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Perníčky 
a jejich 
tradice

Vánoční 
pokojové 

květiny

Zajímavosti 
ze světa 

křížovek

ROZHOVOR

Pavel Šporcl &
Bára Šporclová Kodetová

O RODINĚ, HUDBĚ  
I VÁNOCÍCH
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Vnímejme adventní čas, prožijme hezké  
Vánoce a přejme si poklidné a úspěšné dny 

v novém roce 2021.
Děkujeme všem za spolupráci, přízeň a podporu!  

Váš regionální časopis – Zápraží
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ÚVODNÍK

Jak už jsme uvedli v listopadovém čísle při 
oznámení výherců (získali dvě volné vstu-
penky do Divadla Bez zábradlí s platností do 
konce roku 2021), příjemně nás to překvapilo. 
A tak se křížovka stává pravidelnou součástí 
obsahu našeho časopisu. Kupodivu i tajenku 
té další křížovky v listopadovém vydání, byť 
byla již nesoutěžní, jste nám mnozí zaslali, 
občas přidali i pozdrav či připojili dovětek. 
Z křížovky v Zápraží se tak zřejmě stal vítaný 
společník pro volné chvíle s bonusem aktivní-
ho odpočinku.

 Také proto jsme se rozhodli, že od následu-
jícího roku 2021 nabídneme křížovku jako in-
zertní o ceny. Zájemci si mohou křížovky rezer-
vovat na požadovaný měsíc předem, přijímáme 

objednávky na celý rok 2021. Ceník a podmínky 
inzertní křížovky o ceny, stejně jako Pravidla kří-
žovky pro soutěžící budou nastálo umístěna na 
webu časopisu Zápraží od 1. ledna 2021.                     ■
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Vážení čtenáři,
máte před sebou poslední letošní číslo Zápraží. 
Během tohoto roku jsme prošli mnohými změnami. 
Zavedli jsme mj. pravidelné redakční rubriky, zmo-
dernizovali grafiku a snažíme se, aby bylo Zápraží 
atraktivním regionálním periodikem, po kterém 
rádi sáhnete, jak z pozice čtenáře, zákazníka/kli-
enta, tak inzerenta.  Ani nám se nevyhnuly dopady 
koronavirového období, přinášející určitou nejis-
totu ekonomickou a ovlivňující i náš osobní život. 
Pojďme ale do nového roku vstoupit s optimismem, 
že těžké časy, nepřízeň osudu lze překonat, že v kaž- 
dé situaci je možné nalézt i něco dobrého…  

Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za 
příznivých okolností zůstaly dřímat.

(Quintus Horatius, římský básník)
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je 
zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

 (Thomas Carlyle, historik, filozof)
Když se vám zdá, že horší už to být nemůže, začne 
to být horší. A když vám připadá, že se to nikdy 
nezlepší, zlepší se to. 

(Nicholas Sparks, spisovatel, filantrop)

Klidné dny přeje Alena Kvasničková ■

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

ÚSPĚŠNÝ ROK 2021 PLNÝ RADOSTNÉ JÍZDY A VYLADĚNÝCH DETAILŮ 
přeje Autocentrum Roškota-Janoušek s.r.o.

KŘÍŽOVKA V ZÁPRAŽÍ
Když jsme v říjnovém čísle Zápraží zařadili poprvé křížovku, a navíc 
soutěžní, netušili jsme, jak velký zájem tím u vás, čtenářů, vyvoláme.

NEZAPOMEŇTE! PRVNÍ VYDÁNÍ V NOVÉM ROCE MÁME VŽDY 
AŽ ÚNOROVÉ; TERMÍN UZÁVĚRKY PODKLADŮ K 20. LEDNU.
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Pavel: Ano, stále se vzdělávám, čtu 
knihy o hudbě, marketingu, PR, 
o lidské psychice… A  rozhodl jsem 
se, že bych se rád dozvěděl ještě něco 
víc a začal jsem studovat MBA mar-
keting v Business Institutu. Zatím 
jsem toho neudělal moc, ale za rok 
a půl bych měl mít dostudováno. 
Bára: Upřímně jsem zvědavá, kdy 
to chce Pavel zvládnout. I přes to, 
že teď nekoncertuje, je nesmírně 
pilný a pracuje i 12 hodin denně. 
Jinak u nás se neustále studuje, čte, 
vzdělává. Moje maminka nemohla 
studovat v mládí, její rodiče emig-
rovali, pak byla v domácnosti. Po 
tátově smrti, ale vystudovala Cevro 
institut, a i teď ve svých 75 letech 
zde stále studuje další obory. Já 
neplánuji vysokou školu, ale vrhla 
jsem se do studia zpěvu. (smích) 

Pětičlenná rodina, do toho 
dům, zahrada, domácí mazlíč-
ci, pracovní povinnosti a další 
aktivity. Jak to zvládáte?
Pavel: Je pravda, že my se opravdu 
nenudíme. A to ani teď, kdy jsme 
vlastně oba s Bárou tak říkajíc „na 
dlažbě“. Vymýšlím stále nové pro-
jekty a cvičím na housle. 
Bára: Právě proto jsem se kdysi 
rozhodla, že doma musí zůstat as-
poň jeden stabilní prvek a omezila 
jsem záměrně svou kariéru. A bylo 
to dobře. Myslím, že by to jinak 
nefungovalo. Pavel je workoholik, 
svou práci miluje. Nebyl by ov-
šem šťastný bez své rodiny a dcer. 
Těch 16 společných let bylo jako 

běžet maraton. Teď se vše zastavi-
lo, a stejně neumíme jen tak sedět 
a čekat až to vše skončí. Pomalu 
nastává doba, kdy i já se můžu vě-
novat tomu, co mně baví. Divadlu 
a teď i zpěvu. Těším se jako malá na 

návrat do divadla a na nové projek-
ty. A zvládnout se to dá, když si to 
užíváte a máte to rád.

Co plánujete pro další období? 
Pavel: Jako novinka je právě k dostá-
ní kniha rozhovorů Můj život (nejen) 
s houslemi, kterou jsme napsali s Vaš-
kem Žmolíkem. Také jsem dotočil 
novou desku, vracím se jí k absolut-
ním základům klasické hudby a k nej-
virtuóznějším skladbám houslového 
repertoáru. Album se bude jmenovat 
Paganiniana a vyjde zanedlouho. 
Uvidíme, jak se bude svět vyvíjet dál, 
ale na konci ledna bych měl jet na tur-
né do Izraele. A nesmím zapomenout 
na své aktivity na YouTube a sociál-
ních sítích. To mne v současné době 
hodně pohlcuje.

Můžeme Vás vidět opět na diva-
dle, natáčíte, koncertujete? 
Bára: Kéž by. Zatím to tak ne-
vypadá. Nicméně pokud situace 

dovolí, můžete mě vidět v Divadle 
Na Jezerce v představení Naprostí 
cizinci. Vtipné a poučné představe-
ní, na které vás srdečně zvu. Nebo 
v Divadle Bez zábradlí v přestavení 
Garderobiér. Také, s velkými pře-

stávkami ale přece, natáčím seriál 
pro ČT Ombudsman. To je projekt 
Terezy Kopáčové o problémech ve 
školství podle skutečných událostí. 

A co další společný projekt? 
Připravujete nějaký?
Bára: Vymýšlíme mnoho společné-
ho. Ale bude to vždy spíš pro radost. 

Je dobré, že máme každý svůj svět. 
Já bych se ráda věnovala mnohem 
víc divadlu a televizi, než dřív.Také 
píšu a vymýšlím literární projekty. 
Pavel žije ve světě, který obdivuji 
a mám k němu obrovský respekt. 
Hraní na hudební nástroj a operní 
zpěv…tam nedosáhnu. Jak se říká, 
ševče, drž se svého kopyta. (smích)

Nastává adventní čas, tak se 
zeptám: Jaké bývaly Vaše Vá-
noce?
Pavel:  U nás doma v Českých Bu-
dějovicích jsme vždy hodně zpívali 
a hráli koledy. Maminka si sedla ke 
klavíru, rozdala zpěvníčky, já vzal 
housle, brácha Petr violoncello. 
Moc rád na to vzpomínám a jsem 
vděčný za to, že něco podobného 
prožívám i se svojí rodinou.
Bára: I u nás byly Vánoce vždy 
pouze komorní, v rodinném kruhu. 
Pravda, nebyly tiché.(smích) Jinak 
já mám nejraději ten moment, kdy 
jdou všichni spát, a nastává na-
prostý klid. Nebo druhý den ráno 
u pohádky. Teď doufám, že nám 
otevřou alespoň hospody, abychom 
se mohli, celá širší rodina, sejít  
25. 12. na dobrém svátečním obě-
dě, jako každý rok. Přeji všem pev-
né nervy, zdraví a aspoň relativně 
normální vánoční čas. 

A jak vypadají Vaše Vánoce 
dnes, u Šporclů? 
Bára: Myslím, že jako jinde. Nedě-
láme nic výjimečného. Dodržujeme 
tradice. Cukroví, ryba, olovo, ro-
dina pohromadě, dárečky. Možná 
jen, že rok od roku víc zpíváme ko-
ledy a holky nás moc hezky společ-
ně s tatínkem doprovázejí – Sophie 
na violoncello, Violetta na housle. 
Pavel: Víte, my milujeme svoji ro-
dinu a chceme si ji co nejvíc užít. 
Dodržujeme různé vánoční tradice 
a samozřejmě hrajeme i zpíváme, 
jak říká Bára. Především jsme ale 
rádi, že jsme spolu.
Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.                                                

ak ■

Praha, venkov a pak stěhování 
celé rodiny do Říčan. Proč právě 
sem? 
Pavel: Já jsem městské dítě, Bára vy-
růstala na venkově. Před lety jsme se 
přestěhovali do Posázaví, ale vše bylo 
příliš daleko. Pak jsme žili v Praze, ale 
i já jsem tam cítil, že trochu té přírody 
a většího klidu by nebylo na škodu. 
A tak jsme nakonec skončili tady v Ří-
čanech, kam se mi zprvu moc nechtě-
lo. Ale musím uznat, že to bylo jedno 
z nejlepších rozhodnutí mého života.
Bára: No vidíte a já jsem do Říčan 
a okolí mířila, už když jsme hledali 
náš první společný domov. Ale Pavel 
měl pocit, že sem vedou příliš dlouhé 
kolony aut. Na třetí pokus to konečně 
vyšlo.(smích) A kolony už umíme. 

Pokud vím, jistou vazbu na kraj 
„Zápraží“ již máte. Vyrůstala jste 
v obci poblíž Velkých Popovic… 

Co se Vám vybaví, když se dnes 
řekne Těptín?
Bára: Domov. Vybaví se mi do-
mov a dětství. V Těptíně jsem byla 
naprosto šťastná. I proto jsem ne-
ustále hledala cestu, jak se k Těptí-
nu co nejvíce přiblížit. Netvořice 
jsou kousek od Jílového u Prahy. 
Tam jsme s maminkou jezdili pro 
rohlíčky. Pořád tak nějak kroužím 
kolem. A každoročně se do Těptína 
vracím. Aspoň na houby a za kama-
rády. A náš rodný dům teď po letech 
chátrání koupili lidé, kteří ho mají 
rádi… 

Oba pocházíte z rodin s umě-
leckými kořeny, dominuje 
u vás herectví a hudba. Byla 
Vaše profesní dráha tak svým 
způsobem předurčena? 
Pavel: Já jsem odmalička hrál na 
housle a vlastně jsem ani nepře-
mýšlel, že bych se jim neměl věno-
vat. Vždy mě hraní bavilo, a i když 
jsem někdy cvičit na ně nechtěl, 
bylo celkem zřejmé, kterým smě-
rem půjde můj život. 
Bára: My jsme oba v tomto směru 
stejní. Už v dětství jsme měli jasný 
cíl. Pavel housle a já herectví. Nebyl 
den, kdybych chtěla dělat něco jiné-
ho. A i když mě od toho rodiče zra-
zovali, já si šla tvrdošíjně za svým. 
Hodně jsem četla, psala hry, reží-
rovala své chudáky spolužáky na 
základní škole. Jsem přesvědčená, 
že učitelé jásali, když se mě v osmé 
třídě zbavili (smích). Konzervatoř 
byla jasná volba. 

Co Vaše dcery, myslíte, že bu-
dou pokračovat a půjdou v ro-
dinných stopách?
Pavel: Naše dcery jsou velmi nadané. 
Ještě máme nějaký čas na rozmyšle-
nou, ale zatím to vypadá, že Violettka 
půjde na konzervatoř na housle. So-
phinka chce být zpěvačkou a hereč-
kou. Uvidíme, jak to dopadne. 
Bára: Já jsem přesvědčená, že kaž- 
dá z našich dcer, i nejstarší Lily, 
bude mít ke kultuře nějakým způ-
sobem blízko. Lily má výtvarný ta-
lent, Violettka krásně zpívá a hraje 
na housle. A Sophia je nadaná jak 
hudebně, tak herecky. To, jestli 
budou mít cíl, disciplínu a dosta-
tečnou píli i pokoru, aby to někam 
dotáhly, se teprve uvidí. To už je jen 
jejich cesta. 

Doslechla jsem se, že v této ro-
dině nestačí, že do školy chodí 
děti. I jejich otec se přihlásil 
zpět na studia. Je to tak?

Dva roky již žijí v Říčanech. Shodou náhod a tak trochu i symbolicky 
v ulici, nesoucí jméno jednoho českého houslového virtuóza a dirigenta, 
proslulého po celém světě. Partneři v životě osobním i profesním. 

Doma musí zůstat aspoň 
jeden stabilní prvek

Pavel Šporcl a Bára Šporclová Kodetová
ROZHOVOR

V červnu jsem absolvovala všechny tři koncerty Pavla Špor-
cla na říčanském Jurečku, na tom třetím byla Bára speci-
álním hostem. Koncerty byly nejen skvělým nápadem, ale 
i nezapomenutelným zážitkem! O něco dříve jsem objevila 
on-line koncertní cyklus Pavel Šporcl – 6x v obýváku. Bylo 

vidět, že nápady a pracovní aktivity u této dvojice neutuchají.

PAVEL ŠPORCL
✓ houslový virtuoz světového 

renomé
✓ rodák z Českých Budějovic
✓ studia na konzervatoři a na 

HAMU absolvoval u profesora 
Václava Snítila

✓ studoval houslovou hru v USA 
na prestižních školách (Juilli-
ard School, Brooklyn College, 
SMU Dallas) 

✓ vyučuje hru na housle na hu-
dební fakultě AMU v Praze

✓ je patronem Kocianovy 
houslové soutěže a festivalu 
Hudba Znojmo, uměleckým 
ředitelem hudebního festivalu 
Kocianovo Ústí a ředitelem 
a jednatelem agentury ŠPOR-
CL ARTS Agency

✔ hraje na modré housle posta-
vené Janem Špidlenem v roce 
2005

✔ žije v Říčanech u Prahy, 
s manželkou Bárou Kodetovou 
vychovávají tři dcery

BARBORA ŠPORCLOVÁ 
KODETOVÁ 
✓ herečka, moderátorka  

a zpěvačka
✓ členka poslední herecké 

generace ze slavné české 
umělecké a divadelnické 
rodinné dynastie Steimarů 
a Kodetů

✓ absolvovala Pražskou kon-
zervatoř

✓ členka souborů  Divadla 
Na Jezerce a Divadla Bez 
zábradlí, působila mj. v ND,  
Činoherním klubu

✓ ztvárňuje role ve filmech 
(Učitel tance, Peklo s prin-
ceznou), v seriálech  
(Život a doba soudce A.K., 
Nevinné lži), působí i v za-
hraničních projektech 
(Duna, Colette).

✓ od roku 2005 žije s houslis-
tou Pavlem Šporclem, za 
kterého se 1. května 2015 
provdala
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„Dodržujeme různé vánoční 
tradice a samozřejmě 

hrajeme i zpíváme. Především 
jsme ale rádi, že jsme spolu.“
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I v novém roce v SKC 
sport, kultura, legrace!

Kolektiv SKC Ondřejov přeje 
všem svým příznivcům, 

lektorům a partnerům 
pohodové Vánoce 

a hodně zdraví 
v roce 2021. 

Najdete nás na www.skcvondrejove.cz

Přínosem zelených střech je kromě 
estetiky pozitivní vliv na mikroklima 
a výrazně lepší hospodaření s dešťový-
mi vodami. Výhodou pro stavebníky 
jsou i nižší náklady na chlazení sta-
veb. Ty běžné se dokáží v létě rozpálit, 

zelené střechy energii slunce pohltí 
a stavby se nepřehřívají. Alternativou 
k zeleni na střechách je realizace foto-
voltaické elektrárny. Novinku přinesla 
změna č. 4 ÚP města Říčany, schvále-
ná v listopadu t. r..                                         ■

Pro nové stavby nad 300 metrů čtverečních  zavádí 
změnu územní plán. Nejde o barvu střech, ale o využití 
široké palety rostlin na střechách skladových hal, 
výrobních objektů nebo velkých prodejen

ZELENÉ STŘECHY 
v Říčanech povinně

A kde tedy hledat kořeny křížovky? 
Podle historiků a badatelů je tato zá-
ležitost mnohem staršího data, než 
bychom si kdy mysleli. Křížovku prý 
znali už v dobách antiky, byť se od té 
naší současné v mnohém lišila. Kdo 
tedy vynalezl tu novodobou, moder-
ní křížovku? Tady se prameny a in-
formace různí, určit jednoho autora 
zřejmě není možné. Ale pár zajíma-
vostí k dispozici máme.

Co se ve světě traduje?
Podle jedné z dostupných verzí stojí 
za vznikem křížovky jistý zámožný 
a vzdělaný Angličan Victor Orville 
z Oxfordu. Za způsobenou autone-
hodu se dostal do vězení v jihoafric-
kém Kapském městě. Jakožto váš-
nivý čtenář se brzy prokousal celou 
vězeňskou knihovnou a nastoupila 
nuda. A protože jak víme, nouze 
a nuda naučila i Dalibora housti, tak 
Victora napadlo začít psát písmena 
na podlahu z čtvercových dlaždic. 
Tak prý vznikla nejen první křížovka, 
ale i nová zábava, která se dostala 
i mimo zdi vězení.

Druhá verze praví, že vše bylo jinak 
a jinde. Před Vánocemi roku 1913 
si prý novinář z Liverpoolu, Arthur 
Wynne, daného času ovšem redaktor 
zábavné rubriky Fun amerického lis-
tu New York World, vzpomněl na hru 
„magické čtverečky“, kterou ho učila 
jeho babička. Nebo to byla inspirace 
nějakou starou tabulkou z antiky, 
na kterou narazil ve sbírkách muzea 
v Baltimoru? Každopádně v obrazci, 

který vytvořil, se slova četla stejně 
vodorovně jako svisle. A tak prý byla 
první křížovka, anglicky word-cross 
(slovní kříž), na světě. A varianta kří-
žovky, kterou sestavil, se stala záhy 
pravidelnou a čtenáři vítanou sou-
částí uvedených novin.

 A teď přijde to nejlepší! Podle třetí 
verze první křížovka nepochází od-

nikud jinud než… z Prahy! Vymys-
lela ji prý učitelka Milada Antošová 
z Modřan a její křížovka byla otiš-
těna v časopise Zlatá Praha v roce 
1899. Přesněji řečeno, 8. září 1899 
jí zde byla otištěna první křížovka – 
pod č. 446 a označena jako Hádanka 
rohová. Ta křížovka, která způsobila 
určitý přelom a dala luštitelům nový 
směr, byla křížovka nazvaná Čapka 
z písmen, do které se slova dopl-
ňovala svisle i vodorovně, výrazy se 
tedy křižovaly v obou směrech a ře-
šily se podle legendy. 
 
Hádanky a křížovky Zlatá Pra-
ha uveřejňovala v letech 1898 až 
1899 ve speciální čtyřstránkové 
příloze, doplněné inzercí, rubri-
kou pro šachisty apod. Pokud bys-
te procházeli jednotlivá vydání 
z těchto let, setkáte se zde s tako-
vými názvy hádanek (typy) jako: 

Koníček 
Královská procházka 

Logogrif 
Šaráda s logogrifem

Hádanka sestavovací 
Hádanka z písmen skládací

Rebus

Anagramy
Pallidrom

Hádanka rohová
Arithmogrif a kryptogr. 

Ve velké oblibě však byly i tzv. 
Tajemné nápisy nebo obrázko-

vé luštění. 

 V té době již fungoval i krou-
žek českých hádankářů, který se 
o luštění vyjadřoval jako o provo-
zování sportu. 17. září 1899 se 
konala jedna ze schůzí kroužku, 
které se zúčastnil mj. také redak-
tor hádankového oddělení ča-
sopisu Světozor, nebo v té době 
nejstarší český hádankář pan K. 
Perlheftr z Kamenných Žehro-
vic. Všichni zúčastnění se shodli, 
že na příští schůzi by uvítali, kdy-
by se jí zúčastnili i „dámy řešitel-
ky a přispěvatelky“, v závěru pak 
zaznělo, že „brzy opět se sejdou, 
a to tentokráte též se spanilými 
řešitelkami“.

Křížovka jako zábava 
i sport
Zájem o křížovky a luštění neupadal, 
nápad s křížovkami se líbil stále víc 
a tak je mnohá periodika zařadila 
na své stránky. Hádanka křížovka, 
jak se tehdy říkalo, přinášela zába-
vu, poučení a jak už bylo zmíněno, 
pro mnohé to byl i sport. Vznikl ča-
sopis Český hádánkář a křížovky 
začaly otiskovat i noviny. Ohlas na 
publikované křížovky nového typu 
(americké čili criss-cross hádanka) 
na počátku ledna 1925 v Lidových 
novinách byl tak velký, že se dá mlu-
vit o začátku křížovkářské horečky, 
o začátku masového šíření křížovek 
u nás. Luštění propadli nejen čtenáři, 
ale i redaktoři, dopisovatelé. Náru-
živým luštitelem byl třeba i novinář 
a spisovatel Karel Čapek. ak ■

Zdroj křížovek: časopis Zlatá Praha, roč-
ník XVI. z let 1898 - 1899 a Lidové noviny, 
nedělní vydání ze dne 18. 1. 1925, č. 31.
Řešení křížovek viz strana 19 tohoto čísla.

Tímto naším příspěvkem chceme navázat a zároveň znovu poukázat 
na to, že křížovka se od letošního podzimu stala pravidelnou součástí 
časopisu Zápraží. Naleznete ji vždy na straně 30, a pokud nenastanou 
nepředpokládané okolnosti, její umístění měnit nebudeme.

Nahlédnutí do HISTORIE KŘÍŽOVEK
HISTORIE

Příznivci křížovek a hádanek se záhy začali 
sdružovat do hádankářských a křížovkář-
ských klubů, spolků a kroužků. Dnes fungu-
jí pod hlavičkou Svazu českých hádankářů 
a křížovkářů, který byl založen 1. 12. 1968. 
Vychází se z tradic české lidové i umělé há-
danky 19. století, kterou tvořili i přední čeští 
spisovatelé, z kreslených rébusů Mikoláše 

Alše, z amerických křížovek ze začátku 20. století i z histo-
ricky nevymezených logických a početních hádanek. Svaz 
tedy navazuje i na činnost hádankářských spolků, klubů 
a sdružení, které svou činnost rozvíjely v první polovině 
minulého století. Pořádá řadu významných soutěží v luš-
tění křížovek, jako např. mistrovství republiky, turnaje 
Grand Prix, Nolčovu křížovkářskou maturitu, Českou kří-
žovkářskou ligu a podílí se mj. na vydávání časopisu Kří-
žovka a hádanka a magazínu Panoráma křížovky. 

WWW.CSHAK.CZ

ČAPKA Z PÍSMEN
Za tečky dosaďte hlásky: a, a, a, á, b, i, i, l, n, o, o, p, r, r, r, s, s, v, 
v, aby vznikla slova křížem nestejná o významech následujících. 
Svisle: savec, částice, stok, část dne, druh přežvýkavců, hlásky. 
Vodorovně: Slovan, slavný francouzský virtuos na housle a skla-
datel, část klásku, budova.

Autorka: Milada Antošová z Modřan

Pozn. Milada (Mlada) Antošová publikovala své hádanky a kří-
žovky i dalších časopisech, např. v Almanachu českých hádankářů 
1905. Zemřela v Praze - Modřanech v dubnu 1910 ve věku 32 let.

Náružnivým luštitelem 
křížovek 
byl i Karel 
Čapek

HÁDANKA ROHOVÁ

HÁDANKA SKLÁDACÍ
Z následujících písmen sestavte devět pětipísmenných slov, 
jichž p r o s t ř e d n í  písmena shora dolů tvoří znamenitý ro-
mán A. Jiráskův:

a a a a c c č e e e e e e f f h h i i j l l l
l l n o o o o p ř ř s s š t u u v v v z ž x

Autor: Joža Multuš, kaplan v Hovoranech na mor. Slovácku

Význam slov: 1. Báseň 
z Erbenovy "Kytice".  
– 2. Nevolník. – 3. ?  
– 4. Sport. – 5. Tur bílý. 
– 6. Souhláska

Autorka: Milada 
Antošová z Modřan

A  A  D  D  K  K
K  K  L  L  O
O  O  O  O
P  R  P
T  V
V

1  2  3  4  5  6
1
2
3
4
5
6

Zkuste si vyluštit jednu z křížovek, která se v době první republiky obje-
vila na stránkách novin. K nápovědě ještě uvádíme, že jednopísmenné 
výrazy se neřeší, a není nutné dodržovat délku samohlásek.

KŘÍŽOVKA
Vodorovně: 1. Mužské jméno; stav obilí. – 2. Označení zvuku; vý-
raz nejistoty. – 3. Předzvěst bouřky; turecké jméno. – 4. Předložka; 
vojenský houf; tón. – 6. Zkratka pro minci; doba; míra plošná. – 7. 
Projev radosti; moravská řeka. – 8. Doba; předložka. – 9. Vyhynulý 
národ; přezdívka strážníků

Svisle: A. Ovzduší. – B. Šlechtic; polské město. – C. Ženské jméno; 
pytlácké náčiní. – D. Zkratka pro minci; zápor. – E. Mužské jméno. 
F. Část vozu; zájmeno. – G. Anglické křestní jméno; část nádoby. – 
H. Mohamedánské jméno; národnost. – Ch. Pražská čtvrť.

Nápověda: H (Esad), 7 (evoe)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A  B  C  D  E  F  G  H  CH
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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

Nabídku řezaných květin několikrát 
týdně obměňujeme tak, aby květiny 
byly stále čerstvé a vás těšily co nejdel-
ší dobu. A to se nám dle vašich ohlasů 
daří. Z dárkových předmětů u nás na-
jdete české značky jako AlmaraSoap, 

Bylinca, GoodWays a květinové šper-
ky Dřevník. Samozřejmostí jsou i věn-
ce na dveře či adventní na stůl. Bude-
te-li si chtít cokoli objednat, zastavte 
se, zavolejte – na všech detailech se 
s vámi rádi domluvíme.  Děkujeme! ■

Zdravíme vás z našeho květinového domečku. Děkujeme vám 
všem, našim zákazníkům, za podporu v tomto roce. Jak víte, 
byl to náš první rok a díky vám jsme ho zdárně zvládli a může-
me dál dělat radost květinami, drobnými dárky i dekoracemi.

Tel.: 776 007 888
FB: Květinářství Kovárna
IG: kvetinarstvikovarna
E-mail: flowersaloon@

seznam.cz
Otevírací doba: 

ÚT- PÁ 9.30 - 18.00 h
SO 9.00 - 13.00 h

Vánoční čas v Květinářství Kovárna v Mukařově

REGION/PRAHA – Od prosince 
nyní čekejte změny na trati Praha 
– Říčany / Strančice / Benešov. Na 
jaře 2018 začala rozsáhlá moderni-
zace železniční trati mezi pražským 
hlavním nádražím a Hostivaří. Po-
prvé v Česku bude trať čtyřkolejná, 
vzniknou na ní dvě nové zastávky 
a jedna naopak zanikne. Stát za 
šestikilometrový úsek zaplatí 4,4 
miliardy korun, hotovo má být v roce 
2021. Ta, která zanikne, je železnič-
ní zastávka Strašnice a její zrušení 
dostalo již i pevný termín: V rámci 
optimalizace traťového úseku Praha 
– Vršovice dochází se změnou grafi-
konu 2020/2021 od denního provo-
zu 13. 12. 2020 ke zrušení stávající 
zastávky Praha – Strašnice. Zastáv-
ka bude nahrazena zastávkou Praha 
– Eden.  Dvě nové zastávky, které ji 
nahradí, pak budou právě Praha 
– Eden a později se přidá i  Praha – 
Zahradní město.

VELKÉ POPOVICE – V čer-
vencovém čísle Zápraží jsme ve 
zprávách informovali o vyhlášení 
další vlny grantového programu 
Velkopopovického pivovaru pod 
názvem Kozel lidem. Jak se uká-
zalo, nejprospěšnějším projektem 
19. ročníku tohoto programu se 
podle výsledků internetového hlaso-
vání obyvatel Velkopopovicka stal 
Turnaj o Pivovarský pohár v rugby  
7's. Veřejnost volila mezi 11 vybra-
nými projekty, kterým grantový pro-
gram Kozel lidem v minulých dnech 
rozdělil částku téměř 700 tisíc ko-
run. Vítěz veřejného hlasování navíc 
získává prémii 50 tisíc Kč. Hlasující 
zaujal také Hasičský den. S druhým 
největším počtem hlasům jeho po-

řadatelé získají bonus 30 000 Kč. 
Pomyslnou bronzovou medaili a pré-
mii 20 000 Kč získal projekt Stromy 
a lidé, jehož cílem je obnovit a rozšířit 
menší krajinotvorné prvky na Velko-
popovicku a nad Brtnicí u Velkých 
Popovic vysadit nové stromy. Na pro-
jekt navazuje i tzv. Stromový festival.

ŘÍČANY – Dva kandidáti z Ří-
čan získali krajská zastupitelská 
křesla: místní zastupitel, stavební 
inženýr Miloslav Šmolík (ODS), 
který v krajském zastupitelstvu 
není nováčkem, post bude zastá-
vat již třetí období. Druhým je pak 
zdravotnický specialista a školitel 
první pomoci Tomáš Petr (Česká 
pirátská strana). 

MUKAŘOV – Petici s podpisy před-
ložili zastupitelům Mukařova obyva-
telé, kteří nesouhlasí se zamýšleným 
odvoláním ředitelky místní základní 

školy. Ředitelka J. Novotná, stojící 
již dlouhá léta v čele školy a znovu 
vybrána na tuto pozici v roce 2018, 
byla již na počátku listopadu pod-
pořena písemně zaměstnanci školy 
a následně také obyvateli Mukařo-
va v Petici za zachování ředitelky 
PaeDr. Jany Novotné ve funkci ře-
ditelky Základní školy Mukařov. Na 
písemnou petici navázala následně 
on-line petice. 18. listopadu se záro-
veň konalo veřejné on-line zasedání 
zastupitelů obce Mukařov, v rám-
ci kterého proběhla také diskuze 
zastupitelů a veřejnosti na téma 
školy, ale bez konkrétních výsledků. 
V termínu od 27. listopadu do 20. 
prosince 2020 bude z nařízení Rady 
obce Mukařov probíhat Mimořádná 
veřejnosprávní a řídící kontrola pří-
spěvkové organizace obce Mukařov, 
Základní školy Mukařov.

D1 ŠMEJKALKA – Protekto-
rátní most nahradí po dobu 

oprav provizorium. Moderni-
zace 160 kilometrů D1 mezi 
Mirošovicemi a Kývalkou 
trápí řidiče a dokončena 
nebude ani v roce 2021. 
Úzkým hrdlem zůstane 

obloukový most Šmejkalka u Seno-
hrab (délka 250 m, šířka 25 m, výška 
nad údolím potoka 53 m), který je 
jediným dodnes využívaným mostem 
z první etapy výstavby dálnice ve 40. 
letech. Podle vyjádření ŘSD je tře-
ba most radikálně rekonstruovat, 
aby vyhovoval požadavkům moderní 
dálniční komunikace. Rekonstrukce 
bude natolik náročná, že bude nutné 
vybudovat vpravo vedle jízdního pásu 
do Brna provizorní mostní konstruk-
ci pro převedení dopravy. Stávající 
mostní konstrukce totiž neumožňuje 
převedení dopravy 2+2 na jednu po-
lovinu. Ze současného mostu budou 
využity pouze vyhovující mostní ob-
louky. Celkový náklad rekonstrukce 
mostu je kalkulován na 830 milionů 
Kč. Plán rekonstrukčních prací je 
následující: 2020 – přípravné práce 
/ 2021 – budování nosné konstrukce 
provizorního mostu, převedení do-
pravy a demolice levého mostu / 2022 
– výstavba levého mostu / 2023 – vý-
stavba pravého mostu, dokončovací 
práce, demolice provizoria.

ZLENICE – Na podzim tohoto 
roku byla dokončena stavba turis-
tického altánu u brány na Hlásce 
(hrad Zlenice), který bude sloužit 
nejen jako pohodlné zázemí pro 
návštěvníky této památky, ale i jako 
netradiční vyhlídka do údolí řeky 
Sázavy. O zlenickém hradu jsme 
přinesli článek v rubrice Historie 
v Zápraží, v čísle 9/2020.

ČERNOKOSTELECKO – Školní 
lesní podnik v Kostelci nad Černý-
mi lesy upozorňuje, že v níže uve-
dených termínech bude probíhat 
intenzivní management populace 
černé zvěře lovem tj. odstřel černé 
zvěře. Doporučuje, abyste ve dnech 
(vždy je to čtvrtek) 3. 12., 10. 12., 
17. 12., 14. 1., 21. 1. a 28. 1. v lo-
kalitách: Svojetice, Louňovice, Ko-
zojedy, Vyžlovka, Jevany, Kostelec 
nad Černými lesy, Konojedy, Černé 
Voděrady, Zvánovice, Struhařov, 

Radlice u Barchovic, Vlkančice, 
Mělník nad Sázavou, Nučice, Vý-
žerky, Benátky, Horní Kruty a Dol-
ní Kruty od 8 do 16 hodin omezili 
návštěvu lesa. Předejdete tak ne-
bezpečným situacím vyplývajícím 
ze setkání s černou zvěří.

ČESKÝ BROD – KÚ Střed. kraje, 
Odbor zdravotnictví vyhlašuje vý-
běrové řízení na uzavření smlouvy 
o poskytování a úhradě hrazených 
zdravotních služeb. Rozsah hra-
zených zdravotních služeb v obo-
ru – ambulantní primární péče: 
PEDIATRIE (ODBORNOST 002 
– PLDD). Území, pro které mají 
být poskytovány: město Český Brod 
(okres Kolín). Lhůta, od které je 
třeba zajistit poskytování hraze-
ných zdravotních služeb: 1. února 
2021.  Přihlášku lze písemně po-
dat do 6. ledna 2021. Město Český 
Brod nabízí případnou pomoc při 
získání nebytových prostor pro zří-
zení nové ordinace a bytu pro léka-
ře. Více info na webu města.

MUKAŘOV – Na listopad zde měli 
ve spolupráci s Asociací regionál-
ních značek připravenou prodej-
ní výstavu výrobků od řemeslníků 
a malých firem ze Zápraží a okol-
ních regionů. Vládní omezení bo-
hužel běžný prodej/nákup neumož-
ňují, ale o možnost nakoupit "jinak" 
zde zůstává. Podívejte se na vytvo-
řenou on-line nabídku více než 150 
produktů s možností objednávky. 
Platba a vyzvednutí proběhne po in-
dividuální domluvě. K návštěvě jste 
srdečně zváni zde: www.galerie-sta-
ra-skola.cz/l/jezisek-z-regionu/     ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ
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František Švorc, mobil: 602 209 561, frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz
Milan Švorc, mobil: 724 090 183, milan.svorc@zaluzie-svorc.cz

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

Knihovna byla i před 
rekonstrukcí příjem-
ným místem s bá-
ječnou atmosférou. 
Navázali jsme na něko-
lik desetiletí trvající práci 
knihovnice paní Zdeňky Pohořa-
lové. Snažíme se posunout knihovnu 
dále tak, aby lákala nové generace 
čtenářů. Knihovny teď prochází pře-
rodem – svět je propojený on-line a je 
potřeba reflektovat potřeby doby. Do 
knihoven se již nechodí za informace-

mi, ale spíše 
na lov. Lov 
z a j í m a v ý c h 

knížek, které si 
můžeme v ruce 

prohlédnout, potěž-
kat. Pohladit je po hřbetě 

a rozhodnout se jen na základě poci-
tu "to je přesně ono, co si přečtu". 
 Obecní knihovna v Doubravčicích 
je malinká, knižní fond má lehce přes 
2000 svazků. Netříštíme síly a zamě-
řujeme se dvěma směry: 

1. literatura regionální. Sbírku nám 
pomáhá doplňovat dary místní histo-
rik Jan Psota.
2. komiksová literatura (pozor, ko-
miks není brak), některé komiksy jsou 
umělecká díla a dotýkají se i vážných 
témat. Děkujeme za základ sbírky ko-
miksovému kreslíři Jiřímu Filípkovi 
z Kostelce n. Č. lesy. Záhadolog Oto-
mar Dvořák daroval knihovně poklad 
– sbírku časopisů Pevnost a Ikarie .
 Povedlo se zavést on-line knižní sys-
tém Tritius, takže se téměř odkudkoliv 

můžete podívat na knižní nabídku 
doubravčické knihovny. Děkujeme 
kmenové knihovně v Kutné Hoře za 
velkou podporu při zavádění knih do 
tohoto systému.
 V knihovně jsou čtyři výkonné po-
čítače propojené sítí. Díky daru nada-
ce Techsoup na nich běží Windows 
a sada Office. Jsou určeny pro veřejný 
přístup k internetu; od ledna 2021 zde 
bude i kroužek Minecraftu.
 Dále přibyl projektor a mobilní pro-
jekční plátno umožňující různé besedy.
 Stěny zdobí originály ilustrací z kni-
hy "Doubravčice nad říčkou Šembe-
rou" a velkoformátové akční malby –
za zmínku stojí ta vzniklá na Dni Země 
na Klepci –  společné dílo návštěvníků.  
 Na závěr patří velké poděkování 
zřizovateli knihovny obci Doubrav-
čice! Za vstřícnost a velkorysost, pro-
tože rekonstrukce převýšila původní 
částku dotace na projekt: "Doubravčice 
– knihovna 21. století", získanou z Pro-
gramu 2020 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje  – fon-
du kultury a obnovy pamatek.      mhm ■

UPDATE obecní knihovny v Doubravčicích
Knihovna, to by neměl být jen prostor, kde se potichu půjčují a čtou knihy. Kde 
je i sebemenší hluk odměněný pohoršeně povytaženým obočím knihovníka. 

Měla by být kouzelným místem, ve kterém můžete zažít dobrodružství - od sdílení zážitků 
z knih až po společné komunitní aktivity. To bylo motto při rekonstrukci obecní knihovny.

Stěny zdobí akční malby Část knih  je dočasně v mateřské 
knihovně v Kutné Hoře, kde se 
evidují do systému Tritius

Slavnostní 
otevření knihovny 

se koná on-line 12. 12. od 

15.00 h a zahájí ho historik 

Jan Psota  povídáním o regionu 

Českobrodsko, svých 

publikacích a zamilovaných 

místech.

www.doubravcice.knihovna.cz

A to rovnou ve dvou po-
dobách. Výročí a histo-
rii Chocerad bylo věno-
váno červnové vydání 

Choceradského zpravo-
daje s mimořádnou přílohou (je 
i ke stažení na webu) a navíc během 
roku vznikla kniha, která dokumen-
tuje místa v proměnách času. Sním-
ky jsou uspořádány jako historický 

a současný pohled na stejné místo. 
Historické pohledy pocházejí ze 
sbírek B. Salátka a V. Mareše, novo-
dobé snímky pořídil místostarosta 
obce M. Smetana, textem vše do-
provodili K. Růžičková a I. Kořínek. 
Knihu s názvem Chocerady včera 
a dnes budete moci zakoupit od pro-
since na OÚ v Choceradech (cena 
250 Kč).                                                           ■

První zmínka o Choceradech pochází z roku 1250 
a zmiňuje Bruna z Chocerad, zdejšího vladyku 
(zemana). Plánované letošní oslavy výročí 770 let se 
nakonec nekonaly, historické ohlédnutí však ano.

770 let Chocerad a nová kniha

V řadě malých vesnic udržují svou 
obecní knihovnu nepřetržitě už od 
dob první republiky, kdy knihovny 
hromadně vznikaly, a to díky zejmé-
na samotným knihovníkům. Ti už 
dnes sice mají k dispozici internet, 
mohou využívat meziknihovních 

služeb, jedna věc se však za ta dlouhá 
léta téměř nezměnila: vesnický kni-
hovník často pracuje téměř zadarmo, 
jeho práce je tudíž i jeho koníčkem. 
 Další význam malých knihoven 
spočívá i v regionální literatuře. Zá-
jem o ni byl vždy podmíněn silou 

literární a kulturní tradice daného re-
gionu. V každé obci a městě bývá pak 
v kurzu literatura, v níž se o regionu 
píše, nebo ji vytvářejí tamní rodáci.
 V dnešní době se můžete setkat 
s pojmem regionální funkce kniho-
ven. Laicky řečeno, je to spolupráce, 
pomoc, kterou nabízí větší a lépe vy-
bavená veřejná knihovna těm men-
ším, většinou v rámci okresu nebo 
nějakého regionu. Jinak regionální 
funkce knihoven vychází také ze 
zákona, a to podle § 2 písm. h) zá-

kona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřej-
ných knihovnických a informačních 
služeb (tzv. knihovní zákon). Díky 
koordinaci knihoven je tak zaruče-
na občanům dostupnost veřejných 
knihovnických a informačních slu-
žeb ve všech místech ČR a zároveň 
se tak přispívá k vyrovnání rozdílů 
v kvalitě těchto služeb obyvatelům 
měst a malých obcí. 
 Važme si proto každé veřejné 
knihovny a uvědomme si, že bez 
těch nejmenších by život často 
ztratil část své svébytnosti, tradic 
a originality.  ■

Obecní veřejné knihovny mají své opodstatnění; 
pro jednotlivce i společnost. Knihovny tohoto typu 
přizpůsobují své služby potřebám místních obyvatel, byť 
ne vždy jejich návštěvnost dosahuje vysokých čísel.

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

 S blížícím se koncem roku a kon-
čícím programovým obdobím 
2014 – 2020 rekapitulujeme, co 
se povedlo a co je ještě před námi. 
Dokázali jsme vyhlásit všechny vý-
zvy na opatření, ke kterým jsme se 
zavázali. Hodně projektů je již zre-
alizovaných a proplacených, ostat-
ní jsou v procesu žádostí o platbu, 
následných kontrol a z posledních 
ukončených výzev jde o projekty, 
které byly teprve zaregistrová-
ny a nyní čekáme na vyrozumění 
o schválené administrativní kont-
role a uzavření smluv se žadateli. 

 V příštím roce, tzv. přechodného 
období, vyhlašujeme poslední dvě 
výzvy ze zbývajících peněz, a to na 
podporu infrastruktury vzdělávání 
(IROP) a na investice do zeměděl-
ských podniků (PRV).

 Od ledna se na nás pozitivně tvá-
ří nové dotační období 2021-2027, 
tým MAS je v očekávání nových 
možností financování a rozvoje 

území Říčanska. Kde všude budou 
mít místní akční skupiny prostor 
a za jakých podmínek? V polovině 
listopadu proběhla on-line Valná 
hromada Národní sítě místních 
akčních skupin České republiky 
a také Informační seminář pro 
MAS k přípravě Strategií CLLD 
a Akčních plánů na nové progra-
mové období 2021 -2027. Zástupci 
řídících orgánů představili výcho-
diska pro přípravu Akčních plánů 
a způsob administrace v jednotli-
vých OP. Máme zase více informací 
o koncepční části strategií komu-
nitně vedeného místního rozvoje 
včetně harmonogramu a způsobu 
předkládání pro území důležitých 
Akčních plánů. S tím souvisí naše 
dotazníkové šetření, ze kterého 
bude Akční plán MAS Říčansko vy-
cházet.  Zapojilo se 37 obcí a v nich 
působících organizací, včetně ne-
ziskovek a podnikatelů. Sešlo se 
nám 334 projektů v různých fázích 
rozpracovanosti, celkové číslo nás 

překvapilo (říká se tomu absorpční 
kapacita). Nové území MAS Říčan-
sko 2021-2027 potřebuje celkem 
zafinancovat projekty za necelých 
2,24 miliardy Kč. Vše realizovat 
přes MAS nepůjde, ale je dobré vě-
dět, co region potřebuje.

 Dovolím si zde jako ředitelka 
místní akční skupiny upřímně podě-
kovat všem zastupitelům obcí, kteří 
dali souhlas na nové programové 
období, být v území MAS Říčansko. 
Já ani nikdo z týmu jsme nebyli při-
zváni na jediné jednání zastupitel-
stva, všude odsouhlasení proběh-
lo bez naší účasti. Území se nám 
změnilo jen nepatrně. Přibyla obec 
Jevany a Nupaky, naopak k nám 
již nepatří město Pyšely. Vážím si 
nesmírně této důvěry a upřímně 
děkuji. Tým MAS plánuje společné 
setkání obcí tzv. „Snídani starostů“, 
co nejdříve to bude možné. Pokud 
nepůjde osobní setkání, uvidíme se 
online. Poděkování patří i členům 
Výběrové komise a Programového 
výboru, bez jejich akčního nasaze-
ní v této omezené době by veškeré 
procesy s hodnocením projektů 
a následných registrací na daná 
ministerstva rozhodně nebyly pro-
cházkou růžovým sadem.

 Podrobnosti o podpořených 
projektech, plánovaných výzvách, 
výsledcích dotazníkového šetření, 
to vše naleznete na našich www 
stránkách.

 Blahopřejeme našim certifiko-
vaným výrobcům a službám! Ko-
mise na obnovu regionální značky 
Zápraží originální produkt® pro-
běhla vzhledem k situaci formou 
per-rollam.

 Zájem o turistické vizitky se 
značkou Zápraží originální pro-
dukt® nás v listopadovém čísle 
tohoto měsíčníku překvapil a v pro-
sincovém zaskočil. Zbývají nám 
doslova jednotky kusů a zvažujeme 
dotisk a rozšíření zaměřené na jed-
notlivé držitele regionální značky 
a také uvažujeme o vizitce přímo 
MAS Ŕíčansko o.p.s. Co si o tom 
myslíte? Napište nám na mas@
ricansko.eu.

 A co se na poslední chvíli poved-
lo? Stolní kalendář na rok 2021 
ve spolupráci s Ladovým krajem. 
MASka v rámci animace a propa-
gace CLLD nechala z vlastní režie 
donátora Ministerstva pro místní 
rozvoj vytisknout 300 kusů. Ka-
lendář bude doručen na náklady 
MAS nebo Ladova kraje všem 
přispěvovatelům, obcím a partne-
rům jako vánoční poděkování za 
spolupráci.   ■

Střípky z MASky 
Území MAS Říčansko pro období 2021-2027

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

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

NICE BELLY – UDRŽITELNÁ 
MÓDA A DOMÁCNOST
Někteří naši certifikovaní výrob-
ci se přemístili do internetových 
obchodů, tak jako Kateřina Čer-
máková Boháčová, která šije pod 
značkou Nice Belly bederní pásy 
pro děti, ženy i muže. V jejím in-
ternetovém obchodě můžete na-
jít inspiraci pro blížící se Vánoce 
www.nicebelly.cz. Nice Be-
lly existuje už téměř 12 let. 
Za posledního půl roku se 
toho ale u nich hodně změ-
nilo. Přestěhovali šicí dílnu, 
nově je najdete v průmyslo-
vém areálu ve Strančicích. 
Rozšířili také nabídku zboží. Ni-
ceBelly už není jen o bederních 
pásech, ale i o udržitelné módě 

a životním stylu. Proto rede-
signovali značku a vytvořili nový 
eshop.                                                      ■

HOTEL ZÁMEK BERCHTOLD
Hotel zámek Berchtold je dlouho-
době držitelem regionální značky. 
Letošní Vánoce si můžete zpříjemnit 
vánočními dárky a pou-
kazy ze zámku BERCH-
TOLD, které jsou pro Vás 
připraveny na zámeckém 
e-shopu.
 Darujte svým blízkým 
nebo kolegům zážitek 
s rodinou nebo milovanou 
osobou v podobě služeb 

v areálu HOTEL zámek BERCH-
TOLD. U vybraných poukazů je mi-
mořádná platnost 2 roky. 
www.zamekberchtold.cz.        ■

„ZÁPRAŽÍ originální 
produkt®“

STATEK SVOJETICE - AALIA
Firma AAlia se proslavila lipovým 
květem ze Svojetic. Úžasná bylina 
„lipový květ“ je přivedla do světa ob-
chodu v oblasti potravinářství. Díky 
památnému stromu “STOLZOVA 

LÍPA” začali provozovat bylinářství 
a všechny jejich produkty navazují na 
myšlenku voňavých kvítků a plodů. 
 V dnešní době mají již řadu 20 pro-
duktů, kterou prodávají pod značkou 
AAlia ®, jež souvisí se jménem jejich 
dcery Alice. 
 Provozují také eshop, ve kterém si 
můžete zakoupit novou specialitu – 
Růži Stolistou.
 Tato novinka je velice vzácná 
a v našich podmínkách se jí perfekt-
ně daří. Dále také navázali spoluprá-
ci s rodinou farmářů ze Srí Lanky, 
kam jezdí pro ty nejvybranější čaje. 
Všechny informace naleznete na 
www.stateksvojetice.cz.                        ■

Petra Přílučíková – manažerka značky Zápraží originální produkt®  ■

ŘÍČANY – Vladimír Kořen od-
chází po deseti letech z funkce 
starosty města Říčany. Jeho sou-
časné volební období bylo přitom 
až do roku 2022. Své rozhodnutí 
oznámil na jednání říčanského 
zastupitelstva s tím, že volba jeho 
nástupce proběhne 16. prosince 
2020 v historickém sále staré ří-
čanské radnice. Podle vládnoucí-
ho uskupení Klidné město povede 
Říčany dosavadní místostarosta 
David Michalička. Dne 25. listo-
padu se konala tisková konferen-
ce, kde objasnil své rozhodnutí: 
„Důvody mého odstoupení jsou 
zásadní, je nejvyšší čas. Z mé 
služby městu se vytratila radost.“ 
Jedním z nich je podle Vladimíra 
Kořena kauza prodeje bytů na 
Komenského náměstí, jež se mají 
převést za symbolickou stokoru-
nu dosavadním uživatelům, kteří 
v nich žijí dvacet let. Další z dů-
vodů odstoupení Vladimíra Koře-
na je prozaičtější, je jím únava po 
letech aktivního působení v čele 
města. 

BENEŠOV – 125. výročí svého 
založení a oslavy plánované na 
listopad, zemědělská škola oslaví 
pouze virtuálně. Od podzimu 1895 
bylo v Benešově započato s výukou 
na Zimní hospodářské škole, teh-
dy ještě v prostorách Piaristické 
koleje. Škola pod různými názvy 
a s různými zemědělskými studij-
ními obory fungovala nepřetržitě 
s výjimkou první a druhé světové 
války. V 60. letech došlo k výstavbě 
současné hlavní budova školy, byla 
zahájena praktická výuka na škol-
ním statku v Pomněnicích. V ná-
sledujících letech se areál školy 
postupně rozšiřoval, mj. o jídelnu, 

tělocvičnu, nedávno také o novou 
budovu s odbornými učebnami 
a skleníkem, krytou a venkovní 
jízdárnu, zázemí pro výuku za-
hradnictví. V současné době škola 
(VOŠ a SZeŠ) nabízí vzdělání ve 
čtyřech studijních směrech – Ag-
ropodnikání, Veterinářství, Za-
hradnictví a Přírodovědné lyceum.

HRUSICE – Obyvatelé obce na-
vrhli zavedení názvů ulic v Hrusi-
cích. V září se konalo setkání ob-
čanů Hrusic, kteří si obec prošli 
s architekty a urbanisty ČVUT. 
Mj. ze setkání vyplynul návrh 
na zavedení názvů ulic, přičemž 
se všichni shodli, že nemá smysl 
vymýšlet mnoho nového a pro ná-
zvy se využije již vžitých historic-
kých pojmenování hrusických ulic 
a míst. Hlavní ulice procházející 
obcí od hřbitova až k památníku 
a na Hrušov by měla  být pojme-
nována po Josefu Ladovi. 
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NEZAPOMEŇTE, ŽE 
POD STROMEČEK 

PATŘÍ I DOBRÁ KNIHA 
A NOTY!

Žáčkům prvé a druhé třídy dejte 
„Deset pohádek“ Boženy Něm-
cové, které vydalo St. nakl., za 
2 Kč 50 hal. Je to ilustrovaný 
výbor nejkrásnějších národních 
pohádek, jež upoutají každé dítě 
a sugestivně je donutí, aby si je 
samo přečtlo – a tak se zdoko-
nalilo ve čtení.
 Klukovské zájmy ušlechtile 
podchycuje a užitečně směřu-
je St. nakl. svými nádhernými 
a levnými knížkami. Nyní zas 
vydalo četnými obrázky opat-
řenou knížku O. Tichého „Na 
manévrech“ (za 4 Kč). Je to za-
jímavá reportáž z vojákova živo-
ta, plná dobrodružství. Nejen že 
se seznamuje hochy se základní-
mi poznatky o naší armádě, ale 
pěstuje v nich také ušlechtilou

 brannost.                                  ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

Novinky u našich certifikovaných 
výrobců a zařízení
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Vážení přátelé,
ze současné situace plyne té-
měř s jistotou, že letos se při 
tradiční Rybově Vánoční mši 
nesejdeme a 45 let dlouhá 
řada mší a koncertů v okolí 
Říčan, Ondřejova a okolí do-
zná přerušení.
 Zřejmě všichni však máme 
nejrůznější nahrávky zmíněné 
mše, takže nic nebrání tomu, 
abychom si např. 24. 12. ve 
21 h pustili doma provedení 
„Rybovky“. Tak se nám poda-
ří alespoň na dálku se spojit 
a mít společný prožitek, baci-
lům navzdory.

 Pokud by však setkání bylo 
možné, dozvíte se o tom na 
www.rybovky.cz
Vážení a milí přátelé, závěrem 
vám všem přeji požehnané 
a pohodové Vánoce, klid a po-
koj v rodinách i ve vašem okolí 
a velice se těším, že za rok touto 
dobou již budete moci s řádnou 
pozvánkou v ruce přemýšlet 
o tom, kdy a kam přijdete po-
slouchat.

S pozdravem vám všem
Josef Zicha ■

Dorazilo do redakce

Téma: 
I MISTR TESAŘ 
SE UTNE 
Čas od času narazím v textech 
na takovou perlu, že mi někdy 
ani nedá spát! Buď proto, že 
smíchy to ani nejde, nebo nevě-
řícně přemítám: Jak na to ten 
člověk přišel? To ten text už ne-
kontroloval (nikdo)? Vynechej-
me tentokrát ty základní chyby 
– pravopisné, gramatické resp. 
sémantické či technické (překle-
py). Někdy se jim člověk oprav-
du neubrání, a co teprve takový 
přemnožený novinářský šotek 
– to je teprve parádní havěť! Ale 
zpátky k tématu.
 Velmi časté jsou chyby resp. 
nesmysly, vzniklé překladem či 
neznalostí překladatele. Třeba 
v jedné z knih ze série Star Trek 
Nová Generace stálo: kapitán 
Picard si vypil šálek Šedého hra-
běte (rozuměj čaj Earl Grey).
 Dalším přešlapem hodným 
záhadologa jsou chyby časové 
(ráno jsem vstal… a udělal si 
večeři), početní (všichni čtyři 
jsme si sedli do auta… a pak 
naše pětičlenná skupina pokra-
čovala), prostorové či jiné (měli 
jsme s sebou jen nože… nečekal 
jsem a hned jsem vystřelil). No 
neříkejte, že vám něco takového 
nezamotá hlavu! 
 Ovšem i z pera světových kla-
siků občas vypadla zajímavá 
hláška. Takový Alexander Du-
mas st. čtenářům předložil ně-
kolik povedených míst ve svých 
dílech, ale korunu tomu nasadil 
v knize Královnin náhrdelník: 
„Ó, ó,“ zvolal don Manuel portu-
galsky. Honoré de Balzac se zase 
předvedl třeba v novele Sestřeni-
ce Běta: Policejní komisař odvě-
til mlčky: „Není šílená“. Stejná 
osoba radila pak jiné, která má 
zavázané oči: „Dávejte dobrý 
pozor a neopomeňte si všimnout 
každého mého znamení.“ A no-
velista Emile Pouvillon také své 
postavy nešetřil: Ginibre, poctivý 
slepec, vrhl melancholický po-
hled na prázdnou láhev.
 A jedna perla pro zamyšlení 
na závěr. V internetové diskuzi 
o nesmyslech v knihách připoji-
la před časem svůj objev jedna 
dáma: „Jsem na dovolené, ale 
svěřit se musím, neb na stará 
kolena jsem utrpěla šok. Luštím 
si zcela mírumilovně výherní 
křížovku v televizním časopise 
a věřte nevěřte – dynamit vyna- 
lezl Edison!“                                   ak ■

SLOUPEK

13.12. 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

HRUSICKÝ DOBROBĚH – 19. 9.2020
LESNÍ BĚH ŘÍČANY XCR – 10. 10.2020 
(přeloženo na 21. 11. 2020)
MIKULÁŠSKÝ LESNÍ BĚH – 5. 12.2020
SVATOMARTINSKÝ BĚH – 7. 11.2020
JARNÍ BĚH SENOHRABY – 15. 4.2021

PYŠELSKÝ KOPEČEK – (duben) dosud 
neurčeno
BĚH KRÁSNÉ VYHLÍDKY – 1. 5.2021
ŠTIŘÍNSKÝ KROS – (květen) dosud 
neurčeno
MNICHOVICKÁ BĚHNA – 6. 6.2021   ■

5. ročník 2020/2021, devět jedinečných 
amatérských běžeckých závodů nejen pro 
sportovní běžce, ale i pro celé rodiny.

Pohár Ladova kraje

JÍLOVÉ U PRAHY – Zde od le-
tošního roku přistoupili k novému 
řešení, co se týká vánočního stromu. 
Na všechna čtyři místa, kde se stro-
my doposud stavěly, byli vysazeny 
stromy živé od firmy, která se na 
pěstování a výsadbu větších stromů 
specializuje. Prvních pár let budou 
mít tedy v Jílovém stromy o trochu 
menší, než byli o Vánocích zvyklí, 
ale potěšení z nich to určitě neubere. 
Rozsvícení vánočního stromečku na 
Masarykově náměstí je naplánováno 
na první adventní víkend, na sobotu 
28. 11. 2020.

ČESKÝ BROD – Letošní adventní 
setkání v Č. Brodě odložili a stromeček 
tentokrát bude rozsvícen bez účasti 
veřejnosti.  Neuskuteční se ani pláno-
vaný Adventní průvod světýlek, který 

měl být první adventní ne-
děli, ale místo něho 
na zájemce čeká  
29. 11. 2020 v 17.00 h 
na webových strán-
kách a facebooku 
města malé pře-
kvapení. 

Rozsvícení vánočních         STROMKŮ
A stejně tak adventní průvody, vánoční trhy, koncerty 
či mše je velmi obtížné letos plánovat. Tudíž se většina 
organizátorů uchyluje k on-line přenosům, pokud to je 
možné, nebo akcím pro veřejnost bez veřejnosti či si je pro 
letošní rok dokonce odpustí. V době uzávěrky Zápraží jsme 
měli k dispozici několik zpráv z různých míst našeho kraje; 
jinak můžeme zájemcům jen doporučit – sledujte průběžně 
informace a weby příslušných obcí a měst.

PRŮHONICE – Tradiční rozsvícení 
vánočního stromu a jesliček na ná-
městí se koná 29. 11. 2020 od 16.00 h.

UHŘÍNĚVES A PITKOVICE – 
Vzhledem k nepříznivé epidemiolo-
gické situaci se rozsvícení vánočního 
stromu v Uhříněvsi na Novém ná-
městí a v Pitkovicích bude konat bez 
účasti veřejnosti, a to v neděli 29. 11. 
2020 od 18.00 h. Způsob přenosu 
rozsvícení bude včas upřesněn.

KOSTELEC N. Č. LESY – Odtud 
dorazila zpráva, že vánoční strom 
jako každý rok ozdobí a rozsvítí, ale 
to je prý asi jediné, co lze v současné 
době slíbit. Adventní trh na nám. 
Smiřických se neplánuje, stejně jako 
kulturní venkovní akce. Přivítání 
adventu bude letos mnohem komor-
nější, zatím je to na 28. 11. 2020 plá-
nováno takto: 15.45 – 17.00 h koledy 
(veřejný rozhlas), 16.00 – 16.30 h 
projev faráře J. Líznera a starostky J. 
Havelkové (veřejný rozhlas), 16.30 h 
rozsvícení stromu (přenos on-line 
na facebook města). Tradiční rybí 
polévku si můžete zajistit v Pizzerii 
u muzea, ve výdejním okénku v době 
15.30 – 17.00 h v balení s sebou.     ■

„Řekl bych, že album Kaťata je na-
prosto zásadní zlom Olympiku. O této 
desce už jsme mluvili víc než rok, tedy 
ještě před tím, než odešel Jirka. Pak už 
bylo jasný, že Olympic s novým kláve-
sákem musí znít jinak. Já jsem z alba 
nadšen. Pro fanoušky máme jasný 
vzkaz. Olympic rozhodně nehodlá kon-
čit kariéru v klinči se Želvou na rtech,“ 
vzkazuje fanouškům Petr Janda. 
 Koronavirová koncertní pauza 
dala Petru Jandovi šanci napsat sadu 
nových písní, z nichž 11 se dostalo na 
toto album. Došlo také k výměně na 

pozici hráče na klávesové nástroje, 
kde se objevil Pavel Březina. Olym-
pic se albem zčásti vrátil k silně ener-
gickému rocku, k němuž jistá dávka 
výtržnictví nesporně patří. Typickou 
ukázkou je hned vstupní hardrocková 
jízda „Kaťata“. Najdete tu však samo-
zřejmě také ohlasy typického olympic-
kého soundu, třeba v podobě balady 
„Šrám“. Překvapením na závěr je vy-
právěné blues, ve kterém Janda nabídl 
sugestivní témbr hlasu, dokreslující 
další spíše jen fiktivní příhody ze živo-
ta vskutku drsných týpků. ■

Virtuální veletrh středočeských 
škol připravila na svém portále 
Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy. Najdete zde infor-
mace o školách ze Středočeského 
kraje, které měly zájem se pre-
zentovat. 
 Školy se na portále představují 
prostřednictvím videa nebo pre-
zentace, jsou zde také náborové 
materiály a termíny on-line dní 
otevřených škol (v případě, že 
škola akci připravuje). 
 Školy mají zájem oslovit žáky 
základních škol a jejich rodiče, 
výchovné poradce ve školách 
a Úřady práce v regionu.  

 Jubilejní 25. ročník veletrhu 
vzdělávání Schola Pragensis  je le-
tos v on-line podobě, která umožní 
všem uchazečům o studium (i jejich 
rodičům) získat potřebné informace. 
Schola Pragensis on-line byla zahá-
jena 26. 11. 2020  živým přenosem 
z reprezentačních prostor primátora 
Hlavního města Prahy. Veletrh jako 
takový pak bude pokračovat až do 
konce února 2021, kdy budou prů-
běžně poskytovány důležité infor-
mace (např. týkající se přijímacího 
řízení), fungovat on-line poradny, 
organizovány besedy apod. Na no-
vých stránkách pro vzdělávání www.
prahaskolska.eu, budou přichystány 
prezentace škol, videa, podcasty. ■

Petr Janda žije téměř čtyři desítky let poblíž Jevan, 
v lokalitě Na Propasti, je tedy další osobností, která je 
„součástí“ našeho kraje, Zápraží. Letos oslavil 78 let, ale na 
novém albu Kaťata řádí jako mladík. Kultovní česká skupina 
nabrala nového člena a zvuk Olympiku nabral jiný směr. 

Dvě akce, letos ve virtuální podobě, jsou k dispozici 
v těchto dnech všem, kteří se rozhodují o svém dalším 
studiu na středních školách, plánují směřování svého 
života a v příštím roce je tedy čeká významná změna. 
Virtuální veletrh středních škol a Veletrh vzdělávání 
Schola Pragensis.

Nehodláme končit 
s Želvou na rtech!

Virtuální veletrhy 
pro studenty

www.scholapragensis.cz
www.khkstrednicechy.cz/

virtualniveletrh

Kostel sv. Martina 
v Rostoklatech
Kniha vznikla na počest 
úspěšně zakončené gene-
rální rekonstrukce kostela 
sv. Martina v Rostoklatech.

Publikace autora 
Jana Psoty na plo-
še 56 stran nahlíží 
do dějin památky 
a zabývá se svato-
martinským za-
svěcením, staveb-

ně-historickým vývojem kostela, 
stávajícím a zaniklým mobiliářem, 
generální rekonstrukcí a kulturně-
-společenským využitím kostela ve 
21. století. K dostání je na Obecním 
úřadě v Rostoklatech.                          ■

KONCERT
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Kde perník ke svému 
jménu přišel
Pečivo či chcete-li různé placky do-
chucované medem, provázejí lidstvo 
již od dávných dob. Med, nádoby 
s medem, medové pečivo – to vše bylo 
objeveno v egyptských hrobkách, stej-
ně jako při vykopávkách třeba ve sta-
rém Řecku, Libanonu. Med byl nejen 
zdrojem cukru, ale také mu byla při-
kládána magická síla, hojivé schop-
nosti. A různé koření? I to se používa-
lo také jako lék, nebo se přidávalo do 
léčivých směsí… hřebíček, skořice, 
vanilka, muškátový květ, kardamom, 
badyán, ale i pepř. Všechna tato koře-

ní byla u nás vzácná, pocházela z dale-
kých zemí, nebyla tudíž pro každého. 
Tvrdí se, že do pečiva s medem se při-
dávalo až 20 druhů různých koření, 
ale to nejdůležitější prý byl pepř. Nebo 
se tak souhrnně nazývala i další silná 
a exotická koření? V každém případě 
označení perníku, perníčku má s pe-
přem, peprným kořením, souvislost.

Víte, kdo byl caletník?
V průběhu 13. století lze v Evropě ob-
jevit první zmínky o výrobě perníku. 
K nám perník a znalost jeho výroby 
doputovala na počátku 14. století, a to 
z Německa, kde už existoval vyhláše-

ný norimberský perník. Výrobci slad-
kého pečiva, placek zvaných „calty“ 
z různých druhů mouky, se za časů 
Karla IV., kdy u nás nastal rozvoj pe-
kařství a perníkářství, usídlili v Praze 
na Starém Městě. Po nich nám zde 
zůstalo označení ulice Celetná, dříve 
Caletná. Ještě Karel VI. a pak i Marie 
Terezie podpořili perníkářství řadou 
dekretů, později však došlo k omezení 
možností prodeje a nakonec perníkář-
ství splynulo s cukrářským řemeslem.

Jak perníčky skladovat?
Charakteristickým znakem per-
níčků je, že po upečení jsou měkké, 

lákají k nakousnutí, ale pak ztvrd-
nou a zhruba týden až dva trvá, než 
opět získají svou vláčnost. Perníč-
ky vytažené z trouby pokládejte na 
rovnou plochu (jinak se zkroutí) 
a nedávejte je ve více vrstvách na 
sebe (přilepí se k sobě). Skladujte 
je v plechové či kartonové krabici 
(někde možná máte k dispozici 
i kameninové nádoby), kterou 
vyložíte alobalem a přemístíte na 
chladné a suché místo. Chcete-li 
uspíšit proces měknutí, můžete při-
dat do krabice jablko – zdravé a ne-
poškozené.                          Dobrou chuť! 

ak ■

PERNÍČKY NAŠÍ 
BABIČKY
400 g hladké mouky
80 ml medu
160 g cukru moučky
60 g margarínu/Hery

2 celá vejce
1 lžíčka skořice
½ lžička jedlé sody
citronová kůra

Na vále z uvedených ingredien-
cí vypracujte hladké těsto, které 
by mělo aspoň ½ hodiny odpo-
čívat. Někdo však nechává až  
6 hodin. Pak z něho vyválejte plát 
o síle ca 1 cm a vykrajujte jednot-
livé tvary. Pečte krátce, při teplo-
tě 180 – 200 stupňů. A opět platí, 
hotové perníčky lze nechat čisté, 
potřít ještě za tepla bílkem nebo 
třeba vejcem smíchaným s mlé-
kem či je můžete po vychladnutí 
zdobit bílou polevou.

ŠVÉDSKÉ VÁNOČNÍ 
PERNÍČKY
Pepparkakor je švédská varianta 

našich vánočních perníčků. V pod-
statě jsou to křupavé sušenky se 

směsí voňavého koření a jmé-
nem po pepři, který v něm však 
žádný není. Časově náročnější, 
chutnají však skvěle. (Při men-
ších velikostech ca 150 ks).

750 g hladké mouky
1,5 dl medu
2 dl cukru moučky
perníčkové koření (použít lze např. 
namletou směs: 1 lžička zázvoru,  
1 lžička skořice, 1 lžička hřebíčku, 
1 lžička kardamomu)

170 g margarínu/másla/Hery
1,5 dl šlehačky
½ lžičky prášku do pečiva

Z medu, cukru, koření a změklého 
tuku vypracujte těsto, šlehačku při-
dávejte postupně. Prášek do pečiva 
smíchejte s trochou vody a přidejte 
do těsta spolu se zhruba polovinou 
mouky. Vzniklé těsto zakryjte a nechte 
přes noc odpočívat. Druhý den při-
dejte zbytek mouky a již tuhou hmotu 
vyválejte na tenkou placku. Z ní pak 
začněte vykrajovat jednotlivé tvary. 
Pečte krátce při teplotě 180 – 200 
stupňů. Hotové perníčky lze nechat 
čisté, potřít je vejcem (bílkem), nebo 
zdobit bílou polevou.

Pečení perníčků je v našich krajích hojně rozšířené 
a mnozí z nás mají svou první vzpomínku na sladkou chuť 
perníčků či jejich zdobení neodmyslitelně spojenou již 
s dětstvím. A protože perníčky si doma užíváme zvláště 
o Vánocích, patří jim i naše prosincová rubrika, která 
přináší nejen recepty, ale také i pár zajímavostí a rad. 
Užijte si tedy čas vánočního pečení a fotkou se svými 
podařenými výtvory můžete potěšit i nás v redakci!

RECEPTY

PERNÍČKY  
- kdo je jednou ochutná, 
už nikdy NEODOLÁ!

POLEVA NA PERNÍČKY
Hustota polevy je v tomto případě 
základ úspěchu.

Poměr: 
1 čistý bílek + 14 dkg cukru moučky
Plus je možné přidat pro chuť 
kapku rumu; v tom případě, ale 
navyšte cukr na 18 až 20 dkg.

Pozor! Cukr je nutné předem nej-
méně dvakrát pečlivě prosít, aby 
v něm nezůstaly ani ty nejmenší 
hrudky a okamžitě ho zpracovat.

 Bílek vložte do 
nádoby a za stá-
lého tření nebo 
šlehání (ruč-
ně, šlehačem) 
přidávejte postupně 
cukr. Výsledná poleva by měla být 
lesklá, hladká, hustá a neroztéka-
jící se. Předem její kvalitu vyzkou-
šejte – na okraj talířku udělejte 
špejlí namočenou do polevy čár-
ku, pokud za chvilku ztvrdne, je 
v pořádku.

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, první hráz)
Otevírací doba (zimní): PO – SO  9 až 16 h, NE zavřeno
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

ADVENTNÍ VĚNCE, DEKORACE 
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
řezané jedle, stromky v kontejneru 

PRODEJ ČERSTVÝCH RYB
objednávky na vybrané druhy přijímáme 
do 10. 12. 2020  – amur, candát, šti ka, 
jeseter, sumec

PRODEJ KAPRŮ
lze objednat i kuchané – na dohodnutý 
čas odběru

PŘEJEME KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ 
SVÁTKY VÁNOČNÍ A POHODOVÝ 
VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2021!
OTEVŘENO DO STŘEDY 23. 12. 2020 DO 12 H.
V měsících leden a únor je naše zahradnictví 
uzavřeno.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 
– OPĚT OD BŘEZNA 2021.
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Řešení křížovek ze stran 6 – 7
Hádanka skládací

1. čepec. – 2. Josef. – 3. viola. 
– 4. Řehoř.  – 5. želva. –  

6. zlato. – 7. šavle. – 8. Hucul. 
– 9. sfinx – »Psohlavci«



HOBBY

Barborky a vánoční květiny

Zůstaňme ale ještě chvíli u Bar-
bory a barborek. Svatá Barbo-
ra patří mezi první křesťanské 
mučedníky a bývá vzývána jako 
ochránkyně před náhlou smrtí. 
Proto se také stala patronkou 
horníků. Jejím nejvýraznějším 
atributem je věž s třemi okny. 
Jako mladou dívku ji totiž její 
otec, v představě, že by mohla být 
svedena k prostopášnému životu 
nebo zlákána ke křesťanskému 
učení, nechal zazdít do komnaty 
ve věži. Měla zde prý veškeré po-
hodlí, ale bylo to vězení a bez oken. 
Barboře se však dostala zbožná 
literatura do rukou a než se tatík 
jednou vrátil z cest, už její věž měla 
vybourána tři okna na počest boží 
Trojice. Barbora ovšem skončila 
před soudcem, ani při mučení však 
svou křesťanskou víru neodvolala 
a rozzlobený otec ji nakonec vlast-
noručně setnul hlavu. 

 Samotný lidový zvyk řezání 
barborek má však svůj původ 
ještě v dávných dobách pohan-
ských. S ním jsou spojeny třeba 
pověry o tom, zda se dívka do 
dne a do roka vdá, a za koho, 
upomínají také na zimní sluno-
vrat. V pozdějších dobách sym-
bolizovaly příchod nového světla 
v podobě Ježíše Krista. Barborky 
se řežou na den sv. Barbory a ve 
váze s vodou by pak měly doma 
při správné teplotě na Štědrý den 
vykvést.

Módě podléhají 
i vánoční květiny
Nejen barborky si však ve vánoč-
ním čase přinášíme domů. V prů-
běhu let, stejně jak vše ostatní, 
i květiny podlehly různým mód-
ním trendům, a třeba to, aby-
chom si na Vánoce byt zkrášlili 
konvalinkami, nás dnes už ani 
nenapadne. Přitom třeba pro 
naše babičky a prababičky to byla 
běžná vánoční květina. Dnes by-
chom ji ale už na Vánoce sháněli 
marně, jedině snad, kdybychom 
se sami pustili včas do jejího 
rychlení. 
 O něco lépe na tom budete, 
rozhodnete-li si zakoupit u nás 

dříve velmi častou vánoční růži 
(čemeřici černou). Tato trvalka 
je doposud vánoční stálicí tře-
ba v Německu. Něžná a zároveň 
odolná kráska však v sobě skrývá 
i smrtelné nebezpečí – prudký 
jed. Tvrdí se, že ve starém Řecku 
prý jeden velitel otrávil rozdr-
cenými kořeny čemeřice potok, 
ze kterého pili vojáci nepřítele, 
a tak jeho vojsko slavně zvítězilo. 
I oddenek této rostliny je zrádný. 
Pokud bychom jí tedy chtěli ob-
darovat tchyni, učiňme tak raději 
v rukavicích. Na druhou stranu, 
i jed může být při správném po-
užívání lékem, a proto čemeřice 
našla své uplatnění i v lidovém 
léčitelství.

Vánoční klasika
Tradičními stálicemi je již dlou-
há léta trojice pokojových rostlin, 
kterými v předvánočním čase pře-
kypuje každé květinářství: bram-
bořík, vánoční hvězda a vá-
noční kaktus. Krásné 
a dekorativní rostliny, 
které však již většina 
z nás mívá jen pro 
krátkodobé použití; 
při troše snahy vám 
ovšem byt mohou 
krášlit nejen dlouhé 
týdny, ale třeba i napřes- 
rok.
 Není však brambořík jako bram-
bořík. Ty, které nazýváme poko-
jovými, jsou rostliny bramboříku 
perského (Cyclamen persicum), 
vyskytujícího se v lesích východ-
ního Středozemí. Dejte brambo-
řík na štědrovečerní stůl, ať ho 

krátkodobě zkrášlí, ale pak s ním 
rychle někam do chladu a do místa 
s vyšší vzdušnou vlhkostí. V zimě, 
tedy v době, kdy u nás kvetou, jim 
nejvíce svědčí stálá teplota mezi  

10-15 °C. Čím vyšší teplota, 
tím kratší život této rost-

lině nabízíte.
   Vánoční hvězdou na-
zýváme pryšec nád-
herný/sličný (Poin-
settia pulcherrima), 

který náleží k nejroz-
šířenějším vánočním 

květinám v českých do-
mácnostech. Nejžádanější 

je stále červená varianta, ale na paty 
jí šlapou i rostliny v bílé a krémové 
barvě; v prodeji však najdete i další 
barevné kultivary. Určitě ale víte, že 
ty barevné části nejsou květy, ale lis-
ty, které obklopují a chrání samotné 
malé žluté květy.

 Pryšec pochází původně z Mexika, 
kde ve volné přírodě tento ozdobný 
keř dorůstá až do výšky pěti metrů. 
Do Evropy ho poprvé přivezl příro-
dovědec Alexander von Humboldt už 
v roce 1804. Své jméno však rostlina 
získala na počest amerického velvy-
slance Joela Poinsettiho. Symbolem 
adventu se vánoční hvězda stala te-

prve na počátku 20. století a teprve 
o dalších 50 let pak pronikla jako 
pokojová rostlina do evropských 
domácností. V bytě jí najděte teplé 
a světlé stanoviště, nemá ráda prů-
van a také se jí nezavděčíte přílišnou 
zálivkou – nesnáší totiž přemokření.  
Naopak vděčná bude za stálou teplo-
tu mezi 15 a 22 °C. 
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Zamrzne-li na Barboru dveře nebo podlaha – chodí se na Silvestra hodně do 
naha. Jedna z pranostik, která nám připomíná prosinec, první zimní měsíc, 
a také svátek sv. Barbory (4. prosince). S jejím jménem máme většinou spojené 
barborky, ty s malým „b“, tedy rozkvetlé větvičky ve váze. Nejsou to však jediné 
květy, které se staly tradičním symbolem vánočního období.

Nevykvetly vám barborky?
Kdejaká ustřižená větvička totiž 
barborkou být jen tak nemůže. 

Vsaďte na jistotu a zkuste višeň, 
třešeň, slivoň nebo třeba zlatici 
(lidově a nepřesně zlatý déšť). 
Prostě takové dřeviny, které 

kvetou na tzv. loňském dřevě.
Pokud na sv. Barboru již 

mrzne, nechte větve pár hodin 
v chladné místnosti, než je 
přemístíte do tepla. Dalším 

dobrým tipem je slabé rozklep-
nutí dolních konců větviček, 

zlepší se tak průchodnost ple-
tiv. A nezapomeňte každý týden 
vyměnit vodu ve váze a obnovit 

řezné plochy větví.Čemeřice černá

Vánoční trojici doplňuje nádherně 
kvetoucí a v podstatě nenáročná 
pokojovka, kterou můžete nalézt 
pod názvy Schlumbergera trun-
cata, Epiphyllum nebo také Zy-
gocactus – vánoční kaktus.
 Pochází z deštných pralesů Střed-
ní a Jižní Ameriky, kde roste epyfitic-
ky v korunách stromů, tak jako třeba 
orchideje. Protože je rostlinou tzv. 
krátkého dne, tak kvete velmi ochot-
ně u nás právě v zimě. Máte-li starší 
rostlinu a chcete-li květy na Vánoce, 
alespoň dva či tři týdny před svátky 
rostlinu ponechejte v chladnější míst-

nosti (nezaškodí jí to ani od podzimu) 
a zalévejte ji opatrně a velmi střídmě. 
Kaktus opravdu nepatří mezi žíz-
nivce. Až ho pak přemístíte do tepla 
a přidáte mu živiny a vláhu, odmění 
se  –  začne bohatě kvést. 
 Opadala vám poupata? Tak to 
jste zřejmě nedodrželi teplotu, na-
opak jste dopustili, aby změny teplot 
byly náhlé a výrazné. Příště se toho 
vyvarujte. Ideální teplota? Kolem  
18 °C. Nebo jste kaktus přemisťovali 
až v době, kdy už poupata byla větší, 
pak také kaktus reaguje tak, že část 
jich shodí.                                                  ak ■

Brambořík perský

Vánoční kaktus
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Otevřeno máme v pracovní dny od 8°°-18°° hodin.
Pro zákazníky připravujeme každý den akční výrobky
Věrnostní program
SORTIMENT VÝROBKŮ: Šunky, šunkové speciality, 
ostatní výrobky LE&CO, doplňkový sortiment od 
známých dodavatelů
VLASTNÍ VÝROBA: lahůdky, chlebíčky, pochoutkový 
salát ( naše receptura ), obložené mísy, šunkové 
dorty zdobené vepřovým sádlem

Adresa: Na ochoze 432, Jesenice u Prahy | Kontakt: Tel.: 603 175 972, 225 391 280 
E-mail: prodejna.jesenice@le-co.cz | Web: www.prodejnaleco.cz

Všem našim pravidelným i občasným zákazníkům děkujeme za přízeň 
a přejeme krásné pohodové vánoční svátky plné lásky, přátelství, porozumění 

a úspěšný rok 2021.

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

Pracovní doba: 
PO-PÁ, 

pouze ranní 
směny

PŘIJME DO MODERNÍHO CENTRÁLNÍHO 
STRAVOVACÍHO PROVOZU V ŘÍČANECH 

NÁSLEDUJÍCÍ PROFESE:
· Vedoucí školní jídelny (s praxí) ·

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

· Pomocná síla – pracovník provozu ·
· Řidič dodávky na rozvoz obědů ·
     (poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

Tradičně vše zahajujeme výro-
bou adventních věnců. Moje dce-
ry ovšem trpí nezkrotnou fanta-
zií, takže adventní věnec bývá 
běžně ozdobený stádem jedno-
rožců, skřítčí rodinkou a v rohu 
sedícím drakem. S pečením cuk-
roví začínám začátkem prosince, 
a pokud se holčičky nadšeně za-
pojí, máme vždy místo mnou 
preferovaných dokonalých 
kousků vysoce kreativní 
díla, která se ale nesmí 
sníst až do Velikonoc.  
Pak tedy peču ještě 
„obyčejné“ cukroví; 
většinou opakovaně, 
jinak je hned sněde-
né. U nás se totiž svá-
dí tiché bitvy plné vy-
nalézavosti. Já cukroví 
skrývám a chráním, aby-
chom ho měli i na Štědrý 
den, zbytek rodiny se ho však 
snaží rychle (odpusťte ten výraz) 
sežrat.

✴✳✶✴✳✶✸✶✴✳✴✳✶

V předstihu plánujeme rodinné 
návštěvy, pucujeme celý dům 
a hlavně – chystáme dárečky. 
Miluju, když obdarovávám své 
blízké dárky vlastní výroby. Mám 
totiž pocit, že tím obdarovanému 
říkám, jak moc mi na něm zále-
ží. Takže se tím snažím nabu-
dit i děti, aby šly se mnou tvořit 
a vyrábět. Občas to těžce nesou, 
zrovna totiž v Minecraftech bu-
dují hrad se stájemi (či se zabý-
vají něčím stejně důležitým) a já 
chci takové přízemní věci! Ale 
když už se do tvoření dají, tak 
u nás vznikají nádherné věci.

✴✳✶✴✳✶✸✶✴✳✴✳✶

Asi můj největší předvánoční 
úlet bylo, když jsem se vrhla do 
postupného tvoření betlému pro 
naší obec – navíc v nadživotní 
velikosti. Společně s podobně 
nadšenými obyvatelkami a oby-
vateli Doubravčic jsme kolegiál-
ně vyřezávali, brousili, natírali… 
Nádhera. Jenže bylo potřeba 
domalovat ještě ruce a obličeje, 
a protože nejsem majitelkou ate-
liéru, vzala jsem si figury z bet-
lému jednoduše domů. Jeden 

rok se tak předvánočního dění 
v našem obýváku účastnila sko-
ro dvoumetrová panenka Marie 
s Josefem, oba oddaně hledící 
a se sepjatýma rukama. Asi se 
jim honilo jejich dřevěnými hla-
vami: „Ach můj Bože! Co je to za 

rodinu!“ Další 
rok jsme 

m ě l i 

v pokoji stádo dřevěných ovcí, 
které u návštěv vyvolávalo zá-
chvaty smíchu, a ten následující? 
Tak to byla figura anděla.  Ne-
byla jsem si jistá anatomií této 
nadpřirozené bytosti, tak mi mo-
delem stála zpruzeně nejstarší 
dcera. Jejím úkolem bylo klečet 
se sepjatýma rukama, a jediné, 
co ji k tomu přinutilo, byl úpla-
tek v podobě čokolády a mobil 

umístěný do sepjatých rukou. 
Ten jsem však andělovi v reálu 
neaplikovala, tak daleko asi ani 
na nebesích nejsou. Letos na mě 
čeká pes. Manžel to sice ještě 
neví, ale už záhy mi musí vyřezat 
jeho tvar z OSB desky.

✴✳✶✴✳✶✸✶✴✳✴✳✶

Ale to jsem odbočila. Loni, ješ-
tě den před samotným Štědrým 
dnem Vánoce vypadaly jako do-
konalé dílo – naklizeno, olovo 
k odlévání nachystané, nakou-
peno, bramborový salát v ledni-
ci, cukroví na stole, stromeček 
nastrojený, dárečky zabalené, 
perfektně domluvené a napláno-
vané návštěvy s rodinou a přá-

teli. Děti neječely, nezuřily, ne-
shody jsem řešila s dokonalým 
nadhledem superhrdinky Won-
der Matky. Konečně jsem si sed-
la, nevšímajíc si tiku v oku z toho 
nadlidského vzepjetí všech sil, 
když manžel povídá: „Asi mám 
horečku“. A odjel. Z pohotovosti 
se vrátil s antibiotiky. Načež pro-
střední dcera Eliška zahlásila, 
že ji bolí v krku – taky horečka. 

Nejmladší dcera upoutala mou 
pozornost tím, že byla podezřele 
zticha –  na teploměru jí vzápětí 
ovšem naskočila skoro čtyřicít-
ka. Nejstarší dítko nezaostalo za 
rodinou a padlo s chorobou taky. 
A mě teprve po více jak čtyřech 
hodinách na pohotovosti došlo, 
že ani Wonder Matka holt angínu 
nepřepere. 

✴✳✶✴✳✶✸✶✴✳✴✳✶

Když na to vzpomínám, nakonec 
to ale byly jedny z nejkrásněj-
ších Vánoc, jaké jsme kdy zažili. 
Váleli jsme se na sedačce, hráli 
stolní hry, smáli se každé blbosti, 
shlédli jsme všechny díly Aven-
gers (tedy kromě Hulka, ten ve 
filmu jen nudně běhá a mlátí). 
Nikam jsme nemuseli, nikoho už 
nečekali a tudíž ani kvůli návště-
vám neuklízeli, prostě jak se říká 
pohoda. Štědrovečerní večeře, 
čekání na Ježíška a rozbalová-
ní dárků se konalo v pyžamech. 

Užili jsme si vánoční atmosféru, 
harmonii a klid v nejužším kruhu 
rodinném. 

✴✳✶✴✳✶✸✶✴✳✴✳✶

Přehodnocuji tedy tímto svůj po-
stoj k dokonalosti Vánoc, a všem 
sděluji, že rodina je v každém 
čase mnohem šťastnější, když 
je spolu, v pohodě a odpočívá! 
Krásné Vánoce všem!        mhm ■

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

O DOKONALOSTI VÁNOC
Každý rok jsem plná energie a odhodlání zvládnout svátky vánoční jako 
dokonalá žena. Ta, která ctí tradice, peče cukroví a kolem ní pobíhají šťastné 
děti a spokojený manžel ji vynáší až do nebes. Říkám si vždy: naše Vánoce 
budou tak báječné, že na ně děti budou v dospělosti s úctou vzpomínat!  A já se 
stanu jakýmsi vzorem, ba kánonem pro následující generace. 
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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

VÝUKA JAZYKŮ osobně i online, 
angličtina němčina italština ruština 
Tel: 776 775 187, 
e-mail: k.merhoutova@email.cz

Nabízíme RŮZNÉ DRUHY TVA-
ROVANÝCH JEDLÍ, vhodné do 
vestibulů, obchodů, škol.
Velikost od 3 do 6 m, cena 2000 
až 5000 Kč. Možnost prohlídky 
a vyběru stojících stromů. Plan-
táž je 15 km jižně od Prahy.
Tel.: 724 024 696

PRODÁM: Knihy hodnotné, kul. 
stůl, skříň, dveře, lednici, mikro-
vlnku, elektrokolo, kabát Parka, 
dám. kož. bundu a lodičky, niv. 
Meopta, tel. karty, LP desky, pivní 
sbírku, plyn. masku, plech. krabič-
ky a další retro předměty.
Říčany, tel.: 737 604 734

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA, akre-
ditovaná metoda 3x3 – cvičení na 
prevenci inkontinence a poklesu 
pánevního dna. Přednášky, skupi-

nové celodenní workshopy i indi-
viduální lekce. Alena Stellnerová. 
Tel.: 777 299 272, 
www.panvicky.webnode.cz

Pro německou společnost HLE-
DÁM ŠIKOVNÉ SPOLUPRA-
COVNÍKY. Jde především o rekla-
mu a propagaci značky. Práce je 
vhodná pro všechny, kdo si chtějí 
přivydělat , tak i pro ty, kteří hle-
dají opravdu super výdělek.
Podrobnosti na tel.: 602 548 901 
MVDr. Ivan Henyš

NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ DĚTÍ 
z 1. - 5. ročníku ZŠ. Učitelka 
s dlouholetou praxí. 
Tel.: 731 524 652

OÁZA ŘÍČANY Vám v součas-
ných těžkých časech nabízí každý 
den v čase 11:00 – 19:30 VÝDEJ 
JÍDEL PŘES OKÉNKO. Pro více 
informací a nabídku menu nás 
kontaktujte na č. 736 679 097, 
příp. nabídku najdete na našem 
webu: www.oazaricany.cz

Prodám 4 KS 16" PLECHOVÝCH 
DISKŮ na Opel Astra, cena 2 000 Kč.
Tel.: 728 117 820

ZKUŠENÝ ŘIDIČ A OSOBNÍ PRŮ-
VODCE nabízí převoz seniorů 
osobním vozem, praktickou výpo-
moc, převoz balíčků, vzpomínkové 
výlety na míru pro seniory. Za do-
držení coronavirových opatření. 
František Pochmon tel.: 603 267 738

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

Děkujeme našim zákazníkům 
za přízeň a důvěru a přejeme 
do nového roku vše dobré.

Barf 
centrum

Děkujeme našim zákazníkům 
za přízeň a důvěru a přejeme 
do nového roku vše dobré.

TECHNIK / MONTÉR 
- KLIMATIZACE

Životopisy zasílejte na e-mail: 
ivana.ulmanova@pragoclima.cz. 

V případě zájmu volejte na tel.: 731 414 693

fi rma Pragoclima, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10, působící 
na trhu klimatizací a tepelných čerpadel od roku 1991, 

HLEDÁ NOVÉ POSILY

NÁPLŇ PRÁCE: 
Montáž a servis (opravy, revize) klimatizačních zařízení, 

tepelných čerpadel. 
POŽADUJEME:

Vyučení v oboru elektro nebo chlad. technik, svářecí a pájecí 
kurz výhodou. Podmínkou: zkušenosti z oblasti klimatizací 

a chlazení, ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost.
NABÍZÍME: 

Práci v zavedené a stabilní společnosti, profesní růst, trvalé 
vzdělávání, přátelský kolektiv, motivační platové ohodnocení, 

benefi ty, práce na zajímavých projektech, nárazově také 
možnost práce v zahraničí. 

Po zkušební době až 35 000 Kč + bonusy, benefi ty. 

KÁCENÍ A PROŘEZ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU

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

 PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
 NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
 USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
 DOPLŇKOVÝ PRODEJ

AKCEAKCE
DOPRODEJ LETNÍCH PNEUMATIK 

(skladové ceny)
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH

PNEU-CENTER TOMIC
Tel.: 321 697 575, 739 096 475

www.tomicpneu.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU A PŘÍZEŇ, 
PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A POHODOVÉ SVÁT-

KY VÁNOČNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V 
NOVÉM ROCE 2021!

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)

•BEZÚHONOST• 
 •PROFESNÍ PRŮKAZ•

•NEJLÉPE Z OKOLÍ ŘÍČAN, 
MOŽNO I DŮCHODCE•

PŘIJMU STROJNÍKA
NA TRAKTORBAGR A MINIBAGR

NÁSTUP IHNED

Tel.:  777 322 134

ŘÁDKOVÁ INZERCE

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu

INZERCE S NÁMI JE DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

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

2021

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Tomáš Drahotínský
Říčany – Pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.cz

tel.: 777 035 666tel.: 777 035 666

VŠEM NAŠIM KLIENTŮMVŠEM NAŠIM KLIENTŮM
DĚKUJEMEDĚKUJEME

ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRUZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCEPŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ,A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ,

ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTZDRAVÍ, SPOKOJENOST
A POHODUA POHODU

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

Děkujeme všem zákazníkům 
za přízeň. Jsme rádi, že jsme mohli 

být součástí vašich projektů.

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

NOVĚ VEČERNÍ MENU

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 
V případě zájmu zasílejte 

motivační dopis a strukturovaný 
životopis na email: 

reditelka@msherink.cz

Mateřská škola Herink
přijme kvalifi kovanou 
UČITELE/UČITELKU

◗ práce na plný úvazek 
v příjemném pracovním prostředí 
nové dvojtřídní MŠ s kapacitou 
48 dětí.
◗ dále nabízíme podporu 
začínajícím učitelům, učitelkám, 
možnost podílet se na rozvoji
MŠ, týmovou spolupráci, další 
vzdělávání.

E S P R E S S O
www.patriocaffe.cz

• Obchod s čerstvě praženou zrnkovou kávou. •
• Nabízíme 3 odlišné varianty espresso 
směsí míchané z více kávových odrůd 

s vyváženou chutí. •
• Rozumná volba za rozumnou cenu, 

ochutnejte a poznáte. •
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SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Darujte praktický dárek 
– DÁRKOVÝ POUKAZ na 

dřevo, pelety nebo brikety 
dle vašeho výběru.

Odběr: 
Prusice (tel. 608 302 917)

Všestary (tel. 777 280 341)
Otevřeno:

 Po-Pá: 7-17   So: 7-13

Ceník na www.broukal.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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.

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



30 | ZAPRAZI.EU




	Zaprazi_12_2020_str_01_17_27_11_2020_web
	Zaprazi_12_2020_str_18_32_27_11_2020_web

