a okmínujte 
(i zevnitř), a skoro by se chtělo říct: 
na množství nehleďte. To byste pře-
hnali, ale pravda je, že jen se špetkou 
soli zde nevystačíte.

Jakmile máte husu odpočinu-
tou, připravenou na pekáči či 
v hlubším plechu a lehce podlitou 
a troubu rozpálenou, můžete za-
čít péct. Podstatné je si uvědomit, 
že čím déle a zvolna husu budete 
péct, tím bude lahodnější, maso 
zůstane šťavnaté a měkké.

Takže jak na to? Při pomalém ně-
kolikahodinovém pečení je mož-
né začít již večer, péct celou noc 
a druhý den máte oběd hotový. 
Využijete-li programování, neza-
pomeňte, že některé přístroje se 
po několika hodinách sami vypí-
nají (resp. vypne je automatická 
pojistka).

Troubu nastavte na max. 80 °C, 
přiklopenou husu vložte dovnitř 
a pečte asi 12 h. Pak sundejte 
víko z pekáče či obal z plechu, 
husu lehce propíchejte, podlijte 
příp. výpekem a nechte asi ho-
dinku dopéct při zvýšené teplotě 
na ca 180 °C již bez přiklopení. 
Dosáhnete zlatavého zbarvení 
a žádoucí křupavé kůrčičky. 

Dobrou chuť!

KOLÁČE KYNUTÉ 
 – NEKYNUTÉ
Tak tohle je verze koláčů pro ty, kte-
ří mají pocit, že jim buď nikdy nic 
správně nevykyne, nebo nechtějí 
čekat, jak to dopadne, příp. pracují 
ve zrychleném režimu. V každém 
případě recept je to osvědčený, tyto 
koláče se účastnily před pár lety i po-
svícenské soutěže a s úspěchem!

Na těsto:
500 g polohrubé mouky
80 g droždí
0,15 l odstátého mléka
1 vanil. cukr
1 měkká Hera
1 žloutek
1 celé vejce
sůl

Na drobenku:
100 g hrubé mouky (někdo volí 
polohrubou)
50 g cukru krupice/krystal
50 g měkké Hery/másla
1 vanil. cukr
skořice

Do mísy vsypte mouku, vytvořte v ní 
důlek a přidejte rozdrobené droždí, 
cukr, mléko a postupně další přísady. 
Vypracujte těsto, které může na vále 
jen krátce odpočívat – nesmí začít 
kynout. Zpracovává se tedy téměř 
okamžitě. Vyválejte ho na sílu ca 1 cm 
a vykrajujte koláčky. Do středu vytvoř-
te důlek a ten plňte náplní. Tradiční 
je povidlová, jablková, maková nebo 
tvarohová náplň, oblíbené jsou ale 
i švestkové koláče, naopak příjemně 
nakyslou chuť dodají višně. Před peče-
ním koláčky můžeme potřít rozšleha-
ným vejcem či bílkem (vznikne zlatý 
okraj), nebo naopak až po upečení pro 
chuť máslem s rumem.

JEDNODUCHÁ 
PEČENÁ DÝNĚ
1 dýně
(v oblibě je u nás máslová nebo 
Hokkaido)
olej olivový
sušené bylinky a koření dle chuti 
(rozmarýn, dobromysl, tymián, 
kari)
sůl

Rychlá a velmi jednoduchá zále-
žitost, která chutí příjemně pře-

kvapí. Dýni oloupeme, zbavíme 
semínek a nakrájíme na ca 1 cm 
silné plátky. Rozprostřeme na 
plechu na pečící papír a osolíme, 
lehce posypeme zvolenými bylin-
kami, zakápneme olejem. Pečeme 
asi na 180 °C doměkka (ca 15-25 
minut). Dýni lze podávat jako 
přílohu třeba v masu, nebo samo-
statně „na chuť“. Další variantou 
pro mix chutí je, upéct s dýní stej-
ně připravené batáty, nebo třeba 
tuřín, celer.

A my k tomuto času doplňujeme pár tradičních a jeden 
sezónní tip, kterými si můžete zpříjemnit chvíle 
a navíc si i skvěle pochutnat. Všechny dnešní recepty, 
které se nám zde sešly, jsou vlastně zaměřeny na 
pečení, přitom je každý zcela jiný. Upečte si tedy něco 
zeleninového, něco masitého a nebo něco sladkého!

RECEPTY

Období posvícení přichází

TIP
Pro menší verzi koláčků 

použijte zužující se silnostěn-

nou sklenici (možná máte doma 

malé 0,25 l z Ikea), její dno pak 

poslouží k vytvoření stře-

du koláče.

MÁTE ZAJÍMAVÝ RECEPT NA KAPRA, KTERÝ 
PŘIPRAVUJETE NA VÁNOCE? NEBO SE CHCETE 

POCHLUBIT JINOU RYBÍ SVÁTEČNÍ SPECIALITOU? NAPIŠTE 
NÁM, VYBRANÉ RECEPTY ZVEŘEJNÍME V PROSINCOVÉM 
VYDÁNÍ ZÁPRAŽÍ. PŘIPOJIT MŮŽETE I PÁR VĚT O SOBĚ ČI 

VÁNOČNÍCH TRADICÍCH VE VAŠÍ RODINĚ.
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

HOBBY HOBBY
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Nabízíme vám pro inspiraci dvě vánoční dekorace/
ozdoby, jejichž výhodou je snadná dostupnost materi-
álů, obě však chtějí trochu zručnosti, trpělivosti a čas... 
Fantazii se navíc meze nekladou a do tvorby lze zapojit 
všechny členy rodiny. První z ozdob je opravdu tradiční – 
přežila do našich časů, byť se na její původní význam často 
zapomíná, a druhá je nejen dekorativní, ale může mít i prak-
tické využití. Zkusíte to? Ruční tvorba je dobrá na odreagování, 
relaxaci a blížící se adventní čas vyzývá k přípravám.                            ■

POLAZ
Polaz je poněkud zvláštní 
slovo, běžně ho již 
neuslyšíte. Jeho základní 
význam musíte hledat ve 
starém výrazu „polaziti“ 
– koledovati (chodit po 
ledě, chodit za koledou) či 
„polazník“ – koledník. 
Polaz na první pohled připomíná 
velkou kouli s paprsky, i proto je to 
ozdoba, kterou najdete vždy zavěše-
nou. Dříve se umisťoval nad jídelní 
stůl a má připomínat slunce. Zářivé 
a životodárné slunce, které začne od 
zimního slunovratu (21. prosince) 
opět postupně nabývat na síle, noci 

se budou zkracovat a díky němu bude 
ukončena nadvláda zimy a opět se vrá-
tí jaro. Polaz je tedy symbolem naděje, 
světla a života. S tradicí výroby polazu 
se můžete setkat nejen v našich kra-
jích, ale také třeba v Polsku, na Slo-
vensku nebo na Balkáně. Pokud dnes 
najdete polaz u někoho doma, bývá 
zavěšen tam, kde to vyhovuje, často 
je brán jako dlouhodobá nebo i celo-
roční dekorace a jeho varianty bývají 
různé. Setkala jsem se i polazem, který 
byl přidělán na zeď, tvořila ho tudíž jen 
polovina původní koule.
 Základem polazu bývalo často 
jablko, brambora, koule z těsta nebo 
tvárného jílu, dnes se ale využívá třeba 
i pomeranč. Nejčastěji se však setkáte 
s polystyrenovou nebo mechovou kou-
lí (koule z oasisu – aranžovací hmoty, 

nejsou vhodné – příliš se drolí). Zvo-
líte-li mechovou kouli, musíte čerstvý 
mech nejprve vytvarovat a zpevnit, 
třeba králičím pletivem. Polystyreno-
vou kouli pak potáhnout látkou, nebo 
nabarvit. Její nevýhodou je, že ji nelze 
použít opakovaně, opotřebuje se.

CO BUDETE POTŘEBOVAT?
◗ základ – menší / středně velkou 
kouli (mechovou, polystyrenovou, 
jablko atd.),
◗ špejle s hroty,
◗ provázek nebo slabý drátek,
◗ nůžky,
◗ příp. tavnou pistoli a vykrajovátka,
◗ přírodniny na zdobení – tady se 
meze fantazii nekladou (tvary z po-
merančové / březové kůry, sušená 
jablka, rozinky, slaměnky a jiné 
sušené rostliny, malé šišky, mako-
vičky, otevřené bukvice, kousky 
skořice, badyán, použít lze i čerstvé 
větvičky – třeba buxusu),
◗ materiál na zdobení – opět závisí 
na volbě každého tvůrce (stužky, 
barevné lýko, tvary z barevných pa-
pírů, tužších látek).

POSTUP:
Do připravené koule vytvořte skrz 
naskrz nejprve dírku, kterou pro-
táhnete provázek nebo drátek, jeho 
délka závisí na tom, kam chcete polaz 

umístit a vytvoř-
te nahoře očko pro 

zavěšení. Ve spodní části 
provázek ukončete korálkem, nebo 

udělejte uzel s mašlí. (Zvolíte-li me-
chovou kouli, obalte ji pletivem a na-
hoře vytvarujte očko).
 Připravte si zvolené materiály, pří-
rodniny a špejle. Buď můžete špejle 
nechat v celé jejich délce, nebo vy-
tvořit polaz co do průměru menší 
– špejle jen přepůlíte a špičky dotvo-
říte. Také počet špejlí si zvolte podle 
svého. Dělají se polazy velmi husté, 
použije se třeba i 200 špejlí, nebo je 
dejte volněji, spíše symbolicky.
 Na špejle připevněte zvolený ma-
teriál, přidejte stužky atd. a postup-
ně špejle zapichujte do koule. Pokud 
pracujete s tavnou pistolí, tak třeba 
slaměnky nebo bukvice přilepujte 
na tupý konec špejle. Dokud lepidlo 
nezatuhne, nechte ozdobené špejle 
„odpočívat“ – opatrně je stavte třeba 
do hrnku, tak, aby se vrcholky ne-
dotýkaly, nebo je zapichujte do pře-
dem připravené aranžovací hmoty / 
kousku polystyrenu. Pro ozvláštnění 
a vytvoření dojmu paprsků lze použít 
i samotné špejle, nebo i delší než jsou 
ostatní.
 Polaz můžete vytvořit pestrobarev-
ný i jednobarevný, v kombinaci su-
šeného a čerstvého materiálu, nebo 
jen za použití jedné zvolené dekorace 
(např. špejle zdobit pouze tvary z čer-
stvé pomerančové kůry).

Pro mnoho z nás představují Vánoce 
nejoblíbenější svátky v roce. Jsou to 
svátky, kterým nechybí poetické kouzlo, 
svátky, které vyvolávají vzpomínky 
na dětská léta, udržují rodinnou 
pospolitost, jsou vnímány i jako čas 
odpuštění, zázraků. Neodmyslitelně 
k nim patří i sváteční výzdoba, 
dekorace, drobnosti, které jsou o to 
cennější a zajímavější, vycházejí-li 
z dávných tradic a jsou-li vyráběny 
vlastnoručně.

Vánoční dekorace 
pro inspiraci

A je velmi pravděpodobné, že se 
na tu samou hvězdu co vy, někdy 
díval váš oblíbenec! Mě osobně těší 
představa Jacka Nicholsona, nebo 
Leonarda da Vinciho.
 Hvězdy i planety přepečlivě do-
držují své fyzikální zákony, což je 
v dnešní nestálé době poměrně 
uklidňující. (Tedy až na velmi výji-
mečné výjimky, třeba červený veleobr 
Betelgeuse v souhvězdí Orionu, kte-
rý se rozhodl, že bude neočekávaně 
pohasínat). 
 V listopadu můžeme na noční 
obloze pozorovat (vyjma Měsíce) 
dva nejzářivější objekty - Jupiter 
a žlutooranžový Mars, který se na-
chází v souhvězdí Ryby. A Mars 
je to, co nás teď zajímá. Nejblíže 

k Zemi byl Mars 13. října, a již se 
pomalu vzdaluje. Momentálně již 
běží období kdy lze Mars nejlépe 
pozorovat, další bude až v roce 
2035! Takže si ho pořádně užijte! 
Do poloviny listopadu nám poskyt-
ne stále parádní podívanou, pak se 
bude stále níže schovávat k obzoru. 
Letos dochází k jedinečné kombi-
naci – Mars je na své eliptické drá-
ze velice blízko k Zemi a zároveň se 
nachází vysoko nad obzorem. Také 
jsou chladné dny, takže nám pozo-
rování nekazí chvění atmosféry. 
 Pokud použijete dalekohled mi-
nimálně o průměru 7 cm, můžete 
zahlédnout i polární čepičku!
 První dochovaný písemný zá-
znam o pozorování Marsu je od 
řeckého filosofa Aristotela. Užijte 
si tedy pohled na Mars Aristotelo-
výma očima :-). K usnadnění orien-
tace doporučuji stáhnout si zdarma 
aplikaci Stellarium.

Amatérská pozorovatelka noční 
oblohy Markéta Holá Mišková ■

MARS
- zářivý bod 
noční oblohy
Pokaždé když zvednu za 
jasné noci oči k obloze, 
fascinuje mě představa, že 
na ty samé hvězdy, pla-
nety a mlhoviny se dívaly 
miliony očí před námi.

Mars vyfocený Hubbleovým 
teleskopem

TIP/ rada
Promyslete si požado

-

vanou životnost 
vyráběného 

polazu. Pro celo
roční využití nen

í 

vhodné používat
 čerstvé dekorac

e 

(jehličnaté větvi
čky opadají, su-

šené ovoce v lét
ě napad-

ne hmyz).

SVÍCEN Z BŘÍZY 
Výrobky ze dřeva jsou 
v posledních letech to, 
co vrací do interiérů 
atmosféru přírody, 
jednoduchost a stylovost. 
Dekorace z břízy našly 
rychle uplatnění i ve 
vánočním čase, navíc 
dřevo břízy s kůrou je 
samo o sobě vzhledově 
velmi zajímavé.
Nejen pro sváteční výzdobu stolu 
a interiéru můžeme použít březové 
větvičky, polena, špalíky nebo jen 
samotnou kůru. Různě vysoká polín-
ka s vydlabanou prohlubní pro svíčku 
nám mohou posloužit jako efektní 
svícny nebo, postavíme-li je k sobě 
a doplníme třeba šiškami, mechem 
a stužkami, také jako symbolický vá-
noční věnec na jídelním stole. Mož-
ností je opravdu spousta.

CO BUDETE POTŘEBOVAT?
◗ březová polena
◗ pilu
◗ tavnou pistoli
◗ nůžky

◗ přírodní materiály na ozdobu (šiš-
ky, mech, pomerančovou kůru atd.)
◗ příp. stužky, lýko atd.

POSTUP:
Máte-li tedy k dispozici souměr-
ná polínka s nepoškozenou kůrou, 
vhodného průměru (zhruba 10 až 15 
cm) a je-li v rodině trochu zručný člen 
vlastnící pilu, máte hned základ pro 
svícen, resp. pro několik. Z březové-
ho polena nechte připravit kolečka 

o síle asi 2 cm (čím silnější, tím ro-
bustnějším dojmem pak působí), 

snažte se o hladký řez. Kůru z polen 
v žádném případě neloupejte, právě 
ta vytváří požadovaný efekt. 
 Naaranžujte svíčku, připevněte ji 
tavnou pistolí přímo na dřevo, nebo 
použijte kalíšek či držák svíčky. Do-
zdobte zvolenými materiály a máte 
hotovo.
Pokud vám březová kolečka zbyla, 
není nutné se jich zbavovat. Použijte 
je třeba jako originální a praktické 
podložky / podtácky pro hrníčky 
s horkými nápoji, nebo je obdobně 
využijte přímo v kuchyni. Vytvořit ale 
můžete i další dekorace.

TIP
Kolečka z březového 

dřeva lze v různých velikos-

tech také zakoupit; bývají v nabídce 

v obchodech s dekoracemi, objevují se 

již i v květinářstvích, nebo na internetu 

např. na webech s kreativním tvoře-

ním. Mívají je také svatební agen-

tury – používají se jako stylová 
dekorace svatebního 

stolu.

ZÁVĚSNÁ 
DEKORACE

Zde najdou uplatnění jak 
stejná, tak i velikostně 
rozdílná kolečka. 
Ta jsou zavěšena v různých výš-
kách na drátcích, vypadají pak 
jako volně visící v prostoru. Tav-
nou pistolí je na jejich střed při-
lepena dřevěná bílá hvězdička.
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Co mne se týče, pořídil jsem si psa hlavně z přebytku energie; přál jsem si patr-
ně, aby mne v tomto světě nějaký živý tvor poslouchal. Zkrátka, jednoho rána 
u mne zazvonil člověk vlekoucí na šňůře cosi zrzavého, chundelatého a zřejmě 
rozhodnutého nikdy nevkročit do mých vrat; načež ten člověk řekl, že tohle je 
ten airdale, přenesl tu ježatou, špinavou věc v náručí přes práh a pravil: „Jdi, 
Mindo!“ (Ona ta fenka sice má v psí matrice jakési čistokrevnější jméno, ale 
říká se jí – neznámo proč – jenom Minda.) Tu tedy se ukázaly čtyři dlouhé 
nohy, které se s neobyčejnou rychlostí vsoukaly pod stůl, a bylo slyšet, jak se 
tam dole pod stolem něco usedavě chvěje. „To je, panečku, rasa,“ pravil ten 
člověk znalecky a odešel nápadně rychle, ponechávaje nás dva našemu osudu.
 Ještě nikdy jsem neuvažoval o tom, jak se má dostat pes zpod stolu. Myslím, 
že se to obyčejně dělá tak, že si člověk sedne na zem a vykládá zvířeti všemi 
rozumovými i citovými důvody, aby vylezlo. Zkusil jsem to hlasem šlechetným 
i velitelským; prosil jsem a podplácel jsem Mindu kostkami cukru; pokusil 
jsem se dělat ze sebe pejska, abych ji vylákal. Když všecko selhalo, vrhl jsem 
se pod stůl a vytáhl jsem ji za nohy na světlo. Bylo to brutální a nečekané násilí. 
Minda zůstala stát, zhroucená a třesoucí se jako pohaněná panna, a vycedila ze 
sebe první vyčítavou loužičku.
 Téhož dne večer už ležela Minda v mé posteli a šilhala na mne svýma pěkný-
ma, přívětivýma očima: „Můžeš si, člověče, lehnout pod postel; tebe snesu.“
Ráno nato mi ovšem utekla oknem: naštěstí ji chytili dlaždiči.

•••●•••

Nyní ji tedy vodím na ře-
mínku, aby se vyvenčila, 
a přitom prožívám světskou 
okázalost, jež je spojena 
s chovem čistokrevného psa.
 „Koukej,“ povídá ma-
minka svému dítěti, „vidíš, 
to je pejsánek!“
 Obrátím se poněkud 
uraženě a pravím: „To je 
airdale.“
 Nejvíc mne ovšem do-
žerou lidé, kteří mi řeknou: 

„To máte pěkného chrta; ale proč je tak chlupatý?“
 Vleče mne, kam se jí zachce; má ukrutnou sílu a nejpodivuhodnější zájmy; 
smýká mnou přes hromady hlíny a předměstská rumiště. Potkávají nás dobrá-
ci penzisti, jak se zmítáme každý na jiném konci šňůry, mnohonásob otočené 
kolem našich nohou. „Proč toho psa tak násilně vlečete?“ řeknou mi káravě.
 „To já ho jen tak cvičím,“ pravím honem, jsa odvlékán k jiné hromadě.

•••●•••

Co se toho hlídání týče, je to zcela správné: Člověk si skutečně opatřuje psa 
proto, aby ho hlídal. Ostražitě ho sleduje krok za krokem a téměř se od něho 
nehne; chrání ho od zlodějů a nepřátel; vrhá se na každého, kdo ho ohrožuje. 
Proto je člověk hlídající a chránící svého psa od dávných časů symbolem věr-
nosti a bdělosti. Od té doby, co mám psa, spím tak říkajíc na půl oka; neboť 
hlídám Mindu, aby mi ji nikdo neukradl. Zachce-li se jí jít na procházku, jdu; 
chce-li spát, sedím a píši stříhaje ušima, aby mi neunikl nejslabší zvuk. Blíží-li 
se k nám cizí pes, naježím hřbet, vycením zuby a strašně vrčím. Tu se Minda na 
mne ohlédne, zavrtí zbytkem svého ocásku a zřejmě praví: „Já vím, že jsi tady, 
abys mne chránil.“

•••●•••

I na tom, že člověk si opatří psa, aby nebyl sám, je mnoho pravdy. Pes opravdu 
nechce být sám. Jen jednou jsem nechal Mindu o samotě v předsíni; na zname-
ní protestu sežrala všechno, co našla, a bylo jí pak poněkud nedobře. Podruhé 
jsem ji zavřel do sklepa s tím výsledkem, že rozkousala dveře. Od té doby ne-
zůstala sama ani po jedinou minutu. Když píši, chce, abych si s ní hrál. Když si 
lehnu, považuje to za znamení, že si mně smí lehnout na prsa a kousat mě do 
nosu. Přesně o půlnoci s ní musím provádět Velikou Hru, při níž se s velikým 
hlukem honíme, koušeme a kutálíme po zemi. Když se uřítí, jde si lehnout; pak 
si smím lehnout i já, ovšem s tou podmínkou, že nechám dveře do ložnice ote-
vřené, aby se Mindě nestýskalo.

•••●•••

Potvrzuji tímto co nejslavnostněji, že chov psa není jenom zábava nebo luxus, 
nýbrž pravý, ušlechtilý a vysoký sport. Když se vám na první procházce se 
psem přetrhne obojek, jako se to stalo mně, shledáte, že chov psa je vlastně 
lehká atletika, žádající na vás běh na tisíc yardů s překážkami, sprintérské zá-
vody cross-country, kličkování, různé skoky a chytání psa nádherným finišem. 
Pak následuje cvičení v těžké atletice, neboť musíte psa bez obojku odnést v ná-
ručí domů; což není jenom vzpírání břemene, nýbrž vzpírání vzpírajícího se 
břemene – sport velmi napínavý a dosti těžký. Chvílemi jsem měl dojem, že 
Minda váží aspoň cent, a chvílemi, že má šestnáct nohou. Když je psí postroj 
v pořádku, tu cvičíte vodění psa tahem nebo trhem levo-, pravo- i obouruč, pře-
tahování, alpinismus na hromadách štěrku, poklus i běh, přičemž velmi záleží 
na sportovní formě; musíte se totiž tvářit, že všechny tyto cviky provádíte ze 
své vůle.
 Účel nebo záminka, proč se pes vodí ven, je ten, aby vykonal své potřeby. 
Minda mne překvapila svým obzvláštním, přímo dívčím útlocitem: pokud to 
vůbec fyzicky vydrží, neudělá venku nic; je zřejmo, že se stydí projevovat své 
slabosti. Je v ní kus anglické diskrétnosti. Co se doma uvaří, to se doma sní. Vel-
mi ji zaráží, že my lidé nemáme dosti pochopení pro tuto stránku její povahy.

•••●•••

A tak už v prvních dnech jsem zjistil, že chov psa splňuje velmi mnohé účely 
až na jeden; chtěl jsem být pánem a velitelem svého psa, a zdá se mi nyní, že 
se spíše Minda stává mou paní a velitelkou. Někdy jí to říkám otevřeně a slovy, 

kterým nechce rozumět; neboť zatímco jí dokazuji, že je tyran, trapička a roz-
marná, svéhlavá a paličatá kreatura, zneužívající mé trpělivosti a ochoty, dívá 
se mi srdečně do očí, vrtí kusým ocáskem a chechtá, chechtá se bezhlase na 
celé kolo svou růžovou a ježatou tlamou, nastavujíc čupřinatou hlavu, abych 
ji za to vše ještě pohladil. Cože, ty mi dokonce položíš tlapy do klína? Jdi, jdi, 
Mindo, má ošklivá fenko, a nech mne dopsat můj článek. Nech mne ještě říci –
 Nu dobře, Mindo, tedy to dopíšeme jindy.

•••●•••

Každý pes má zvyky: a) obecně psí, b) své zvláštní.
 K obecně psím zvykům například náleží, že každý pravý pes se třikrát zato-
čí dokolečka, nežli si lehne, nebo že se olízne, když ho pohladíte po hlavě; ale 
prosím vás, nezkoušejte to u cizích psů. Co se týče zvyků zvláštních, tedy jiné 
zvyklosti má jezevčík čili dakl, obyčejně zvaný Valdík, jiné dobrman, špic, bul-
dog, pinč, teriér a tak dále. Airdalka Minda má zvláštní a neodolatelný zvyk, že 
jakmile si lehnu, skočí na pohovku a postaví se mi předníma nohama na prsa, 
pokoušejíc se mi olíznout nos nebo oko; z kteréžto pozice se nedá zahnat kři-
kem ani prosbami. Dlouho jsem nemohl pochopit, proč to dělá a co na tom má; 
až mi padla do rukou kynologická příručka, kde byl odstavec: „Airdale, zvaný 
též válečný pes (Kriegshund); užívá se ho ve válce k vyhledávání raněných.“ 
K tomu je obrázek, na němž Minda, chci říci airdale, stojí v dešti kulí předníma 
nohama na prsou raněného vojína a štěká. Teď tedy vím, že Minda na mně uká-
jí svůj válečný pud; jelikož nemá po ruce raněného vojína, postaví se na prsa 
mně, když čtu na pohovce noviny, nedbajíc za mák vážnosti politické situace 
ani nejprudší novinářské palby. Ty má válečná čubičko! Můj samaritánský pej-
sku! Neměli bychom spolu jet někam do Číny nebo Nicaraguy, abys užila sku-
tečných raněných? Nebo bych měl vypovědět válku Vršovicům nebo ateistům 
nebo jednomu klubu poslanců a senátorů, když už jsem majitelem válečného 
psa? Jářku, nepřátelé, nezahrávejte si se mnou! Něco vám provedu, a až bu-
dete ležet na bojišti rozstříleni a posekáni, zavolám Mindu, aby vás vyhledala 
a postavila se vám předníma nohama na prsa. Neboť tak jí káže zděděný pud.

•••●•••

Každý, i nejvyšším rozumem nadaný tvor má své koníčky a nenávisti. Arne 
Novák by za nic na světě nevzal do ruky telefon; Ferdinand Peroutka chová ži-
velný odpor k prozódii a František Langer k mystice; jiní lidé nemohou snést 
skřípání nože na talíři a jiní moderní hudbu; slečna Hásková nesnáší Hilara 
a jedna paní by se ani za svět nepřiblížila k obyčejné krávě. Minda cítí elemen-
tární a tajemnou hrůzu z motocyklů. Jiné hluky nese se zřejmou nelibostí, ale 
hrčení motocyklu v ní budí šílenou paniku, jakou cítí kostelník z živého ďábla. 
Má čubička není moderních názorů; nemá ráda ty zatracené mašiny a vynále-
zy, jež masa a kostí nemají a ženou si to jako splašené, pekelně a nejedle pách-
nouce. Má-li nějaké psí náboženství, hraje v něm motocykl roli satana. Každý 
z nás má na duši své citlivé místo, na kterém mu jaksi nenarostla kůže a chlupy: 
místečko obnažené a bolestně se třesoucí, které bychom chtěli ukrýti před svě-
tem. A vidíš, Mindo, každého dne nám někdo nebo něco sáhne zrovna na toto 
místo věčně zjitřené. Každého dne obchází za rohem motocykl jako lev řvou-
cí, hledaje, koho by pohltil. I zalezme střemhlav pod pohovku do nejhlubšího 
stínu a s očima zavřenýma, třesouce se na celém těle čekejme, až se ta bestiál-
ní věc přežene. A pak, když je dlouho ticho a jen pero a papír šustí obvyklým 
skřípěním, vysouká se Minda s rozpačitým úsměvem ze svého kouta a drobet 
vrtí ocáskem, jako by se styděla za svou slabost: „To… to já jen tak, to nic není; 
člověče, pohlaď mě po hlavě.“

•••●•••

Sedni si, Mindo, a slyš: JE TRÉ PŘIKÁZÁNÍ:
 1. Poslouchati budeš.
 2. Čistotu zachovávati budeš doma i na schodech.
 3. Sežereš, co ti dám.
 Tato tři přikázání mají původ božský a dána jsou psímu rodu, aby byl vyzna-
menán nad ostatní hovada polní. Kdo jich nedbá, bude zatracen a uvržen do 
pekla, kde není žádných pohovek a kde ďáblové na motocyklech po celý den 
pronásledují hříšné psí duše.
 Krom těchto těžkých hříchů jsou dále hříchy všední, k nimž náleží:
 Sežrati šle svého pána.
 Skákat na svého pána, když máš tlapičky zablácené.
 Štěkat, když tvůj pán píše.
 Bryndat svou polévku po podlaze.
 Vyběhnout na ulici.
 Honit kočku po posteli.
 Čuchat k mému talíři.
 Kousat koberce.
 Kácet různé předměty.
 Nosit domů staré kosti.
 Olíznout nos svého pána.
 Hrabat v květinových záhonech.
 Odnášet punčochy svého pána.
Pes, který plní i tyto zákony a předpisy, nabývá zvláštní důstojnosti a je velmi 
ctěn; proto také bývá tlustý jako děkan nebo jako ředitel banky, a nikoliv vy-
chrtlý jako lidé, kteří své síly vymrhávají v prostopášnostech, marném usilová-
ní, ctižádosti a nekázni.

•••●•••

Avšak je jedno nenapsané psí přikázání, které praví: Milovati budeš pána své-
ho. – Někteří velmi vážní lidé, jako Otokar Březina, spatřují v psí oddanosti 
známku nízké a otrocké povahy. I namítám proti tomu, že pod otrockou po-
vahou si nemůžeme představit něco tak překypujícího a entuziastického, jako 
je povaha psí. Neměl jsem nikdy otroka, ale myslím, že je nebo má to být tvor 
velmi ukázněný, tichošlápský a rezervovaný, jenž nevyráží ze sebe výkřiky 
radosti, když spatří svého pána, nekouše ho do rukou, neobjímá ho, neská-
če po něm a vůbec neprojevuje nezkrotné nadšení a frenetickou 
radost, když se jeho pán vrací z redakce nebo odjinud. Nade 
všecka zvířata i nad lidi je pes nadán zvláštní silou 
radosti i žalu. Nedovedu si představit, že by se 
třeba konceptní praktikant vrhl s hlučnou 
radostí na krk sekčnímu šéfovi nebo 
že by se farář radostí svíjel 
na zemi, hrabaje všemi 
čtyřmi do vzduchu, když 
na něho promluví biskup. 
Pravím, lidé mají k svým 
pánům poměr služebný 
a zachmuřený, kdežto pes 
má k svému pánu vztah 
náruživé a bezohledné lás-
ky. Snad je v tom prastarý 
duch smečky, vášnivá druž-
nost tvora, ve kterém žije pud 
tovaryšství. Člověče, povídá takový 
psí pohled, já nemám nic než tebe; 
ale koukej, my dva jsme báječná 
psí smečka, viď?

•••●•••

Opovržení: ano, to je to slovo. Nikoliv s nepřátelstvím, ale s distingovaným 
opovržením pohlíží kočka na psa, tvora hřmotného a jaksi plebejského; jed-
ná s ním s povýšenou a ironickou převahou; je to převaha bytosti samotářské 
nad duchem smečky. Toto veliké, ježaté a hlučné zvíře kvílí jako miminko, je-li 
necháno o samotě, a může se přetrhnout radostí, pustí-li je pán k sobě. Jaká 
slabost, myslí si kočka, zvedajíc obočí; já, co se mne týče, stačím sobě sama 
a dělám, co chci; a hlavně nedávám tak najevo své city, neboť to se nesluší.
 Načež vstane a dá Mindě pár sametových ťafek přes její lesklý a vlhký 
čenich.

POŘÍDÍ-LI SI ČLOVĚK PSA, ČINÍ TO:
1. buď pro světskou okázalost,
2. nebo „kvůli hlídání“,
3. nebo aby se necítil tak osamělý,
4. nebo z kynologického sportu,
5. nebo konečně z přebytku energie, aby byl pánem 
a velitelem svého psa.

POVÍDKA POVÍDKA

NA TÉTO DVOUSTRANĚ MĚLA BÝT INZERCE,
vzhledem  ke  stávající  situaci  a  daným  omezujícím  opatřením 
byla po uzávěrce časopisu zadavatelem odvolána. Zůstal nám tak 
výrazně velký volný prostor a finanční proluka. 

A tak aspoň doufáme, že máme vnímavé čtenáře, kteří ocení již 
klasickou povídku, tematicky navazující na aktuální listopadový 
rozhovor...  a  rádi  se  vžijí  do  autora,  který  tímto  aspiroval  na 
chovatele psů.

MINDA, 
čili o chovu psů
 napsal Karel Čapek, obrázky nakreslil Josef Čapek
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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

Sháním KE KOUPI nebo dlouho-
dobému PRONÁJMU LOUKU na 
Praze-východ, min. 5 000 m2. 
Tel.: 777 895 901

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KÁCENÍ A PROŘEZ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU

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

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu

•BEZÚHONOST• 
 •PROFESNÍ PRŮKAZ•

•NEJLÉPE Z OKOLÍ ŘÍČAN, 
MOŽNO I DŮCHODCE•

PŘIJMU STROJNÍKA
NA TRAKTORBAGR A MINIBAGR

NÁSTUP IHNED

Tel.:  777 322 134

•••●•••

Jsouc ještě bezmála štěnětem, neví Minda, co si 
počít s gumovou ohebností své páteře a dél-
kou svých tlap; někdy ji tento nadbytek 
pružnosti dělá neobratnou a uvádí ji do 
rozpaků jako dívku v pubertě. Ale jsou 
chvíle – zejména za měsíčních večerů 
a když se na ni dívá plotem sousedův 
Astor –, kdy do ní vjede opojení po-
hybu. Tu počne skákat a točit se, kře-
pčit a kroužit s hlavou k nebi, unáše-
na jakýmsi úchvatným rytmem. Je 
to strašně podobno Dalcrozově škole 

nebo čarování rusalek. Minda tančí.

•••●•••

Chovatel psů, stejně jako zahradník, státník, 
otec rodiny a ještě někteří jiní lidé, musí myslet 
na budoucnost. Když jsem počal pěstovat svou čubič- ku, 
myslel jsem samozřejmě na její budoucnost; nejdřív jsem se ptal všech přátel 
a známých, nechtějí-li dostat krásné a čistokrevné airdalské štěně. Skutečně 
asi čtrnáct lidí rázem zatoužilo po huňatém štěněti bezvadné rasy a chtělo si 
pro ně hned přijít; řekl jsem jim, že to bude až asi za rok, až má fenka dospěje. 
I vysmáli se mi řkouce, že za rok, to je jako nikdy.
 Za druhé jsem se rozhlížel v okolí po statném, inteligentním a čistokrevném 
otci svých příštích štěňat. Zjistil jsem asi čtyři pěkné airdaly a hleděl jsem si 
získat jejich důvěry. Mimoto jsem trochu studoval otázku křížení, pokrevních 
svazků a podobných věcí; ale jelikož to jsou vědecké problémy, rozcházejí se 
v nich všechny autority přímo diametrálně. I rozhodl jsem se, že se vyhnu všem 
sporným otázkám odborné plemenitby a ožením za rok Mindu s tím airdalem, 
co tam v té žluté vile tak pěkně a vesele vyplazuje jazyk. Zatímco jsem takto 
přemítal, drbala si Minda blechy, zívala a vrtěla ocáskem, nijak nezatížena pro-
blémy svého příštího mateřství.
 Říkám vám, správná plemenitba je nejzajímavější stránka v chovu psů; je 
o tom spousta subtilní a učené literatury, a chcete-li se jen trochu teoreticky při-
pravit, ocitáte se na prahu tajemných a velikých věcí, kterým se říká eugenika. 
Proč bychom nezkusili řídit běh přírody a uložit jí vyšší úkoly? Proč nepřipravit 
zrození Nadpsa? Můžeme získat zkušeností, které jednou přeneseme na chov 
člověka; beztoho se nám vytýká nedostatek důvěry v lepší příští lidského rodu. 
Dobrá; pamatuj si, Mindo, že jsi určena k velikým věcem.
 Nuže, chcete-li pěstovat čistý chov psů a máte-li 
vhodnou fenku, dbejte především toho, aby se vám ne-
zaběhla na ulici; střezte ji pečlivě, jako jsem činil já, ne-
pouštějte ji z řemínku, dávejte jí lehkou dietu, rozptylujte 
ji, poučujte ji, hlídejte ji jako oko v hlavě; toť vše. Budete 
na svých procházkách obtěžováni všemi psy, které potkáte; 
někdy jich půjde za vámi celý průvod, i budete je zahánět holí 
a pokřikem, zatímco vaše fenka poběží podle vás jako hodné 
děvčátko, za nikým se neohlížejíc, nevědomá a líbezná. Jdeš, 
starý světáku! Táhneš, ničemo foxteriére! Kliď se, cynický vl-
čáku! Fuj, ratlíku tenkonohý a třasořitný! Pryč, zrzavé psisko 
hlídačovo! Hybaj, nestydo! Mindo, to jsou sprostí chlapi, viď? 
Počkej, budu ti vypravovat o pěkném airdalovi, co vyplazuje za 
plotem jazyk; je ti ježatý jako bůh, zrzavý jako slunce, na hřbetě 
černý jako havran, a oči, oči má jako trnky. Zatracená bando! Jedeš, 
ty hanebníku! Mindo, doufám, že si vážíš sama sebe; máš dobře, že ty 
dareby ignoruješ; víš, jsi ještě příliš mladá, a pak tahle holota není vůbec pro 
tebe. Pojď raději domů.

•••●•••

Nu co, co bys chtěla? Pohladit po hlavě? Poplácat po zádech? Jít ven? Cože, 
žrát? Upozorňuji tě, Mindo, že žereš příliš mnoho. Koukej, jaký už máš široký 
hřbet; a dostáváš břicho. Hej, domácí lidé, nepřekrmujte mi tak to ubohé zví-
řátko! Copak nevidíte, že ztrácí figuru? Kdepak jsou ty propadlé boky a vysoký 
břich, kdepak je ten úzký a kostnatý zadek? Fuj, Mindo, fuj! To máš z toho, že 
jsi takový lenoch; jdi, jdi do zahrádky, tanči, hoň si třapec svého ocásku, dě-
lej víc pohybu, cvič! Poslechni, nesmíš mi ztloustnout; budeš pak dýchavičná 
a sentimentální; odedneška ti budu odměřovat jídlo sám.

•••●•••

„Poslouchejte,“ řekl mi jeden člověk, který si myslí, že všemu rozumí, 
„vždyť vaše fenka bude mít štěňata. Koukejte, už skoro vláčí břicho po 

zemi.“
 „Kdepak,“ bránil jsem ji. „To je jen sádlo. Nemáte ponětí, co toho 

ta bestie sežere. A pak se válí celý den na pohovce. To je od toho.“
 „Hm,“ řekl ten člověk. „A copak ty struky?“
 Vysmál jsem se mu. Věc je prostě absurdní. Minda nikdy ne-
byla sama než pár minut na zahrádce, a to ještě za naprosté 
opatrnosti.

•••●•••

Až po čase mi to řekl soused. Prý to viděl na vlastní oči. Prý to byl 
čistokrevný stájový pinč z nejbližšího sousedství.

 Jakživ nepochopím, jak a kdy se to mohlo stát; avšak nutno se sklonit 
před fakty. Darebná, lehkomyslná fenko, tedy s německým pinčem ses 

zahodila, ty, anglická airdalka? S pinčem bílým a strakatým, o polovičku 
menším, než jsi ty? Fuj, styď se! Cože, ty ještě vrtíš ocáskem a nastavuješ 
střapatou hlavu? Nechci tě ani vidět! Zalez, ty svedená, neposlušná, pošetilá 
samičko? Není ti ještě ani rok, a ty takhle! Koukej, jak vypadáš: prohnutá 
v bedrech, s páteří vyčnělou jako koza, nemotorná a rozviklaná; už se nemů-
žeš stočit dokolečka a vzdychajíc, těžce, unaveně sedáš na zadek; díváš se na 
mne, jako bych ti mohl pomoci. Co, je ti nějak divně a tuze vážně? Nu, nic si 
z toho nedělej; příroda je mocná a těžko se stavět proti ní. Ostatně víš, stájo-
vý pinč a airdale jsou z jednoho rodu pinčů; oba jsou ježatí a vousatí – kdož 
ví, snad zrodíš bílé airdaly nebo zrzavé stájové pinče s černou dečkou na zá-
dech. Bude to třeba nový druh; stvoříš novou rasu airpinčů nebo pinčdalů. 
Nu, pojď sem, ty hloupá; můžeš mi položit hlavu do klína.

•••●•••

Jednoho rána to z Mindiny boudy začalo pištět a kvikat. Mindo, Min-
do, co je to? Co se to pod tebou hemží? Minda dává najevo krajní zdr-
cenost a zkroušenost. Člověče, odpusť mi, že jsem udělala tak velkou 
hromádku! Po čtyřiadvacet hodin ji nelze dostat z boudy ven; jen ně-
jaké krysí ocásky jí čouhají zpod břicha – jsou čtyři nebo jich je pět? 
Minda nepřipustí, aby je někdo spočítal; chňapá po ruce, která sahá do 
boudy, a spíš bys ji uškrtil, než bys ji vytáhl za obojek z boudy.
 Teprve nazítří vyšla dobrovolně ven.
 Bylo jich osm, těch štěňat. A byli to samí čistokrevní, hladcí, černí dobr-
mani.

•••●•••

Když jich je osm, musíme nějaké utratit. Hej, páni zedníci, kdo z vás by 
mohl utopit pár slepých štěňat?
 Zedník trochu zbledl a řekl: „Kdepak, to jsem já nikdy nedělal.“
 Páni betonáři, vy jste takoví chlapíci; mohl by některý z vás utopit pár 
štěňat?
 „To já nemožu,“ řekl betonář. „Já na to nemám to srdce.“
 Nakonec je utopil mladý zahradník s dívčíma očima.

•••●•••

Nyní tedy Minda kojí své dva zbylé dobrmánky; je na ně pyšná, jak náleží, a líže 
jejich pitomé, černé, lesklé hlavičky se žlutými tečkami nad očima. Mindo, 
propána, kdes je vzala?
 Minda vrtí ocáskem se zvláštní a hrdou radostí.                                                                          ■

BETON, PÍSKY, 
DRTĚ, KAČÍRKY

DOPRAVA MIX, 
KONTEJNER, SKLÁPĚČ

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

DISPEČINK TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA
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FOUKANÁ IZOLACE 
PRAHA A OKOLÍ

 Všechny izolace jsou ekologické a šetrné k životnímu 
prostředí. Úspora energií až 40%! 

Vhodné do všech typů staveb.
 Máte zájem o provedení zafoukání izolace? 

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

Více na www.foukanaizolacepraha.cz

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

PRODEJ  
KRMNÉHO 

MASA     

OD Mnichovka  
Masarykovo nám. 729 
Mnichovice u Prahy

Otevřeno  
PO-PÁ  8.30-17.00 h  

SO 8.00-11.30 h

Barf 
centrum

POHŘEBNÍ  
SLUŽBY SOMMER 
ŘÍČANY

Obracet se na nás můžete nepřetržitě  
na bezplatné lince 800100847 nebo na  

tel. 602319542.

Rooseveltova 332/10, Říčany (pod hradem)

Více na www.pohrebnisluzbysommer.cz.
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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

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

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

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

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

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

Společnost 3K značky přijme 

STAVEBNÍHO 
ZEDNÍKA

 pracoviště Říčany (Středočeský kraj)

Požadavky: časová flexibilita, 
zodpovědnost. Praxe 

v pozemních komunikacích 
výhodou.

Výhody: nadstandardní mzdové 
podmínky, stravenky, zvláštní 
odměny  za vykonanou práci, 

telefon.
Tel.: 739 087 248 

Email: muller@3kznacky.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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 ·

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO RECYKLÁTU.

VHODNÉ NA VEŠKERÉ 
ZÁSYPY NA CESTY, 
DO DESEK APOD. 

DRCENÍ SUTÍ BETONU 
NA VAŠÍ STAVBĚ 
VČETNĚ OBSLUHY

PRONÁJEM DRTIČE 
BEZ OBSLUHY

AKCE

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize 
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz
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Od příštího roku nabízíme možnost inzerovat váš výrobek, službu nebo činnost formou křížovky! Můžete využít samotnou křížov-
ku, nebo stránku doplnit inzercí, PR článkem. Kontaktujte nás, vše dohodneme, podmínky sdělíme.
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