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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

MAGIC HILL
Být součástí 
Magic Hill je 
radost, říká  po 
prvních půlročních 
zkušenostech Klára 
Dočekalová, nová 
ředitelka školy 
v Říčanech.

PETR 
JANDA

Jsem zřejmě 
šťastnej chlap

POLÉVKY 
pro zimní 
měsíce

MARINISTA 
Stanislav 
Hybler

ALDAŠÍN, 
lesní hřbitov  
s kostelem
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CHARITATIVNÍ 
KONCERT
"Piana do škol" se konal 
v Říčanech. Projekt  
vzešel z rodinné nadace 
manželů Komárkových 
s cílem zajistit školám 
kvalitnější nástroje  
pro  výuku.
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ANKETA ÚVODNÍK

ZÁPRAŽÍ V ROCE 2021
Náš časopis je sice měsíčník, ale nerealizujeme led-
nové a srpnové vydání, to ostatně naši stálí čtenáři 
a inzerenti již vědí. Únorové číslo, které nyní držíte 
v rukách, je tedy opět tím naším prvním v nastávají-
cím novém roce.

A co můžete od nás letos očekávat? Styl časopisu tak, jak 
jsme ho proměnili v roce minulém. Propojení zajímavé-
ho čtení, regionálních zpráv a informací s komerčními 
články a inzercí místních firem, živnostníků. Připraveny 
máme i nějaké novinky, ale to podstatné zůstává. Náklad 
časopisu ve výši 22 000 ks a jeho dostupnost zdarma; 
nemění se ani ceník inzerce, aktualizujeme síť výdejních 
míst, kontrolujeme neadresný roznos do schránek. Nově 
pak lze využít firemní výherní křížovku. A doposud platí: 
Pro občasnou i pravidelnou činnost hledáme spolupra-
covníky na pozici inzertního poradce.                                       ■

STÁLE HLEDÁME ZAJÍMAVÁ TÉMATA 
DO JEDNOTLIVÝCH RUBRIK. 

Uvítáme vaše návrhy, doporučení. Máte tip, jak 
obsahově Zápraží doplnit? Chcete se podělit 

o své zkušenosti nebo životní zážitky? 

TAK NEVÁHEJTE A NAPIŠTE NÁM!

Někdy se stane, že sebelepší záměr 
nevyjde. V tomto případě se tak sta-
lo s plánovanou únorovou anketou, 
která se početně vymkla představám. 
Odpovědělo totiž více osob, než jsme 
čekali. I když statisticky žádaný vzorek 
respondentů to není, máme své redakč- 
ní výsledky. Podotýkáme, dotazovány 
byly pouze dospělé osoby. 

CO VÁM ZA SOUČASNÉHO STAVU 
DLOUHODOBĚ NEJVÍCE CHYBÍ, CO 
POSTRÁDÁTE?
◗ Posezení v hospodě, kavárně apod.
◗ Kultura a sport
◗ Kamarádi, známí
◗ Pocit volného rozhodování
◗ Cestování
◗ Zdravý rozum u mnoha lidí
◗ Děti ve škole
◗ Vlastní život
◗ Otevřené obchody
◗ Práce
Co se také objevilo: morální kredit, 
obyčejná chřipka, tchyně hodně dal-
eko, dopravní hluk na spaní…  

A co vy? Jak jste na tom? Napište nám.

Vážení čtenáři,
tak jste to určitě zaznamenali. Tento měsíc 
jsme štíhlejší. Neplánovaně, výjimečně. Ano 
pochopili jste, mám na mysli časopis, které-
mu jsme ubrali pár stránek. Stručně řečeno, 
okolnosti si to vyžádaly.
 Co se týká obsahu, ten je pestrý jako kaž-
dý měsíc. Na redakčních stránkách najdete 
rozhovor s frontmanem skupiny Olympic, 
Petrem Jandou, který nás přijal ve svém 
domě v Hradci u Stříbrné Skalice. Do dal-
šího zajímavého domu jsme si zajeli o něco 
západněji, k Velkým Popovicům. Tady, při 
pohledu na zdi plné obrazů, vznikl základ 
článku o skvělém malíři, marinistovi Stani-
slavu Hyblerovi. V historii jsme sáhli po za-
niklé obci Aldašín a připomínáme (slovem 
i obrazem) také čas masopustní.  Nechybí 
ani vámi poptávaná stránka s recepty a kří-
žovka pro zábavu. Té výherní se dočkáme 
snad již příští měsíc.
 Co je to projekt „Piana do škol“, jaké ak-
tivity plánují zdejší centra nebo rozhovor 
s ředitelkou školy Magic Hill naleznete na 
dalších stránkách. 

Příjemné čtení a dobrou náladu přeje
 Alena Kvasničková ■(P
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Zajedete?
No jasně, pár kroků to mám na 
zastávku, tak počkám na autobus 
a jedu. Jednou, relativně nedávno, 
se mi už dokonce stalo, že jsem 
musel i platit. Přitom už náležím 
do kategorie senior nad 70 let, tak-
že bezplatná doprava. Ale neměl 
jsem občanku a řidič pravil: “Já Vás 
znám, ale předpis je předpis, když 
se neprokážete, kupte si lístek.“

A koupil?
Samozřejmě. O těch pár korun ne-
zchudnu. A pravidla jsou pravidla.

Jak jste to vlastně přijal, při 
všech svých běžných aktivi-
tách, že najednou máte tolik 
„volna“?
To, že nekoncertujeme je mrzutý. 
Ta prodleva je už příliš dlouhá. 
Chybí nám to. Koncerty se pře-
kládají, odkládají, ruší. Jo, zkou-
šel jsem taky hrát něco tady z do-
mova, ze studia, ale mě chybí ten 
kontakt s diváky v sále. Bez nich 
to není ono. Jinak, když se nad tím 
zamyslím, tak jsem si vlastně za ty 
měsíce vytvořil takový denní ritu-
ál. Ráno vstávám s holkama, žena 
je některé dny v práci, tak dělám 
„mámu-tátu“. Začne distanční vý-
uka, já si přečtu noviny, pak už je 
čas na oběd, po něm si dám šlofíč-
ka, neboť na to už mám věkově ná-
rok, následuje kafíčko a přesun do 
pracovny. Skládám, hraju, občas 
si pustím i zprávy. Večer pak uspá-
vám děti, zkouším, co jde v televi-
zi, většinou nic, co by mě nadchlo 
a kolem jedné v noci si jdu lehnout. 
Jasně, jsem doma, ale už mi to tro-
chu vadí, je to přeci jen takový, jak 
bych řekl, příliš klidný stereotyp. 
Ale rodinu, všechny děti, vnoučata 
si užívám, to opravdu ano! 

Máte i jedno pravnouče…
Ano, zásluhou vnuka Matouše 
jsem už pár let i pradědeček. Ne-
skutečně to letí!

Přes koncertní pauzu jste ale 
nezaháleli. Máte v Olympiku 
nového klávesáka, vydali jste 
nové album, před koncem 
roku jste točil v Praze klip. Je-
dete tedy stále dál?
Chceme pokračovat, baví nás to. 
Nový člen byl nutnost, vybrali 

jsme už na jaře do sestavy skvělé-
ho Pavla Březinu. A nové album? 
Napsal jsem sadu nových písní, 
pak jsme je probrali a na tak vznik-
lo album Kaťata. Svým způsobem 
zásadní zlom, svým způsobem 
i náš návrat k energickému rocku. 
Musíte si ho poslechnout, třeba 
i víckrát, ale myslím, že mu přijde-
te na chuť. Víte, já občas tvrdím, 

že zpívat moc neumím, ale zato 
skvěle vyprávím příběhy. A ty tam 
najdete.

Kaťata jsou klasicky na CD, ale 
dopřáli jste si i vinyl. Proč?
Víte, CD je hezká, praktická malá 
věc, to připouštím. Ale vinylová des-

ka, to je něco jiného. Ten pocit, když 
ji vezmete do ruky… ten obrázek na 
přebalu. A hlavně – hraje to úplně 
jinak! Mechanický záznam, detaily. 
Zvukaři to poznají hned. Dnes jsou 
desky spíš záležitost pro fajnšmekry. 
Proto mě potěšilo, za ty naše vinyly 
s posledním albem se rozprodaly bě-
hem 14 dní. Ale fakt je, že jsme jich 
vydali jen nějakých 500 kusů. 

Vždyť to říkám, o Olympic zá-
jem neutuchá! Stejně jako 
o Vás. Před několika lety jste 
vydal knížku s názvem Dávno. 
Sehnat se už v podstatě nedá.
To byla taková má osobní celo-
životní zpověď, místy možná až 
velmi intimní. Zaplať pánbůh, 
že dobře přijatá. Pro jednotlivé 
kapitoly jsem použil názvy svých 
písní a začal jsem od začátku, 
tedy jak jinak, než od svého na-
rození. 
Omlouvám se všem, kteří se mnou tak 
docela nesouhlasí a některé události 
si pamatují jinak než já. V žádném 
případě jsem nechtěl nikomu ublížit. 
K nikomu necítím sebemenší zášť. Je 
to moje vyprávění a takhle si to pama-
tuji já. Je to přece všechno tak dávno. 
Petr
(Janda Petr – Dávno, nakl. Eurome-
dia Group – Ikar, 2011)

Není to tak dávno, kdy jste sla-
vili s Olympikem padesátku, 
teď už připravujete šedesáté 
výročí. Co plánujete?
Tak to už je téměř neskutečné 
číslo, že? Plánujeme, plánujeme. 
Rádi bychom Lucernu! Vymysleli 
jsme to tak, že část prostoru pro 
publikum by byla na stání, a dru-
há část vyvýšená ale na sezení. 
Přeci jen někteří naši fanoušci už 
mají svůj věk, a myslím, že takhle 
to bude pro ně nejen zajímavé, ale 
celkově i hezké.

Před téměř čtyřmi desítkami 
let jste v rozhovoru s Marií 
Formáčkovou na její otázku Co 
si o sobě myslíte? odpověděl: 
„Že dělám práci, kterou umím, 
že mě baví, navíc mám úspěch. 
Že jsem zřejmě šťastný člo-
věk.“ Platí to stále, změnil 
byste dnes něco?
Platí to! Nic bych neměnil, jen do 
výčtu k tomu něco přidal – že jsem 
šťastný také proto, že mám svou 
rodinu.
Děkuji za rozhovor.              ak ■

Rodilý Pražák, který žije na 
vsi, a ještě si to pochvaluje. 
Platí to stále?
Platí, proč by ne? To, že jsme to 
tady v roce 1973 koupili, byla tro-
chu spontánní, ale skvělá investice. 
Nejdřív jsme sem z Prahy jezdili 
s rodinou každou volnou chvíli, na 
víkendy, na dovolenou. Ale nebyd-
leli jsme tu. Neuměl jsem si to při 
svém povolání představit. Ale uply-
nula nějaká doba, leccos se změnilo 
a těsně po revoluci jsem se tu usídlil 
definitivně. Dnes zde vyrůstají obě 
nejmladší dcery a já jsem tady s že-
nou Aličkou fakt spokojenej. 

Proč zrovna zdejší kraj?
Tak trochu náhoda, ve které svou 
roli hrálo možná i to, že jsem si všiml 
ve starých novinách inzerátu s pro-
dejem nemovitosti zrovna u Jevan. 
A taky jsme tímhle směrem jezdí-
vali s rodiči na tzv. letní byty. Tedy 
ne přímo do Hradce. Několikery 
prázdniny jsme prožili ve Světlé nad 
Sázavou, pak jsme začali jezdit do 
nedalekého Vlkovce, nakonec došlo 
i na vlastní chatu v Jílovém. 
 
Ví se o Vás, že tu nejen tzv. by-
dlíte, ale opravdu žijete. Jed-
noduše řečeno, nejste tajem-
ná celebrita za zdí, ale běžně 
zde fungujete. Což třeba já 
dost oceňuji.

Ale já to tu mám opravdu rád, 
užívám si život tady! Chodíme 
s rodinou na procházky, vždycky 
v zimě, když zamrzne zdejší ryb-
ník tak holky jdou bruslit, v létě 
plaveme na ostrůvek, který je po 
jeho renovaci vybudovaný upro-
střed. Taky tu máme takovou 
místní kapelu s názvem Souse-
ďanka, čas od času se nám poda-
ří sejít a pak přes léto hrajeme 
tady venku u hospody. Jsme 
tam samé místní „celebrity“: 
Petr Janda – kytara (Olym-
pic), Jiří Kozel – baskyta-
ra (zakládající člen Blue 
Effect), Zdeněk Vlč 
– klávesy (Arakain), 
Láďa Malina – bicí 
(Golem), Lenka Ma-
linová – zpěv (Vo-
rasBand). Prostě 
stojí za to, někdy 
v létě přijeďte! Je 
tu úžasná kraji-
na a pohoda. Jo 
a na pivo a na 
karty občas 
zajedu i na 
nedalekou 
Marjánku, 
kdo to zná 
ví, že je to 
v y h l á š e n á 
h o s p ů d k a 
u Sázavy.

Nedávno jsme slavili padesát a těšili se na šedesátNedávno jsme slavili padesát a těšili se na šedesát

A VIDÍTE, UŽ JE TO 
SKORO TADY!

ROZHOVOR ROZHOVOR

„Víte, já občas tvrdím, že zpívat moc neumím, ale zato skvěle vyprávím příběhy.“

Olympic vzešel ze souboru Karkulka (KARlínský KUL-
turní Kabaret, 1961–1963), přejmenován byl podle klubu 

v pražské Spálené ulici. Debutantským albem se stala Želva 
(1968). Současnou sestavu Olympiku tvoří zpěvák, kytaris-
ta, skladatel Petr Janda, baskytarista Milan Broum, bube-
ník Martin Vajgl a klávesista Pavel Březina, který sestavu 

doplnil loni na jaře.

Petr Janda, frontman skupiny Olympic. Chlap, který toho dost prožil. Muzikant, 
který hudbou doslova žije. Sedíme v kuchyni jeho domu v Hradci poblíž 
Stříbrné Skalice, je pátek dopoledne, za okny bílo, vedle v pokoji dcery 
na distanční výuce, pod stolem natažení psi.
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Petr Janda (*1942)
✔ Narodil se na pražských Vinohradech 
jako prostřední ze tří bratrů. Od pěti let 
působil v pěveckém sboru dr. Kulínské-
ho, od dětství hrál na housle, pak mu 
ale učarovala kytara. 

✔ Začínal ve skupině Sputnici, v Big Beat 
Quintetu, v roce 1963 přešel do Karkulky, 
kterou záhy přejmenovali na Olympic. 

✔ Legenda české rockové scény je zpě-
vákem, hudebníkem, skladatelem a pře-
devším frontmanem kapely Olympic, jejíž 
první hit byla píseň Dej mi víc své lásky. 

✔ V roce 2004 se pokusil zapojit do 
politiky; neúspěšně kandidoval do 
Senátu v obvodě Kutná Hora.

✔ Petr Janda je potřetí ženatý, jeho 
první manželkou byla baletka Jana 
Jandová, se kterou měl syna Petra 
a pak dceru Martu, zpěvačku, která 
se proslavila v německé kapele Die 
Happy. S druhou manželkou, moderá-
torkou Martinou Jandovou má dceru 
Elišku. Se svou současnou manželkou 
Alicí a dcerami Anežkou a Rozárkou 
žijí Na Propasti v obci Hradec poblíž 
Stříbrné Skalice.
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Černokostelecké lesy některá svá tajemství dodnes úspěšné střeží. K jiným 
si však lidé opět našli cestu. To je i případ zaniklých obcí, kterých se ve zdejší 
oblasti nachází více než patnáct. Jednou z nich je Aldašín, kde zmizelé osídlení 
dnes připomíná již jen lesní hřbitov s kostelem sv. Jiří. Vypravit se sem můžete 
kdykoliv, toto místo uprostřed lesů vás okouzlí v každé roční době.

ALDAŠÍN  
pamatuje mnohé,  
i dobu vlády Otce vlasti

hrazen byl sv. Jiřím, kterému byl 
kostel nově zasvěcen. Dnes za kos-
telem najdeme již jen starou márni-
ci, ale až do roku 1884 pár kroků od 
hřbitova stávala také kostelníkova 
chalupa.
 „Jo, jo. My už jdeme jen na pro-
cházku, ale pamatuju si, jak mi moje 
máma vyprávěla o poutních proce-
sích, kterých se jako dítě účastni-
la,“ reaguje jedna ze skupinky žen, 
které nedaleko kostela oslovím. 
„Tenkrát to prý bývala velká sláva, 
i když už se procesí vypravovalo jen 
z Jevan. Dříve se sem, ke kostelí-
ku sv. Jiří, ale chodilo i z Kostelce 
nad Černými lesy!“ Poutě Aldašín 
nezažil už asi osmdesát let, ale 
neosiřel. Konají se zde mše a také 
místní hřbitov je stále funkční. 
Mj. zde najdete místa posledního 
odpočinku Karla Adlera († 1937) 
známého černokosteleckého les- 
mistra ve službách knížete Jana II. 
z Liechtensteina, biskupa a také 
básníka Jana Lebedy (†1991), hu-
debního skladatele Jiřího Svobody  
(† 2004) či režiséra Jana Špáty  
(† 2006). „Dřív to byla třeba z náv-
si sem pořádná procházka, ale teď 
už se Jevany rozšířily a zástavba je 
i támhle, na okraji  u lesa,“ přidává 
se další z žen. „Lidi sem choděj často 
na procházky, zvlášť přes léto je jich 
tu hodně, a nejen místních. A taky 
cyklistů! Vede sem asfaltka, je tu 
klid, a jsou tu taky značený stezky 
pro turisty, všimla jste si?“
 Všimla, a nejen jich. Poblíž kos-
tela, severním směrem, je i naučná 
tabule, odkazující na archeologické 

výzkumy, prováděné zde v letech 
2005-2007. Šlo o detailní terénní 
průzkum, který potvrdil předpo-
kládaný rozsah vsi a v sousedství 
kostela odkryl usedlost s věžovou 
stavbou, tedy stavbu neopevněné-
ho šlechtického sídla, s kamenným 
suterénem a dřevěným patrem, 
dále pak hospodářský dvůr, budovy, 
mlýn a určeno bylo i zhruba dalších 
10 usedlostí kolem návsi a také sys-
tém rybníčků a úvozových cest. Cel-
kový výzkum, podpořen četnými ná-
lezy fragmentů keramiky, tak přispěl 
k dataci vzniku vesnice do 13. století. 
 Na opačné straně, doslova pár 
kroků jihozápadně od hřbitovní 
zdi si pak zajděte na místo, kde 
byly, před více jak sto lety, pokus-
ně vysazeny dovezené americké 
dřeviny. Jde o tzv. introdukované 

dřeviny, tedy ty, které jsou z ur-
čitých důvodů pěstované mimo 
svou přirozenou oblast. Najdete 
zde vzrostlý zerav obrovský, dou-
glasky tisolisté či jedli obrovskou 
(stromy jsou označeny, u cesty je 
jedna z tabulí místní Lesní stezky 
– č. 3 Introdukce dřevin).      ak ■
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První písemná zmínka o Aldašínu  
pochází z roku 1344, kdy to byla pou-
há pastevecká osada, byť s malým 
románským kostelíkem. Čekal ji však 
poměrně rychlý vzestup, neboť už po 
necelém desetiletí je Aldašín veden 
jako významná farní ves, pod kterou 
patřila další místa v okolí – osady 
Bohumil, Cukmantl, Drbohlavy, 
Jevany a dva mlýny (jevanský a pen-

čický). Jak rychlý měla však osada 
vývoj, tak strmý byl její pád, chtělo by 
se říct při pohledu do historie. Farní 
ves přijal od císaře Karla IV. tehdejší 
majitel hradu Kostelce (nad Černými 
lesy) Ješek z Kostelce v rámci doho-
dy o manství; záhy sice zemřel, císař 
však práva potvrdil jeho synům. 
 Počátek dalšího století, nesoucí se 
ve znamení husitských válek, zasáhl 

poměrně tvrdě do života ve zdejším 
kraji. Neopevněný dvůr s obytnými 
a hospodářskými stavbami lehl po-
pelem, aldašínská fara byla zrušena 
a ves ztratila na svém významu. Ob-
dobí třicetileté války (1618-1648) 
pak znamenalo naprostý konec. Zbý-
vající usedlosti i s kostelem sv. Bar-
toloměje byly vypáleny, k obnovení 
osídlení nakonec nedošlo, a tak ruiny 

po čase zmizely, zmar zakryla příro-
da. Obnovy se dočkal jen poničený 
kostel, který nová majitelka černo-
kosteleckého panství, Marie Terezie 
Savojská, nařídila v roce 1729 zno-
vu vystavět; ovšem již ve slohu ba-
rokním, tedy v podobě, jakou si i po 
dalších stavebních změnách podržel 
dodnes. O několik let později byl sňat 
z oltáře obraz sv. Bartoloměje a na-

Z HISTORIE Z HISTORIE

ALDAŠÍN 
= UDAŠÍN

Jako původní název vsi 
bývá nejčastěji uváděn 
Udašín / Údašín, někdy 
také Vodašín. Jedna z verzí 
o vzniku jména udává jmé-
no zakladatele Udaše, dru-
há se odvolává na základ 
slov v němčině – les (wald) 
a popel (asche), přičemž 
odkazuje i na hypotézu po-
pelnicových hrobů, které 
bývaly používané ve starém 
osídlení.

Aldašín přináleží k obci 
Jevany, na mapě ho hledej-
te od ní východním smě-
rem a zároveň zhruba 4 km 
jihozápadně od Kostelce 
nad Černými lesy. Areál 
této bývalé původně stře-
dověké vsi je veden jako ne-
movitá kulturní památka 
a je zapsán v ÚSNKP ČR.

A jak Aldašín (Údašín) viděli autoři Soupisu památek 
politického okresu česbrodského z roku 1907?

Filialní kostel sv. Jiří, stojící o samotě v lese u Jevan; býval ve XIV. 
stol. farním. Nynější prosté barokní staveníčko nepravidelného 

obdélníkové půdorysu pochází z r. 1729; nízká hranolová věž 
v průčelí přistavěna byla roku 1771. Strop v lodi i v presbytáři 
plochý; okna obdélníková, segmentovitě sklenutá. Z vnitřního 
prostičkého zařízení nic nezasluhuje zmínky. (Pozn. Na s. 206 

Soupisu následuje popis zvonů.)

ŘÍČANY – Dopravní 
policisté prověřují 
okolnosti dopravní 
nehody ze dne 14. 
ledna 2021, při které 
došlo zhruba ve 13. 15 h 
na přechodu pro chodce u parku  
A. Švehly ke střetu dívky s nezná-
mým vozidlem. Nezjištěný řidič na 
místě střetu zastavil, zeptal se dívky 
na její zdravotní stav a poté z místa 
nehody odjel. Dívka byla následně 
převezena zdravotnickou záchran-
nou službou převezena k lékařské-
mu ošetření do nemocnice. 
 Široká veřejnost byla oslovena 
se žádostí o pomoc, hledají se i pří-
padní svědci nehody, nebo řidiči, 
kteří tímto místem v inkriminova-
nou dobu projížděli, a mají k dispo-
zici záznamy z kamerových zázna-
mových zařízení instalovaných ve 
vozidlech, aby je poskytli pro vyšet-
řování. Kontakt: Policie ČR – tel.: 
974 882 456, 974 882 451 nebo 
linka 158. 

ČTYŘKOLY – Na základě posudku 
vypracovaného odbornou firmou, 
která provedla prohlídku tzv. Černé-
ho mostu, který vede přes železniční 
trať (nad Planýrkou), ho bylo nutné 
uzavřít pro automobilovou dopravu. 
Hrozí zde z důvodu otřesů pád uvol-
něných kamenů do kolejiště. Most je 
ve vlastnictví obce a vede nad frek-
ventovanou tratí Praha-Benešov.

KOSTELEC N. Č. LESY – V závě-
ru listopadu 2020 byla ze své funk-
ce odvolána starostka města Ing. 
Jana Havelková. Dne 21. 12. 2020 
se uskutečnilo řádné jednání zastu-
pitelstva města, na kterém, mimo 
jiné, proběhla volba nového staros-
ty, místostarosty a dalších členů 
rady. Do vedení města zvolilo sta-
rostou MVDr. Jana Černého. Dále 

byli zvoleni místostarostou Tomáš 
Král a za radní Jiří Liška, Petr Hakl 
a Jiří Kahoun.

NUPAKY – Krádež 6 včelstev, kte-
rá byla umístěna ve volném prosto-
ru mimo uzavřenou zahradu, zde 
byla zjištěna 10. ledna. Včelstva 
patřila neorganizovanému včelaři, 
případem se zabývá policie. Včelaři 
jsou vyzývání ke zvýšené opatrnosti, 
opakovaně se doporučuje i realizace 
vhodného zabezpečení proti krádeži 
včelstev.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

A jedna historická...

Z
droj: P

růboj, T
ýden

ík z Č
ern

okostelecka, číslo 35, ze dn
e 4. ledn

a 1931

O DANÍCH
Dne 1. ledna 1931 byly splatny 
tyto daně: pozemková, domovní 
třídní, domovní činžovní, vše-
obecná výdělková, výdělková 
zvláštní, důchodová a rentová. 
Do 14. ledna jsou také splat-
ny půlprocentní poplatky ze 
služebních smluv za uplynulé 
pololetí. Do 15. ledna je třeba 
předložiti berní správě seznam 
obyvatelů, domů a bytů podle 
stavu 31. prosince 1930. Do 
31. ledna je splatna daň důcho-
dová, srážena zaměstnancům 
v prosinci 1930.                                  ■
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Poměrně nedávno jste se stala 
ředitelkou ZŠ Magic Hill v Ří-
čanech. Co Vás do této školy 
přivedlo?
Škola Magic Hill mě zaujala svým 
uceleným konceptem s jasnými 
cíli a filozofií mně velmi blízkou. 
Staví především na vnitřní motiva-
ci žáků, výuková témata jsou ma-
ximálně propojena s každodenní  
realitou. Učení má být smysluplné, 
využitelné v běžném životě, smě-
řující do praxe. V rámci měsíčních 
témat se žáci učí v souvislostech, 
spolupracují, diskutují, vyhledáva-
jí informace, plánují a organizují si 
práci.

Jsou i žáci na prvním stupni 
základní školy schopni takto 
samostatného a komplexního 
učení?
Určitě ano. Samozřejmě se všem 
zmíněným dovednostem musí 
postupně učit. Velmi dů-
ležité je vedení učitele 
a soustavná práce se 
třídou. V Magic Hill 
cílíme na rozvoj tzv. 
měkkých dovednos-
tí, soft skills, které 
dokonce pokládáme 
za důležitější než me-
morování faktů. Věříme, že 
děti, které si osvojí dovednost pre-
zentovat vlastní práci, týmově spo-
lupracovat, kriticky myslet, pra-
covat s informacemi, rozvrhnout 
si čas, jsou lépe vybavené jak pro 
další stupně studia, tak především 
pro život. Při plánování výuky si 

nejprve klademe otázky, proč a ja-
kým způsobem děti něco učit a ná-
sledně přemýšlíme, co bude obsa-
hem, tedy o samotném učivu. Z mé 
praxe vím, že v českých školách se 
většinou staví na učivu a jeho obsa-
hu, kterému je dáván hlavní důraz, 
a který je navíc přehnaně obsáhlý. 

Jak ze svého pohledu hodnotí-
te první pololetí školního roku, 
kdy jste v Magic Hill? 
Nastoupila jsem do motivovaného 
prostředí, do školy, kde to viditelně 
baví nejen děti, ale i učitele. Hned 

v přípravném týdnu 
jsme s kolegy, kromě ně-

kolika společných setkání, 
absolvovali i akční teambuildingo-
vé odpoledne, kdy jsem se ujistila, 
že jsem na správném místě. Učitelé 
se nadšeně zapojovali do různých 
úkolů a výzev, sdíleli společné zá-
žitky, poznávali se, motivovali se 
pro společnou práci. Magic Hill své 

učitele podporuje v osobnostním 
rozvoji a dalším vzdělávání, posky-
tuje velkou odbornou oporu, ale 
klade také značné profesní nároky. 
Zajistit žákům kvalitní vzdělávání 
je prioritou.

A co se již podařilo? 
Dobře jsme nastavili a stále se 
snažíme vylepšovat organizaci 
distanční výuky, která, ač nikdy 
nemůže plně suplovat reálnou vý-
uku ve škole, probíhá na velmi vy-
soké úrovni, za což jsme jako škola 
dokonce získali ocenění (Cenu 
za digitální transformaci 2020). 
Nemám na mysli denní počet ho-
din, neboť nesdílíme názor, že cí-
lem distanční výuky je maximum 
času před obrazovkou počítače, 
ale zabýváme se obsahem výuky, 
přidáváme také samostatnou prá-
ci v offline režimu. I při distanční 
výuce se učitelé snaží zadávat zají-
mavé a smysluplné úkoly, pracovat 
s žáky ve skupinách, podporovat 
jejich aktivitu. Jestli má distanční 
výuka pro žáky přínos, je právě 
v osvojení si dovedností, jako je 
samostatnost, důraz na čtenářské 
dovednosti, práce s různými zdro-
ji, sebeřízení. 

Situace nepřeje větším škol-
ním akcím, přesto jste některé 
stihli...
Ano, to je pravda. I přes omezení 
školní výuky se nám v průběhu, dnes 
již minulého, pololetí podařilo usku-
tečnit alespoň dvě úspěšné celoškol-
ní akce, a to podzimní dýňobraní 
a vánoční charitativní jarmark. Na 
těchto akcích spolupracovali učitelé, 
žáci i rodiče naší školy a bylo skvělé 
vidět a cítit jejich upřímnou aktivitu 
a zájem. Důvodem je jistě vědomí, 
že společné úsilí je pro dobrou věc. 
Naším cílem ale není jen vydělat 
peníze, které pomohou potřebným. 
Naším cílem je vést děti k lidským 
postojům, hodnotám, k přemýšlení 
o životní situaci druhých.  Pomohli 
jsme například rodině chudé indické 
dívky pod patronací Charity Praha 
a přispěli jsme již tradičně Klubu ne-
mocných cystickou fibrózou, jehož 
je škola partnerem. 
 Být součástí školy Magic Hill je 
zkrátka radost, i když je moje zdej-
ší zkušenost kvůli koronovirovým 
omezením zatím značně omezená. 
O to víc se těším na druhé pololetí 
a další výzvy, které jsou před námi. 
Děkujeme a přejeme, ať se vše 
daří!  ■

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

Prodejce užitkových vozidel
Nástavby a vestavby všeho druhu

Co se děti ve škole naučí, měly by v budoucnu 
využívat nejen při studiu, ale i v běžném životě 
– PAK MÁ VÝUKA SMYSL
V Základní škole Magic Hill v Říčanech působí od září 
nová ředitelka. Přinášíme rozhovor s Mgr. Klárou 
Dočekalovou o tom, s jakými očekáváními do školy 
přichází, a jak své dosavadní působení hodnotí.

Rodinná nadace Karla Komárka 
odkoupila od firmy Petrof klavíry 
a pianina, která byla původně ur-
čena pro čínského klienta, který 
je však nakonec odmítl. 8 pianin 
a 3 klavíry v hodnotě 5,3 milionů 
Kč nadace věnovala českým umě-
leckým školám. Navíc nadace 
založila sbírkové konto, které má 
přimět případné sponzory k pod-
poře této akce.
 Jak je uvedeno na webových 
stránkách nadace, jejím cílem je 
dodávat lidem odvahu k tomu, 
aby dokázali zodpovědně rozvíjet 
svůj potenciál. Nadace podporu-
je české kulturní dědictví, věnuje 
se i životnímu prostředí či vzdě-
lávání.
 Projekt „Piana do škol“ je 
smysluplná akce, korespondují-
cí s cílem nadace. A záměrem je 

pomoci mnoha základním umě-
leckým školám či základním ško-
lám s rozšířenou výukou hudební 
výchovy v možnosti poskytovat 
výuku na kvalitnějších nástro-
jích. Průměrné stáří nástrojů na 
školách, které se v rámci grantu 
přihlásily do výzvy, je totiž 49 let!

Jako členka krajské umělecké 
rady ZUŠ SK a členka ústřed-
ní umělecké rady ZUŠ ČR bych 
chtěla touto cestou nadaci man-
želů Komárkových za všechny 
ZUŠ velmi poděkovat. 

Adventní charitativní koncert, 
kterým provázel moderátor Jiří 
Václavek, se konal 28.12. 2020 
v novém koncertním sále v Říča-
nech. Hosty byli vynikající český 
klavírista Ivo Kahánek, herec On-
dřej Brousek a skvělý klavírista 
a zároveň ředitel festivalu Dvo-
řákova Praha Jan Simon. Velice 
hezky zakončila koncert také paní 
donátorka Štěpánka Komárková. 

 Na koncertě dostali možnost 
vystoupit a zahrát žáci ze ZUŠ 
z Prahy, Plzně a také ze říčanské 
ZUŠ. Naši školu reprezentova-
la klarinetistka Eliška Mašková 
(ped. Petr Sinkule) s klavírním 
doprovodem Markéty Sinkulo-
vé, klavíristka Terezie Mužíková 
(ped. Michal Rezek) společně 
se svým bratrem trumpetistou 
Františkem Mužíkem (ped. Ja-
kub Jírů) a houslistka Kateřina 
Stocková (ped. Hana Kutmano-
vá). Ta dostala dokonce jedineč-

nou šanci zahrát si s mistrem Ivo 
Kahánkem Massnetovu Medita-
ci. Komu se kdy podaří, aby mistr 
zasedl v roli korepetitora?

Koncert můžete shlédnout 
na internetové televizi 

Mall.TV – Piana do škol,
 další informace viz 

www.pianadoskol.cz.

Děkujeme městu Říčany  
za zapůjčení koncertního sálu.

Mgr. Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany ■

Když jsem byla oslovena se žádostí, zda by se ZUŠ 
v Říčanech měla zájem podílet na charitativním 
koncertě rodinné nadace manželů Komárkových, 
musím říct, byla jsem velmi potěšena.

Charitativní koncert „Piana do škol“ v Říčanech

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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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

Koncert Malina Brothers
Mnohokrát již avizovaný a stej-
ně tak často překládaný koncert 
Malina Brothers se měl konat 
27. února 2021. “Nad termínem 
koncertu jsme nezlomili hůl, ale 
na devadesát procent kvůli vlád-
ním protiepidemickým opatře-
ním nebude. Náhradní termín je 
9. října 2021 v 19. hodin,” říká 
manažer SKC Hynek Kašpar. 
Prodané lístky zůstávají v plat-
nosti, o vstupenky si můžete za-
volat na číslo 777 668 212.

Kurzy a příměstské 
tábory
Kdy se rozjedou kurzy podle roz-
vrhu, který je zveřejněn na www.
skcvondrejove.cz, nebylo v čase 
uzávěrky tohoto čísla Zápraží ješ-
tě zřejmé, jakmile to bude aktuál-
ní dáme na vědomí. 
 Tým oblíbeného a zavedeného 
ondřejovského centra však neza-
hálí – už teď plánuje léto. “Rádi 
bychom o prázdninách v SKC 
opět zorganizovali příměstské 
tábory, a to hned ze dvou důvo-

dů: předchozí ročníky byly 
velmi úspěšné a také jsme 
přesvědčeni, že děti se bu-
dou chtít v létě opět potká-
vat s vrstevníky a zažívat ta 
pravá prázdninová dobro-
družství,” vysvětluje Hynek 
Kašpar. 
Příměstské tábory by měly 
proběhnout ve čtyřech po 
sobě jdoucích týdnech po-
čínaje 12. červencem. Pro-
gram se doslova nabízí; 
obsahovat bude tvoření, 
sporty, výlety. Jídlo bude 
opět zajištěno. Zájemci se 
již teď mohou hlásit a dal-
ší informace získají na:  
hynekkaspar@seznam.cz  ■

Kontakt: e-mail hynekkaspar@seznam.cz, 
 tel.: 777 668 212,  

www.skcvondrejove.cz

Naše SKC hodlá současnou nelehkou situaci 
vydržet a i dále nabízet atraktivní program pro 
obyvatele Ondřejova a okolí.

Plány  
SKC Ondřejov

Starosta Obce Průhonice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

vyhlašuje konkurz  
na obsazení pracovní pozice 

ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Průhonice,

okr. Praha - západ, se sídlem Ke Školce 382, 
252 43 Průhonice, 

právní forma - příspěvková organizace

POŽADAVKY:
1) odborná kvalifikace včetně příslušné praxe pro výkon ředitele 

školy/školského zařízení souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů;

2) znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství, 
dobrá znalost práce na PC;

3) způsobilost k právním úkonům; 
4) občanská a morální bezúhonnost;
5) zdravotní způsobilost;
6) znalost českého jazyka. 

NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY:
1) úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším 
vzdělání); 

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona  
č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem;

3) strukturovaný profesní životopis;
4) koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřské školy 

Průhonice;
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
6) čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organizací České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů; 

7) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců);
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 

konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění.

Do konkurzního řízení budou zařazeny přihlášky uchazečů se všemi 
úplnými požadovanými přílohami doručené na adresu: Obecní úřad 
Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice nejpozději do uzávěrky 
dne 24. 3. 2021 v 16.00 hodin. Obálku označte slovy „Konkurz MŠ-
neotvírat“. 

Předpokládaný nástup na pracovní pozici 
ředitele/ředitelky MŠ: 

1.7. 2021 nebo dle dohody.
Případné dotazy a informace: Bohumil Řehák, tel.č.734 153 707, e-mail: 
starosta@pruhonice-obec.cz nebo Jitka Havlíčková, tel.č. 602 470 161, 
e-mail: tajemnik@pruhonice-obec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoli v jeho 
průběhu bez udání důvodu.

V Průhonicích dne 14.1.2021                                                               Bohumil Řehák
                                                                                                                                   starosta obce

Cukrárna 
v Srbíně

OZNAMUJE DOČASNÉ UZAVŘENÍ 
PROVOZOVNY

z důvodu rekonstrukce
Předpokládaný termín:  
25. 1. - 18. 2. 2021 
Cukrárna Srbín, 
Šípková 279, Mukařov, 
tel.: 722 903 669, 
jsme také na 
Facebooku.

Omlouváme se našim zákazníkům 
za přerušení činnosti, jakmile provozovna projde 

kolaudací, rádi vás u nás opět přivítáme.

Již nyní se můžete těšit na náš osvědčený 
sortiment čerstvých dortů, zákusků a sladkostí, 

přidáme i nějakou tu novinku!

• občasná či pravidelná činnost (DPP nebo IČO)

• spolehlivost, zájem o práci, komunikativní typ

• regionální inzerce

• pevná provize za zprostředkování, bonusy po 
zapracování dle dohody

tel.: 601 344 588, 
inzerce@zaprazi.eu

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

 Kancelář MAS přijala za čtyři roky 
celkem 105 projektů do vyhlášených 
výzev v OP IROP, OP Zaměstnanost 
a Programu rozvoje venkova v celko-
vé výši 170 mil. Kč. Řada projektů je 
již proplacených. Některé byly v prů-
běhu administrace ukončeny nebo 
nebyly vybrány k podpoře, přesto je 
ještě skoro 30 projektů, které se rea-
lizují a čekají na proplacení. 

 Stále platí pozvání pro nadšené 
aktivní dobrovolníky, kteří se chtějí 
účastnit kulatých stolů a zapojit se tak 
do práce na tvorbě strategie komunit-
ně vedeného rozvoje MAS Říčansko, 
než bude předložena na Ministerstvo 
pro místní rozvoj ke schválení. Jde 
o operační program IROP, Životní 
prostředí, OP Zaměstnanost a Pro-
gram rozvoje venkova. Ozvěte se na 
mas@ricansko.eu nebo na telefon 
774 780 141. Potřebujeme právě Vás, 
odborníky se zkušenostmi.

 11. výzva IROP zaměřená na in-
vestice do školství a vzdělávání se 
upravuje na základě požadavků 
Centra pro regionální rozvoj. Mini-

mální výše celkových způsobilých 
výdajů (CZV) je limitována Řídícím 
orgánem minimální hodnotou 500 
000,- Kč. Maximální výše CZV je sta-
novena na 5 mil. Kč. Bodově zvýhod-
něny v rámci věcných kritérií budou 
projekty s menší finanční náročností. 
Jelikož město Mnichovice odstoupilo 
od projektu na vybudování dvou tříd 
v MŠ, navýšila se původní plánovaná 
alokace a MAS tak může uvolnit 7,2 
mil. Kč. V případě, že v rámci realiza-
cí projektů z jiných výzev budou něja-
ké peníze nedočerpány, převedeme je 
také na tuto výzvu. Příjem projektů 
předpokládáme po schválení výzvy 
od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Podmín-
kou je stále u MŠ navýšení kapacit 
a u ZŠ projekty na realizaci klíčových 
kompetencí, dále musí být projekty 
zahrnuté v MAP. 

 6. výzva Programu rozvoje venkova 
se připravuje. Čekáme na administ-
rativní kontroly projektů předaných 
na SZIF z páté výzvy. V případě, že 
budou nějaké výdaje vyhodnoceny 
jako nezpůsobilé, navýšíme aloka-

ci na tuto výzvu. V současné chvíli 
víme, že můžeme uvolnit 4,1 mil. 
Kč. Výzva bude zaměřena na pod-
poru zemědělských subjektů, tzn. 
Investice do zemědělských podniků. 
Minimální výše podpory je 50 tis. 
Kč a maximální bude ze strany MAS 
stanovena na 2 mil. Kč. I zde jsou bo-
dově zvýhodněny projekty s menší 
finanční náročností. Předpokláda-
ný příjem Žádostí o podporu bude 
v průběhu března s termínem ukon-
čení do 30. 4. 2021.

 Zveme Vás na pravidelná setkání 
rodičů dětí se zdravotním postiže-
ním. Sdílíme zde svoje zkušenosti, 
znalosti, radosti i smutky – prostě co-
koli je potřeba. Nově každou posled-
ní středu v měsíci v prostorách MAS 
ve Svojeticích od 10:00. Prosím, svůj 
zájem nahlaste na email mas.rican-
sko.socialni@gmail.com nebo na tel. 
čísle 724 292 270.

 Sociální pracovníci v terénu 
jsou Vám k dispozici osobně i te-
lefonicky také ve stavu nouze. 
Potřebujete-li podporu, radu, po-
moc, řešit obtížnou životní situa-

ci, obraťte se na nás – služby jsou 
bezplatné a diskrétní. Kontakt: 
socialni.planovani@ricansko.eu, 
tel.: 725 369 985, 774 780 543.

 Věnujeme se již přípravě nového 
programového období. Výsledky do-
tazníkového šetření zaměřeného na 
obce, školy a neziskový sektor jsou 
zpracovány. Přesto  nás  stále  zajímá,  
co  chcete  změnit/ zlepšit a připra-
vili jsme proto jednoduchý dotazník 
spokojenosti se životem na Říčansku 
(více viz s. 13).

 Letošní zima přeje nejen běžkařům 
a nadšeným dětem, ale prospívá i pří-
rodě. Vybrali jsme pro Vás hezkou fo-
tografii z našeho stolního kalendáře 
na rok 2021.  ■

Střípky z MASky 

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

– ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ŽIVOTA NA ŘÍČANSKU 

Zasláním vyplněného dotazníku 
udělujete souhlas ke zpracování od-
povědi, která bude zahrnuta do stra-
tegického dokumentu MAS Říčan-
sko na období 2021-2027. Odpověď 
bude zpracována anonymně. Pokud 
chcete být součástí slosování o re-

gionální dárkový balíček, nezapo-
meňte uvést své jméno a adresu, 
případně telefonický kontakt. 
 Vyplněný dotazník zašlete na 
e-mail mas@ricansko.eu nebo 
poštou na MAS, V Průhonu 153,  
251 62 Svojetice. ■

V průběhu února až března sbíráme 
v území náměty, co chcete zlepšit.
Slosování zaslaných odpovědí proběhne 14. 4. 2021 
a pět výherců obdrží dárkový balíček regionálních 
výrobků Zápraží originální produkt®.

Prosím uveďte, z jaké jste obce:  

Jste: žena / muž  

Váš věk:
 

Jak dlouho zde žijete:  

Kontaktní údaje, pokud máte zájem o účast ve slosování:

Považujete investice na níže uvedené projektové záměry jako důležité? Ano 
velmi

Rozhodně 
ano

Spíše 
ne

Rozhodně 
ne

Nedokáži 
posoudit

Investice do zemědělských podniků      
Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh      
Lesnická a zemědělská infrastruktura      
Naučné stezky      
Diverzifikace a zakládání nových podniků      
Obchody v obcích      
Památky místního významu (kapličky, zvoničky)      
Kulturní a spolková zařízení (knihovny, komunitní centra, atd.)      
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání      
Bezpečnost v dopravě (komunikace, přechody, chodníky, mosty…)      
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu      
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (trasy, infocentra)      
Revitalizace veřejných prostranství (včetně zastávek)      
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů      
Infrastruktura základní a mateřských škol, dětských skupin      
Infrastruktura pro sociální služby      
Revitalizace kulturních památek      
Městská a obecní muzea      
Profesionální knihovny      
Aktivizace a participace cílové skupiny; komunitní (sociální) práce, vznik 
a rozvoj komunitních center      

Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí      
Posílení prvků svépomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny 
zkušeností, podpora dobrovolnictví      

Sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče      
Zaměstnanostní programy, podpora tvorby pracovních míst na venkově      
Posilování rodinných vazeb, příměstské tábory komunitního typu, programy 
pro rodiny      

Komunitní energetika, rozvoj obnovitelných zdrojů energie      
Zadržování vody v extravilánu / intravilánu      
Zeleň v intravilánu      
Odpady, cirkulární ekonomika      
Enviromentální vzdělávání (EVVO), ostatní vzdělávací aktivity      
PROSTOR PRO VÁS - DOPLŇTE:

✁

✁

Dárkový balíček obsahuje regionální 
výrobky Zápraží originální produkt® 
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Stanislav Hybler bývá označo-
ván za nejvýznamnějšího české-
ho marinistu druhé poloviny 20. 
století. Jeho vzdělání sice v sobě 
spojovalo technické a umělecké 
složky, ale malířství jako takové 
v něm nebylo. „Táta tudíž neměl 
příslušné akademické vzdělání, 
pozdější malířské kurzy a figurál-
ní malbu bral soukromě, od mládí 
měl ale rád výtvarné umění a vě-
noval se malování,“ vzpomíná 

jeho syn St. Hybler ml., „a to 
hrálo tu podstatnou roli“. Byla 
to ale především houževnatost, 
pracovitost a preciznost, které 
ho nejen navedly na uměleckou 
dráhu, ale také přivedly k oce-

ňované technické dokonalosti. 
Celoživotní inspirací pro obrazy 
mu zůstala nejen rodná Chru-
dim, její uličky a zákoutí (Havlíč-
kova ulice, 1996, Mydlářův dům 
v Břetislavově ulici, 1993), ale 
velmi často také Praha, kterou si 
zamiloval (Zimní večer v Lore-
tánské ulici, 2003, Karlův most 

od Kampy, 2008), nebo partie 
z Vysočiny (Údolí řeky Svrat-
ky, 2003) a Jizerských hor.

Skutečně se však etabloval nejen 
na domovské umělecké scéně 
v okamžiku, kdy se zaměřil na 
tvorbu marín, tedy moře a moř-
ského prostředí, které se staly 
středobodem jeho malířství. 
Prosadit se na této scéně nebylo 
zcela určitě lehké, ale Stanislav 
Hybler byl kromě talentu obda-
řen také pracovitostí – dokázal 
malovat i 14 hodin denně. Hy-
blerova malířská specializace 
může být možná zvláštní nebo 

nepochopitelná pro někoho, kdo 
se na svět dívá naší českou vnit-
rozemskou, suchozemskou op-
tikou, ale pro mnohé jiné, žijící 
s určitým nadhledem, je, stejně 
jako pro samotného tvůrce, sro-
zumitelnou volbou. „Vybavuji si 
stále nějaké rozmalované obra-
zy, které v ateliéru čekaly na své 
dokončení,“ říká St. Hybler ml. 
„Táta totiž používal starou tech-
niku lazurové malby, která spočí-
vá v tom, zjednodušeně řečeno, že 

obraz vzniká nanášením několika 
vrstev. Spodní vrstva barvy skrz 
lazuru prosvítá, tvoří nové odstí-
ny, lom a zpětný odraz světelných 
paprsků pak zvyšuje hloubku, 
mění se intenzita barvy, v horní 
vrstvě se zase scelí. Ale je to dlou-
hodobější proces, každá vrstva, 
a bylo jich třeba i šest, schnula 
aspoň týden.“
 St. Hybler za svůj vzor v oblas-
ti umění marín pokládal Ivana 
Konstantinoviče Ajvazovského 
(1817–1900), zcestovalého rus-
kého malíře, žáka petrohradské 
galerie. Ten byl ve své době velmi 
slavným a uznávaným umělcem 

mořských bouří a námořních bi-
tev; dodnes je považován za nej-
lepšího marinistu všech dob.
 Zpočátku byl Stanislav Hybler 
poněkud omezen v možnostech 
cestování do cizích zemí a pří-
mořských států, po roce 1989 
se však situace výrazně změnila 
a on si splnil svůj dávný sen. Za 
svými náměty cestoval nejen po 
Evropě (zamířil mj. do francouz-
ské Bretaně, Chorvatska, Řecka, 
na ostrovy Capri či Sicílii), ale 
jeho vášeň ho zavedla i mnohem 
dále do světa – na Kubu, do Thaj-
ska, na Jamajku či francouzskou 
Polynésii. ak ■

OSOBNOST REGIONU OSOBNOST REGIONU

Nahlédnout do tvorby tohoto umělce jsem měla možnost relativně nedávno, kdy jsem jeho obrazy 
obdivovala ve vesničce poblíž Velkých Popovic. Žije zde stále jeho rodina, a tak, ač sám Stanislav Hybler 
byl chrudimským rodákem, k našemu kraji tento malíř svým způsobem přináleží.

Stanislav 
Hybler  

(1924 – 2009)
Narodil v Chrudimi, které 
zůstal věrný i v dalších le-
tech. Zde také absolvoval 
v roce 1941 Dřevařskou 
průmyslovou školu; ná-
sledně byl nasazen na nuce-
né práce do Vídně. Po válce 
odešel do Prahy, kde pokra-
čoval ve studiích nejprve na 
Střední umělecko-průmys-
lové škole, později soukro-
mě navštěvoval malířské 
kurzy a figurální malbu 
na Vysoké škole umělecko-
-průmyslové. Pracoval jako 
interiérový architekt a ma-
lířství, ve kterém se vypro-
filoval mezi nejvýraznější 
marinisty své doby, mu 
zůstalo celoživotním ko-
níčkem. Vystavoval opako-
vaně v Čechách i v zahra-
ničí (Švédsko, Japonsko) 
a jeho obrazy jsou známé 
především v Rakousku, Ně-
mecku, USA a Japonsku, 
kde je vyhledávají galeristé 
i sběratelé. Tvůrčí ambice 
podědil nejen jeho syn Sta-
nislav Hybler mladší, ale 
také nejméně dvě malířova 
vnoučata. 
Pozn. Výstava obrazů St. Hyble-
ra je plánována na zámku v Prů-
honicích, k současným okolnos-
tem zatím bez pevného termínu. 
Aktuální info naleznete včas na 
webu časopisu.

Marinismus vs. 
manýrismus

Obdobě vypadají a znějí, ne-
jsou však shodná významově. 
Ač by se na první pohled mohlo 
zdát, že marinismus je jen jiné 
označení žánru marína, není 
to tak. Společného však něco 
mají. Marinismus i marína se 
jako specializace objevují v 17. 
století. Marína v holandském 
malířství, marinismus pak byl 
fenoménem, který vyplnil celé 
italské 17. století, hledat ho 
však musíme v básnickém baro-
ku, poetice. Pojmenování získal 
po básníkovi jménem Giam-
battista Marino (1569–1625), 
tvůrci lyrického stylu. Toto nové 
umění mělo vzbuzovat údiv 
(meraviglia) formální vynaléza-
vostí, mělo v pravý čas porušo-
vat pravidla, zděděná po před-
chozích generacích. Hlavním 
prostředkem vyvolávání údivu 

byla pro Marina metaforizace 
básnického sdělení a argutezza 
– ostrovtip, tedy dovedné vyhle-
dávání a rozvíjení obrazů, sbli-
žování vzdáleného a odkrývání 
nečekaných podobností v nepo-
dobném.

Manýrismus pak představuje 
umělecký sloh v době renesance 
až baroka, zrozen byl také v Itá-
lii. Dlouho mu byla vytýkána 
nepůvodnost, přehánění, teprve 
20. století ho vzalo na milost. 
Manýrismus nadřadil nadpo-
zemský svět věčného bytí hmot-
nému pozemskému a zaměřil 
se ne na realitu, ale na zpodob-
nění subjektivního prožitku. 
Tak zrušil jednotnou kompozici 
či prostorovou a dějovou sou-
vislost v obrazech, motivy se 
prolínají, různě spojují a umě-
ní se tak stává čistou fantazií. 
Představitelé: G. Arcimboldo, 
B. Spranger., Tintorerro, H. 
Bosch.

UMĚNÍ MARÍN V PODÁNÍ    

Zdá se vám  

jméno St. Hyblera ml. 

povědomé? Pak vězte, že s tímto 

zahradním architektem, majite-

lem Botanické zahrady v Dubinách 

a hercem (mj. Policie Modrava) 

již připravujeme rozhovor do 

jednoho z jarních vydání 

Zápraží!

Marína (marina)
Z latinského mare = moře; žánr 
výtvarného umění, jehož základ-
ní téma souvisí s mořem příp. 
vodními plochami. V případě 
malířství je to vlastně obor kra-
jinářství (krajinomalby), s užší 
specializací, ale marína může 
zahrnovat i díla sochařská, kres-
lířská nebo tvořená tiskovými 
technikami. Počátky maríny 
jako malířského oboru spadají 
do časů holandského malířství 

17. století, přestože lodě a ná-
mořní motivy se samozřejmě ve 
výtvarném umění objevovaly již 
dávno předtím. Marína zůsta-
la populární až do 19. století, 
tématika obrazů se však po-
stupně proměňovala a roman-
tismus pak objevil krásy sa-
motného volného moře v jeho 
rozmanitých podobách. Z čes-
kých malířů, zaměřujících se 
v 19. století na malbu marín, je 
nejznámější všestranně nadaný 
Beneš Knüpfer.
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Vážení přátelé,
posílám tip na to, jak zaba-
vit nejen sami sebe, ale i své 
děti, a ještě udělat radost 
čtyřnohým přátelům. I když 
třeba počasí nepřeje klasic-
kým výletům, nebo nemáte 
náladu, je tu motivace – vez-
měte na procházku pejska 
z útulku. Stačí hodinka, nic ná-
ročného, ale zaručuji vám, že 
je to investice, která se vyplatí, 
zvlášť pokud doma třeba žád-
ného domácí mazlíčka zrovna 
nemáte. Vnučku jsem taky 
musela chvíli přemlouvat, ale 
výsledkem byl příslib, že si ná-

vštěvu zase zopakujeme a na 
procházku vezmeme dalšího 
pejska. (redakčně zkráceno)

Vaše čtenářka  
Marie Chrudimská ■

Pozn. redakce: Skvělý nápad! Mů-
žete nejen občas chodit venčit psy 
z útulků, ale je také možné se stát tzv. 
dobrovolným pejskařem, nebo si zvo-
lit i virtuální adopci. Útulky, které vás 
rády přivítají naleznete nejen v Praze 
(třeba Projekt Hope ve Strašnicích). 
My přidáváme ještě u nás tip na Dog- 
-point v Lhotkách u Malotic (kousek 
za Kostelcem n. Černými lesy) a také 
na útulek Naděje pro čtyři packy, který 
najdete v Opřeticích u Benešova.        ■

Dorazilo do redakce

Mnohokrát jsme 
s účinkujícími do-
mlouvali náhradní 
termíny, žádný 
však nakonec ne- 

vyšel. Odehrát tuto sezónu v pl-
ném rozsahu se ukázalo jako 

nereálné. Abonentní cyklus 
s předem určenými koncerty, 
se kterými návštěvníci počíta-
jí, však nelze redukovat. Zna-

menalo by to nekorektní postup 
vůči našemu skvělému publiku, 
které naše koncerty v tak hojném 
počtu navštěvuje.
 Jediným řešením v této svízelné 
situaci je sezónu 2020/21 přesu-
nout na období 2021/22 (tj. říjen 
2021 až květen 2022). Účinkující 
zůstávají stejní. Těší nás, že při-
slíbili účast i za těchto podmínek. 
O konkrétních termínech vystou-
pení jednáme. Zakoupené abo-
nentní vstupenky platí v plném 
rozsahu i pro toto další období. 

V sezóně 2021/22 vystoupí:
Adam Plachetka – basbaryton. 
Klavírní doprovod Zdeněk Klauda. 
Předjednaný termín: 6. 10. 2021
Epoque Quartet a Dasha – multi-
žánrový soubor spolu s jednou z nej-
obsazovanějších muzikálových 
zpěvaček. Předjednaný termín:  
24. 11. 2021
Prague Brass Ensemble (Praž-
ský žesťový soubor) – dechový 
kvintet.
Matyáš Novák – klavírní recitál 
mladého, ale již známého umělce
Julie Svěcená – houslový recitál. 
Doprovázejí Ladislav Horák – akor-
deon a Lucie Tóth – klavír.
Apollón kvartet – smyčcové kvarte-
to patřící mezi přední reprezentanty 
slavné české kvartetní školy.
Quasi trio – Marie Hasoňová – hou-
sle, Judita Škodová – violoncello, 
Kateřina Ochmanová – klavír. Mla-
dé umělkyně, s úspěchy v domácích 
i mezinárodních soutěžích.

Dále je také 
nutno publiku 
i účinkujícím 
splatit pomy-
slný dluh, kte-
rý vznikl v se-
zóně 2019/20.
Slavic trio 
(B. Trnčíko-
vá – housle, A. 
Syslová – kla-
rinet, P. Sed-
lák – fagot)
Tomáš Vrána 

– klavír, Vero-
nika Baslová 

– druhý klavír 
z a s t u p u j í c í 
orchestr při 
k l a v í r n í m 
koncertu
 Zde několikrát překládané ter-
míny stále nevycházejí. Jakmile se 
podaří najít reálná data vystoupe-
ní, neohrožená zákazy, budeme 

vás informovat. Na tyto koncerty 
platí abonentní vstupenky sezóny 
2019/20 i zakoupené jednorázové 
vstupenky.                                                 ■

Hudební sezóna v KC Labuť Říčany opět dozná změn
Vážení posluchači našich abonentních koncertů Kruhu 
přátel hudby, s velkým uspokojením jsme před několika 
měsíci oznamovali hotovou novou sezónu 2020/21, plnou 
jmen umělců z řad naší absolutní špičky, jak je zde poslední 
léta zvykem. Ze známých důvodů se však dosud žádný 
z dohodnutých koncertů nemohl uskutečnit.

KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

Zhruba před deseti lety se i u nás 
objevily první automaty na mlé-
ko – mlékomaty, které pak zažily 
prudký vzestup. Jen syrové mléko 
ve většině z nich vystřídalo mléko 
pasterizované. Mlékomaty nejsou 
českou specialitou, najdeme je 
také v okolních zemích. Ale víte, 
že u nás fungují i vejcomaty? A to 
v našem kraji?
Bylo nebylo, jednou se na jednom 
statku v našem kraji rozhodli, že 
by bylo fajn dostat čerstvá vejce 
blíž k zákazníkům, v každém čase, 
v každém počasí. A jak si usmysleli, 
tak udělali. Zní to jako začátek po-

hádky, ale je to skutečnost. Kousek 
od Prahy, ve Zlatníkách u Jeseni-
ce, se specializují na odchov kuřic 
a prodej vajec. Jejich čerstvá vejce 
jsou dostupná 24 hodin a 7 dní 
v týdnu právě díky vejcomatům. Ty 
jsou doplňovány min. třikrát týdně 
čerstvými vejci z podestýlkového 
chovu i z volného výběhu.  Máte 
zájem? Vejcomaty najdete u nás 
na těchto místech: v Uhříněvsi, 
Hodkovicích, Jesenici (Kocanda), 
Jesenici (Hrnčíře), a ve Zlatníkách.  
V Praze pak v její jižních částech: 
v Cholupicích, Davli, na Zbraslavi, 
v Písnici a Krči.  ■

Prodejní automaty se staly běžnou součástí našeho 
života. To, že v nich kupujeme kávu a další nápoje, 
sladkosti, cigarety či jízdenky nikoho už nepřekvapuje.

Víte, že existují 
VEJCOMATY?

Masopustní 
ČAS

Nepředjímejme, ale s vel- 
kou pravděpodobností 
letošní masopustní svát- 
ky budou zcela jiné, než 
jsme každý rok byli zvyk-
lí. To jest bez zábav, se-
tkání a masopustních 
průvodů. Ale v žádném 
případě to neznamená, 
že bychom dobrou ná-
ladu, dobré jídlo a dob-
ré pití měli nechat zcela 
stranou!
Masopust je nejen třídenní li-
dový svátek, ale také tak ozna-
čujeme celé období, které u nás 
začíná od Tří králů (6. ledna) 
a končí Popeleční středou, kte-
rá zahajuje předvelikonoční 
postní čas. Masopust nemá ve 
své podstatě nic společného 
s liturgií, přesto je vlastně pod-
řízen běhu církevního kalendá-
ře. Nazýván je různě, někde mu 
říkají karneval, jinde ostatky, 
fašank, voračky… A protože 
masopustní období předchá-
zí před půstem, tak se v tomto 
čase tradičně pořádali (pořá-
dají) zabíjačky, veselice, svatby 
a různé hostiny. 

Tučný čtvrtek – den příprav na 
samotný závěr období, spojený 
s hodováním a veselím. Na oběd 
bývala absolutní klasika: vepřo 
knedlo zelo. Tento den měl prý 
člověk jíst a pít co se do něho ve-
jde, aby si tak zajistil sílu na celý 
rok.

Masopustní neděle – den ve 
znamení zábavy a tancovaček. 
Po bohatém obědě následovala 
taneční zábava v hospodě a často 
se tancovalo dokonce i druhý den 
v pondělí. 

Masopustní (maškarní) úterý – 
vrcholný den celého masopust-
ního veselí, kdy se na svou pouť 
po jednotlivých staveních v obci 
vydává průvod maškar s kapelou. 
Tradičními maskami, dodnes čas-
to zastoupenými, býval medvědář 
s medvědem, kobyla, četník, ci-
kánka nebo bába s nůší. 

Masopustní termíny v roce 
2021: tučný čtvrtek 11. února, 
masopustní neděle 14. února, 
masopustní úterý 16. února a Po-
peleční středa je 17. února.            ■

Takto popisuje jeden zvyk o ma-
sopustním úterý ve svých Leto-
pisech města Stříbrná Skalice 
dlouholetý skalický kronikář a ma-
jitel rekreačního rodinného dom-
ku v Rovné, JUDr. Václav Wurm: 

„Také ve Skalici bylo prováděno 
o „soudcovské“ na masopustní ou-
terek „stínání kohouta“. Z hospody 
vyšli mladíci s upoutaným kohoutem 
na provázky protaženém nozdry 
zobáku a přivázaném i na nohou 

a koncích křídel. Tento průvod přihlí-
žejících utrpení naříkajícího kohouta 
došel do hospody k „soudu“ drženém 
nad ním „knězem a kaplanem“ s ob-
vyklým proslovem; ten (kohout) stál 
při tom na sudě či na stole. Na to kat 
červeně oblečený s obličejem i rukama 
zkrvavenýma mu na špalku uťal me-
čem hlavu a na jeho špičce ji vítězo-
slavně nesl v průvodu zpět do hospody 
v radnici; tento obyčej se udržel ještě 
ke konci minulého století i ve Skalici“. 
(pozn. red. ke konci 19. stol.)                                 ■

Masopustní svátky, tradice a místní zvyklosti 
jsou zachyceny i v některých kronikách či 
jiných regionálních zápisech z našeho kraje. 
Zjistit tak můžete, že vše se neodehrávalo jen 
na oko a někdy i krev tekla!

V polovině února nastanou vrcholné dny masopustu.  
Obchůzky masek pro tento rok zřejmě oželíme, ale 
proč si nepřipomenout, jak to vypadalo loni… třeba 
ve Štíhlicích.

Stínání kohouta ve Stříbrné Skalici

Masopustní průvod ve Štíhlicích (2020)
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POLÉVKA ČOČKOVÁ 
S CIZRNOU (ITÁLIE)

Tato polévka již vyžaduje více ingredi-
encí a také mnohem více času na pří-
pravu, ale věřte, je to investice, která 
se vyplatí! (4 porce)

150 g čočky
150 g cizrny (v Itálii se cizrně říká 
‚ceci')
50 g farro perlato (po našem špal-
da, lze ji zakoupit v bio prodejnách, 
v italských potravinách, mívají ji 
také větší supermarkety, cena je asi 
50 Kč za 0,5 kg)
2 mrkve
1 cibule
3 brambory
zeleninový vývar
bazalka
parmazán
olivový olej
fritátové příp. celestýnské nudle

U čočky a cizrny se řiďte návodem, 
dejte je namočit do vody, u čočky to 
bývají zhruba 2 h, ale cizrna vyža-

duje až 14 h. Zlepší se tak i její chuť 
a stravitelnost. Množství většinou 
dávám po hrstech; od každé luštěni-
ny asi 4 hrsti (ca 150 g). Připravené 
je slijte, propláchněte čistou vodou, 
odeberte případné nečistoty. Do 
hrnce s vodou a luštěninami pak 
přidejte asi jednu hrst špaldy, zeleni-
nový vývar a začněte vařit. Počítejte 
s tím, že do měkka se vše vaří min. 
hodinu. Asi po půl hodině vložte 
k luštěninám na kousky nakrájené 
mrkve, 1 menší cibuli a asi 3 střed-
ně velké brambory. Osolte dle chuti 
(přisolit lze vždy a slanou chuť dodá 
i později doplněný parmazán). Jak-
mile jsou luštěniny změklé, vše roz-
mixujte, hrubost je jen na vás. Před 
servírováním polévku na talíři po-
sypte nastrouhaným parmazánem, 
přidejte lístky bazalky a lehce vše 
přelijte olivovým olejem. Fritátové 
opečené nudle vkládejte do polévky 
na talíři těsně před podáváním, nebo 
je na stůl připravte v misce, ať si kaž-
dý poslouží dle své chuti.

POLÉVKA 
Z KYSANÉHO ZELÍ 

(ČESKOSLOVENSKO)
Tento recept je převzatý od prarodičů, 
ze staré prvorepublikové kuchařky, 
tudíž výše uvedené Československo 
je v tomto případě zde oprávněně :o) 
Variant polévek z kysaného zelí je sa-
mozřejmě velké množství, každý už 
zřejmě nějakou ochutnal. V některé 
je smetana, do jiné se přidává klobása, 
brambory, v další najdete i červenou 
řepu. Prostě co kraj, co země, co jiná 
lidská chuť a zvyk, to obměna receptu. 
V každém případě, polévky z kysané-
ho zelí jsou vitaminové bomby a na 
pochmurnou zimní náladu to pravé!

sklenička kysaného zelí (bývá  
ca 300 g)
polohrubá mouka (původní recept, 
ale používáme raději hladkou)
1 menší cibule
1 lžička sladké papriky
tuk (může být máslo, ale i sádlo)
smetana
sůl, kmín
+ zeleninový vývar nebo kousek sla-
niny (vylepšená verze)

Zelí vyklopte ze skleničky, lák slejte 
a dejte zatím stranou (třeba se bude 
hodit na dochucení). Zelí trochu pře-
krájejte, ať máte jen menší kousky. 
Mezitím si nakrájejte cibuli a nechte ji 
zpěnit na tuku. Vsypte papriku, kmín 
a po chvíli vše zaprašte moukou. 
Promíchejte a přidejte zelí, podlijte 
vodou, osolte a nechte probublávat. 
Vývar do polévky můžete přidat kdy-
koliv, stejně tak jako slaninu na kost-
ky (tu můžete předem i orestovat). 
Počítejte s tím, že polévka se bude va-
řit asi půl hodiny, dokud zelí ideálně 
nezměkne. Pak do ní ještě pro zjem-
nění vmíchejte přiměřené množství 
smetany a po chvilce již odstavte ze 
sporáku a můžete servírovat.

To, že přikládala polévce takový 
význam není nic nového, stačí se 
podívat do proslulé Domácí ku-
chařky neméně slavné Magdaleny 
Dobromily Rettigové, kde mj. sto-
jí psáno: „Polívka je základ každé 
větší i menší hostiny. Dobrý znatel 
soudí dle polívky na celý oběd; každá 
kuchařka musí tedy býti toho bed-
livá, aby jak náleží chutné polívky 
připraviti uměla.“
 Přeskočíme-li pěkných pár de-
setiletí a podíváme se do kuchařek 
poválečných, tedy z poloviny 20. 
století, najdeme tam slova obdobná: 

„Polévky jsou u nás stálou součástí 
oběda a často i chutnou večeří. V po-
ledne podávají se pravidelně před 
hlavním jídlem, Doplněné chlebem 
nebo vařeným bramborem tvoří pří-
mo hlavní pokrm k večeři.“ 
 A tak bychom mohli pokračovat 
v listování až do současnosti, a na-
hlížet nejen do naší kuchyně. A pro-
tože zimní měsíce si žádají polévky 
vydatnější nebo ty na rozehřátí, na-
bízíme pár takových, posbíraných 
doma i ve světě, na vyzkoušení.                          

Dobrou chuť!
 ak ■

Tak přesně to si pamatuji z dětství, často to říkávala moje 
babička, se zvláštním důrazem pak v okamžicích, kdy jsem se 
nad předloženou stravou kroutila v očekávání něčeho jiného.

RECEPTY

Polívka je GRUNT!
Máte zajímavé 

recepty, chcete nám 

nabídnout sezónní tipy do 

této rubriky? Vyzkoušeli jste 

některý z našich receptů – 

osvědčil se? Dejte nám 

vědět!

POLÉVKA KURKUMOVÁ 
(LIBANON)

Velmi chutná a zároveň na přípravu 
jednoduchá a skutečně rychlá polév-
ka, pro níž potřebujete jen pár ingre-
diencí. Lze ji podávat třeba s chle-
bovými plackami, nebo po italském 
způsobu doplnit o malé tortellini 
s náplní dle chuti a nastrouhaným 
parmazánem. (2 porce)

2 stroužky česneku
150 ml zeleninového vývaru
čerstvá šalvěj

mléko
kurkuma
muškátový oříšek
olivový olej

Dva najemno nase-
kané stroužky česne-
ku lehce orestujte na 
olivovém oleji a vzápětí za-
lijte asi 150 ml silnějšího zelenino-
vého vývaru. Nechte krátce povařit. 
Přidejte nasekanou čerstvou šalvěj 
(množství dle chuti), zhruba 0,5 l 
vody a 50 ml mléka. Opět provařte. 
Teď už přichází na řadu kurkuma, 

vsypte jí pomalu a promíchá-
vejte. Její množství záleží 
na požadované výsledné 
chuťové intenzitě polévky 

a barvě. Na závěr pro doplnění chu-
ti lze přistrouhat také muškátový 
oříšek a přidat pár kapek olivového 
oleje.

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize 
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz
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ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, pravidelné úkli-
dy kanceláří, domů. Po dohodě. 
Tel.: 603 874 107, 
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz

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

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH 
STROMŮ stromolezeckou techni-
kou. Snižování živých plotů. 
Tel.: 606 527 091

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

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

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.

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

ING. IVANA MALÁ
daňový poradce, certifikovaný účetní

 DAŇOVÁ EVIDENCE – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
 VEŠKERÉ DANĚ – PŘIZNÁNÍ 
 MZDY, PERSONALISTIKA
 ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH 
 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ – PRO STÁLÉ KLIENTY ZDARMA

    NAJDETE NÁS: 
 Zelená 248, 251 62 Mukařov, tel.: 602 242 663
 Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel.: 602 400 746 
 E-mail: info@maledane.cz,  www.maledane.cz

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

• soukromá / firemní /  
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafický návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT
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INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu

Tajenka bude obsahovat požadovaný 
krátký text (slogan, výrobek, službu 
atd.), redakce zajistí její tvorbu na míru. 
Pro luštitele věnuje zadavatel tři ceny.
V každém vydání časopisu je 

pouze jedna křížovka. Na volné 
termíny 2021 se informujte, re-
zervace na konkrétní měsíc je pře-
dem možná. Ceník a formáty na  
www.zaprazi.eu.                                ■

Od letošního roku nabízíme zájemcům na 
této stránce FIREMNÍ VÝHERNÍ ŠVÉDSKOU 
KŘÍŽOVKU s logem, kontaktem či grafickým 
inzerátem ve výřezu nebo i úvodním textem. 

KŘÍŽOVKA pro zábavu i poučení
KŘÍŽOVKA




