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Za těch několik málo týdnů letošního roku se 
nám v redakci sešly již více jak dvě desítky do-
tazů týkajících se vydávání a distribuce našeho 
časopisu, a to i přes to, že základní informace 
pro rok 2021 jsme nastínili již v minulém čísle. 
Nebude proto zřejmě na škodu vše ještě shr-
nout a připomenout.

ČASOPIS ZÁPRAŽÍ JE:
✔ měsíčník, s periodicitou 10x ročně (nevychází 
v lednu a srpnu),

✔ určen primárně pro oblast jihovýchodně za Prahou,

✔ tištěné regionální periodikum, s 15letou historií 
a nákladem 22 000 ks,

✔ s redakční uzávěrkou vždy k 20. dni v měsíci na 
vydání pro měsíc příští,

✔ obsahově s inzercí grafickou, řádkovou i PR 
(textovými) články,

✔ v redakční části s ustálenými (rozhovor, zprávy, 
úvodník, sloupek) i občasnými rubrikami (osobnost 
regionu, tip na výlet, historie, zamyšlení), do kterých 
uvítáme také vaše čtenářské příspěvky a tipy,

✔ pro čtenáře zdarma,

✔ vydáván k 1. dni daného měsíce,

✔ distribuován v den tisku na výdejní místa (je 
jich ca 60) a současně je neadresně roznášen do 
schránek obyvatel v celém kraji – aktualizované 
seznamy viz web časopisu,

✔ k dispozici také v elektronické podobě v archivu 
našem webu,

✔ soukromé, nezávislé periodikum.

Na další dotazy ještě podotýkáme, že časopis 
Zápraží nemá klasickou „kamennou“ redak-
ci. Osobní setkání je však možné si domluvit. 

Kontakty na redakci naleznete v tiráži nebo na 
našem webu www.zaprazi.eu                                   ■
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ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
slunečné dny, kterými nás v závěru potěšil 
únor, nám v této době udělaly dobře nejen na 
duchu, ale mnohým i na těle. Možná jste se 
vrhli na první práce na zahrádce, vyrazili jste 
na výlet nebo jste si protáhli tělo na kole.  Kdo 
času nevyužil nemusí zoufat, březen zřejmě 
přichází s podobně příjemným počasím, na-
víc 20. 3. už přivítáme i první jarní den. Což 
je alespoň nějaká jistota v dnešní nejisté době. 
 My vám v tomto čísle nabízíme výlet na da-
lekou Aljašku, kdo upřednostňuje místní kon-
činy, nechť se inspiruje naší návštěvou v zají-
mavém městském muzeu v Pyšelích. Řešíte-li 
otázku vzdělávání svého potomka v následují-
cích letech, snad si se zájmem přečtete článek 
o nově zřízeném gymnáziu v rámci vzdělávací-
ho spolku Navis. A trochu se pochlubíme pil-
ností - na skok jsme se zastavili v louňovickém 
čalounictví a vyzpovídali jeho majitelku, prošli 
zápisky s velikonočními zvyky a recepty, zasta-
vili se u prvních květů na zahradě a pro lušti-
tele připravili křížovku s cenami, příznačnými 
pro jaro.
Příjemné čtení, užívejte jarního slunce a po 

svém si připomeňte a oslavte Velikonoce.
Alena Kvasničková ■

AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o. Hlavní 101 | 250 84 Křenice | tel.: 323 605 313–6 | www.fi at-krenice.cz
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Nejste místní rodačka, přestože 
o zdejším kraji víte mnohé. Od-
kud pocházíte?
Vyrostla jsem na severní Moravě 
pod Beskydami, v Příboře. Neplá-
novala jsem to, ale víte co… studia, 
manželství, a tak už více než dvacet 
let je mým domovem kraj na Zápra-
ží. A jsem tu ráda.

Působíte na obci, zajímáte 
o regionální poměry, historii, 
kulturu. Jste podepsaná pod 
publikací o Velkopopovickém 
pivovaru, stejně jako pod místní 
naučnou stezkou. Náhoda?
Zájem o historii, místo, kde žiju, to 
mám asi dané v genech. Můj otec 
(pozn. fotograf Rudolf Jarnot) je 
zase velkým patriotem Příborska. 
A také díky své práci jsem dostala 
možnost pracovat s materiály týkají-
cí se osobnosti barona Ringhoffera, 
což byla neocenitelná zkušenost. 
Zdejší kraj mu vděčí za mnohé.

Když jsme u té historie, nelze 
vynechat kroniku vlastního 
rodu, se kterou jste zabodovala 
i v soutěži fotoknih. Jak a proč 
vlastně vznikla?
Zpočátku jsem jen chtěla doplnit in-
formace u rodinných fotek, ale nějak 
se vše začalo nabalovat a najednou 
jsem byla u příběhů jednotlivých 
lidí, míst… Chtěla jsem to uceleně 
předat dál, než stále prohlížet „roz-
házené“ fotografie.  A tak vznik-
la kronika rodu Jančů. Vzhledem 
k tomu, že většina jeho členů odešla 
ve vlně vystěhovalectví v 19. století 
do Ameriky, tak se pátrání přesu-
nulo i tím směrem a texty jsem pak 
psala dvojjazyčně. 

To už jste tedy plánovala, že se 
kniha podívá i za oceán?
Ono to z toho postupně vyplynu-
lo. Příbuzní tam už dávno, jak se 
říká, zapustili kořeny, ale vazby 
a zájem o rodnou zemi stále mají. 
A protože historii máme společnou 
a rodinné fotografie jsou pokladem 
pro všechny, tak jsem se za nimi do 

Texasu vypravila. Získat další infor-
mace a předat ty nashromážděné. 
Ve formě knihy, kroniky rodu, to 
byl úspěch!  I když se dříve snažili 
společné předky dohledat, uceleně 
zpracovaná publikace jim doslova 
vzala dech. 

Jak dlouho jste se kronice vě-
novala?
Samotný sběr a utřídění fotografií 
a informací trvalo asi rok a půl, prá-
ce na samotné knize pak zabraly ur-
čitě třičtvrtě roku. Celé mi to ulehčil 
fakt, že některá data už jsem k dis-
pozici měla z dřívějška a pak také 
to, že spousta materiálů je dnes v ar-
chivech a institucích zdigitalizována 
a přístupná i dálkově.

„Špatné poměry v Rakousku-
-Uhersku, hospodářská krize, 

neúroda, nezaměstnanost, chu-
doba, a také možnost vyhnout 
se vojenské službě pro císaře 

pána. To vše vedlo k velké vlně 
vystěhovalectví z Evropy. Většina 
vystěhovalců zamířila do Spoje-

ných států, cílem mých předků se 
stal Texas, přestupní stanicí však 

byly nejprve německé přístavy.“

Nejen historie a sport – Vaší 
další aktivitou je cestování. 
A já už vím, že všechny tyto tři 
činnosti jste dokázala spojit 
a výsledkem je úžasná kniha 
o Aljašce. Jak jste se dostala 
k tomuto dobrodružství?
Z důvodu vylepšení angličtiny jsme 
přes mezinárodní agenturu přijali 
do naší rodiny na roční pobyt stu-
dentku z USA. Měli jsme fakt štěstí, 
zvolili jsme úžasnou holčinu, bylo jí 
16 let, sebevědomá, přizpůsobivá, 
byla zvyklá na život v přírodě. Ovšem 
překvapivě se naučila česky mnohem 
rychleji než my anglicky! Navázali 
jsme přátelství i s jejími rodiči, otec 
byl po vzdálenějších příbuzných Slo-

vák, a hledání po jeho předcích nás 
vlastně dovedlo k tomu, že vznikla 
i ta naše kronika rodu a vytvořili jsme 
si i naše rodokmeny. To ale odbočuji, 
rodokmeny… to by bylo povídání na 
delší dobu. 

Tedy zpátky na Aljašku! Stu-
dentkou v Kamenici to začalo 
a pak?
Stručně řečeno, výměna byla nakonec 
oboustranná. Na dva zimní měsíce 
jsem odletěla k nim na Aljašku. Nejela 
jsem do neznáma, byl to již můj druhý 
pobyt, tentokrát ale v zimě. Otec naší 
studentky pracoval jako ředitel ná-
vštěvnického centra Mendehall Gla-
cier v Juneau, hlavního města Aljašky. 
Pomohl mi zajistit veškerá potřebná 
povolení k pracovnímu pobytu. Mojí 
prací bylo digitální zpracování veš-
kerých zde uchovaných dokumentů 
o ledovci Mendenhall od jeho historie 
až po současnost, a to v textové nebo 
fotografické podobě. Tento materiál 
poslouží jako základ pro další propa-
gační, publikační či dokumentační 
práce o vývoji ledovce a jeho vlivu na 
přírodu, a to z pohledu výzkumného, 
vzdělávacího a propagačního. 

To je práce více než dost, a co 
volný čas?
Jihovýchodní Aljaška má trochu 
jiné klima než je v severních čás-

tech území. Vydatně zde prší, což se 
v zimě projevuje velkým přísunem 
sněhu. Jakmile se počasí vybouří, 
nastávají nádherné okamžiky zalité 
sluncem a sněhem. Lidé jsou zvyklí 
na drsnější podmínky, v interiérech 
mají celkově chladněji, v obchodech 

zaměstnanci jsou běžně v čepicích, 
bundách… Ano, měla jsem i vol-
no, poznala jsem okolí. Výlety jsou 
možné v podstatě pouze se základ-
ním zimním vybavením, musíte 
stále počítat se sněhem a mrazem. 
Místní obyvatelé milují běžky. Tratě 
na zamrzlých jezerech a speciální 
okruhy jsou pro ně perfektně při-
pravené. Měla jsem tu možnost si 
jich také užít. Ladem nezůstaly ani 
brusle a sněžnice. Město Juneau 
má specifickou polohu. Jinak než 
lodí nebo letadlem se tady nedo-
stanete, nejsou zde žádné silnice 
spojující město se zbytkem Sever-
ní Ameriky. Původní zlatokopecké 

město obklopují vysoké hory s pá-
tým největším ledovcovým polem 
v USA, ze kterého „stéká“ do moře 
okolo 30 samostatných ledovců. 
Avšak ani tyto oblasti již pro čes-
ké turisty nejsou zcela neznámé. 
Tu a tam najdete české stopy, jako 

já například potkala českou šper-
kařku v její vlastní galerii v městě 
Sitka. Úžasné setkání. V tomto 
multikulturním prostředí poznáte 
příběhy obyvatel, ať přišli odkud-
koliv nebo s těmi původními, kteří 
jsou součástí současné Aljašky. 
Jsou úžasnými umělci, zachováva-
jící svoji tradiční originální kultur-
ní dědictví.
 A jak tohle povídání ukončit? 
Zadanou práci jsem stihla, předala, 
na rozloučenou upekla koláče a po 
dvou úžasných měsících na Aljašce 
jsem se těšila zpátky do Kamenice!

Děkuji za rozhovor.
ak ■

EVA KRŠŇÁKOVÁ žije dlouhá léta v Kamenici, pracuje ve Velkopopovickém 
pivovaru. Pracovně se tedy známe už několik let. Nikdy dřív by mě však 
nenapadlo, že ji budu žádat o rozhovor do Zápraží. Shodou náhod se mi 
však dostaly do rukou její autorské publikace a bylo rozhodnuto. Doufám, 
že vás aktivity této dámy zaujmou a možná i k lecčemu inspirují.

To, že cestování rozšiřuje 
OBZORY, není jen fráze

ROZHOVOR ROZHOVOR

Oblast Jihovýchodní Aljašky bylo osídleno před mnoha tisíci lety 
původními kmeny Tlingitů. Prvními Evropany, kteří se v této oblasti 

usadili, byli až v roce 1880 zlatokopové. Po Joe Juneau, který tady 
zlaté nuggety objevil jako první, dostalo město jméno. Juneau leží na 
úrovni moře a je obklopené vysokými horami. Město se v období zlaté 

horečky stalo výchozím bodem pro cestu do oblastí Yukonu a Klon-
dike. Dnes jsou hlavními ekonomickými aktivitami města rybolov, 

vládní služby, v létě pak turismus.

„Ne pořád na Aljašce 
svítí slunce. Po třech dnech 

hezkého počasí začalo hustě 
sněžit. Zapište si nové slovo 
do slovníku „white out“ – 

bílá tma, za kterou následuje 
„black out“ – všechno zhasne 
a vypne. Jelikož dráty jsou za-
tížené sněhem a občas se zkří-
ží, dojde k totálnímu výpadku 
proudu. Nikoho to nevyplaší, 
sníh z drátů opět spadne a vše 
začne fungovat jako obvykle.“ 

Juneau, 27.1.2019

Eva Kršňáková (*1964)
Narozena v Příboře, pracuje ve Velkých Popovicích, žije v Ka-
menici. Autorka zaměřující se na regionální tematiku, tvůr-
kyně rodinné kroniky a knihy o historii Jihovýchodní Aljašky. 
Finalistka a vítězka soutěže CEWE Fotokniha.

Výběr z publikací:
✔ Velkopopovická legenda – 200. výročí narození zakladatele 
pivovaru barona Františka Ringhoffera
✔ Rod Jančů …pod českým a americkým nebem
✔ Alaska 2019

Stojí také za projektem a realizací naučné stezky Krajinou 
barona Ringhoffera. Z pobytu na Aljašce připravuje na letošní 
rok výstavu s fotkami. Jejím otcem je známý moravský foto-
graf a horolezec Rudolf Jarnot. Lyžařka, cyklistka a nadšená 
fotografka. Vdaná, matka dvou synů.

✔ Státní vlajku navrhl v roce 1926 třináctiletý Ben-
nie Benson, Za vítězný návrh získal 1000 dolarů na 
školu, hodinky a výlet do Wahingtnu D.C. Na vlaj-
ce je zlaté souhvězdí Velké medvědice a Polárky,  
každá hvězda a modré pozadí nese nějaký speci-
fický místní symbol (zlatokopectví, jezera, moře, květiny…)
✔ Hlavní město Juneau je jediné hlavní město státu USA, ke kte-
rému se nedá dorazit autem, jen letecky či lodí.
✔ Ve Fairbanks platí stále zákon, že se nesmí los napájet al-
koholem.
✔ Najdeme zde nejvyšší horu Severní Ameriky – Denali, dříve 
Mt. McKinley (6190 m. n. m.) 
✔ V nejužším místě Beringovy úžiny dělí od sebe Aljašku a Rus-
ko jen 2 míle.
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Žádné muzeum nebývá ale jen tak 
ledajaké, i to pyšelské skrývá jisté 
unikáty. Co mu chybí na venkovním 
vzhledu a vnitřním prostoru, dohání 
svými exponáty a příběhy, které se za 
nimi často skrývají. To, že muzeum 
stále žije a návštěvníci odcházejí plni 
dojmů, je především díky paní Zdeň-
ce Srnské, dlouholeté kurátorce, 
patriotce a obyvatelce Pyšel. Setkala 
jsem se s ní v podstatě náhodou, ale 
o to si toho více vážím. Provedla mne 
expozicí a stále bylo co vysvětlovat, 
ukazovat, o čem vyprávět. 

Na výkopech to začalo
„To už je ale novodobá historie mu-
zea, k té se dostaneme za chvilku,“ 

oddaluje povídání o vlastní činnosti 
tato vitální dáma. „Nejprve je nut-
né vědět, že Pyšely své muzeum už 
měly, a to v letech 1936 až 1953.“ 
Muzejní sbírky, shromážděné 
v jedné jediné místnosti, měl tehdy 
v péči Arnošt Chvojka, místní ban-
kovní úředník. Padesátá léta, boha-
tá na různá administrativní opat-
ření, dosáhla i do Pyšel a existence 
muzea byla tehdy zpečetěna. Expo-
zice byly rozdrobeny, předměty se 
ocitly v různých okolních muzeích. 
Trvalo více jak padesát let, než byla 
činnost muzea ve městě obnovena. 
A zde již přichází na pomyslnou 
scénu Zdeňka Srnská. Nebyla však 
sama. Má-li totiž nějaká činnost 

vzniknout, udržet se a rozvíjet, 
bývá zapotřebí více osob a podpory 
z obce. Tady základní trojku dopl-
nil pyšelský numismatik a historik 
Jiří Chvojka a akademický sochař 
a medailér Michal Vitanovský. 
 Podstatou muzea se stala jako prv-
ní archeologická sbírka. Její počátky 
je nutné hledat v areálu domova dů-
chodců, tedy zdejšího zámku. „Pra-
covala jsem tam dlouhá léta, a když 
se rozběhly výkopové práce v parku, 
při stavbě ČOV, všimla jsem si prvních 
kousků keramiky. A začala jsem je pra-
videlně sbírat. Vyzvednuto tak bylo na 
stovky zlomků a předmětů, ať již z ke-
ramiky, skla nebo kovu,“ vzpomíná 
na časy před více než třiceti lety paní 

Srnská. Všechen nalezený materiál 
byl předán k odbornému zpracování 
do Prahy a Kolína. V Praze se dostal 
k odborníkům z AÚ ČSAV, v Kolíně 
ho převzali pracovníci Regionální-
ho muzea. K dalším nálezům došlo 
později i mimo centrum obce; také 
v dnešní době lze při zemních pra-
cí či sběrem na 
okolních polích 
dokladovat pří-
tomnost lidských 
sídel a činností 
v dávné minulosti 
(nálezy odkazují 
až do doby bron-
zové a železné). 
To mi potvrzuje 
i paní Srnská 
s dovětkem, že 
i ona se stále ráda vydává do okolí 
a každý nález ji potěší. 

Konečně stálá expozice
Své prostory našlo muzeum, zare-
gistrované již v roce 1993, v obec-
ním domě na pyšelském náměstí. 
Tehdejší starosta Vladimír Paclík 
se zasloužil o to, že muzeum zís-
kalo pro stálou expozici dvě míst-
nosti v 1. patře. Muzeum bylo ote-
vřeno v listopadu 1996 a vedoucí 
muzea byla oficiálně jmenována 
paní Zdeňka Srnská. Prostory 
sice oplývají množstvím exponá-

tů, přesto je to jen část z fondů, 
jinak před očima veřejnosti skry-
tých v depozitářích. Dnešní mu-
zeum navazuje tematicky na to 
původní, zaměřuje se především 
na dějiny Pyšel a blízkého oko-
lí, na tradice, řemesla. Najdeme 
zde sbírku archeologickou, nu-

mismatickou, 
etnografickou, 
dále pak soubor 
týkající se histo-
rie obce a okolí 
a také sbírku vě-
novanou osob-
nosti místního 
rodáka, profe-
sora Emanuela 
Rádla. 
Za dobu exi-

stence muzea přibylo mnoho 
různých darů od občanů, z nichž 
některé mají i nádech kuriozit. 
„Tak řekněte, co si myslíte, že je 
tato modrá nádoba? K čemu dříve 
sloužila?,“ otáčí se na mne paní 
Srnská s něčím, co na první po-
hled vypadá jako obyčejný modrý 
smaltovaný hrnec s odklápějící se 
poklicí. Dovnitř však vede něko-
lik zužujících se trubiček. Co by 
to tak mohlo být? Uhodnete? 
Zkuste to! Na vaše tipy čekáme 
na adrese redakce@zaprazi.eu 
do 20. března.                                           ak ■

Z HISTORIE

Omšelá budova na samotné hraně zdejšího náměstí příchozího 
na první pohled ničím neupoutá, přesto by bylo chybou 
navštívit Pyšely a minout ji. O prostor se tu dělí místní skauti 
a pyšelské muzeum. Možná si řeknete, obyčejné muzeum na 

malém městě, no a co? 

PYŠELSKÉ MUZEUM

Pohled do expozice muzea 
(Soubor nástrojů a zařízení 
domácnosti)

Předměty ze sbírky věnované profesoru Emanuelu 
Rádlovi (vlevo posmrtná maska)

Celkový pohled na město Pyšely od Lorety

ARCHEOLOGICKÁ 
EXPOZICE 

První evidované archeologic-
ké nálezy (kamenné nástroje) 
z území Pyšel pocházejí ještě 
ze sbírek původního místního 
muzea, o čemž svědčí exponá-
ty, vrácené při obnově muzea 
z Říčan. Expozice pravěkých 
kamenných nástrojů se však 
během let rozrostla. Pozor-
nost si zaslouží zejména teslice 
datovaná do mladší a pozdní 
doby kamenné (6. - 3. tisíciletí 
př. n. l.), broušený sekerkovitý 
nástroj, pro něž se používaly 
amfiboly z řečiště řeky Sázavy. 
(Pozn. Amfibol je složitý kře-
mičitan s dokonalou štěpností 
podle ploch kosočtverečného 
hranolu a tvrdostí 5 až 6.)

Také mezi nálezy keramiky 
v pyšelské lokalitě lze objevit 
unikáty, např. červeně a bíle 
malovanou keramiku z 15. 
století. Samostatnou kapitolou 
jsou pak historické kamnové 
kachle, nejstarší pocházejí ješ-
tě z gotického období a jako ce-
lek jsou zajímavým dokladem 
toho, jaká vytápěcí kachlová 
tělesa se používala přibližně od 
15. do 18. století.

PYŠELSKÉ MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 34
Běžná otevírací doba: 

duben – listopad, 
vždy v pátek a sobotu

tel.:  606 161 188
www.pysely.cz

Aktuálně je muzeum  
vzhledem k vládním  
opatřením uzavřeno.

 Kurátorka Zdeňka Srnská 
náleží ke spoluobnovitelům 
Pyšelského muzea

Tipnete si, k čemu tato
 nádoba byla určena? 

(viz text)

OSOBNOSTI Z PYŠEL
František Rádl (1876-1956) – matematik
Emanuel Rádl (1873-1942) – filozof a spisovatel
Zdeněk Sedlák (1912-1945) – letec RAF
Antonín Jenšovský z Pyšel (1817-189) – stavitel
Robert Guttmann (1880-1942) – malíř
Václav Špála (1885-1946) – malíř
Jan Vokálek (-2000) – restaurátor baroknich soch v Pyšelích
Rod Mračských z Dubé, Karel Mračský – od roku 1584 majitel 
pyšelského panství
Rod Bissingenů, Jan Jindřich Bissingen (-1778) – majitel Pyšel 
od roku 1734 
Rod Mattencloit-Ubelli, Richard Mattencloit st. (1862-1925) – 
od roku 1902 do prvorepublikové pozemkové reformy majitel 
panství a velkostatku

Výstava je to specifická. Zkoumá 
dopad skladových areálů na krajinu 
a společnost; což jsou místa, kde se 
skladuje, balí, montuje a zároveň jsou 
to místa průmyslu, který sám o sobě 
nic neprodukuje.
 Samotné muzeum v Uhříněvsi 
bylo původně v tzv. Legionářském 

domě postaveném roku 1925. Pak 
byly sbírky muzea na dlouhá léta 
převzaty do muzea v Říčanech, až 
roku 1998 byla schválena obnova 
muzea. To bylo umístěno a veřejnosti 
zpřístupněno v roce 2002 v bývalých 
konírnách původního uhříněvského 
cukrovaru, kde sídlí dodnes.                   ■

Za dlouhodobým uzavřením muzea nestojí jen 
současná situace, ale také dvouletá renovace. Ta je již 
hotová a v galerii byla zahájena první výstava, zatím 
přístupná pouze virtuálně. Nese název Ocelová města.

Uhříněveské muzeum znovu ožilo

OZNAMUJE OTEVŘENÍ 
PROVOZOVNY PO RENOVACI

Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov, 
tel.: 323 632 285, jsme také na Facebooku.

✿ Nově zařízeno ✿
✿ Celkově větší prostory cukrárny a jejího zázemí ✿

✿ Vnitřní posezení, zahrádka ✿
✿ Prodej zahájen od  19. 2. 2021 ✿

Děkuji všem, kteří se podíleli na renovaci, týmu 
i rodině za podporu a našim zákazníkům za 

pochopení a zachování přízně! Těšíme se na vás!

Cukrárna 
v Srbíně



8 | ZAPRAZI.EU ZAPRAZI.EU | 9

Hyacinty, narcisky, primulky… ano to je 
skutečně vůně jara. Také máte chuť s prvním 
prosluněným dnem vyběhnout na zahrádku 

a po dlouhé době si to tam zase trochu 
zvelebit? Tak to pro vás máme dobrou zprávu!

 PRODEJCE UŽITKOVÝCH VOZŮ | NÁSTAVBY A VESTAVBY 

PROFI AUTO CZ 
Kolovratská 1367 | Říčany |  PRODEJ :  602 242 726 | SERVIS: 725 439 094 

www.profiautocz-fiat.cz | www.profiautocz.cz

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

Vyberte si vozidla, která splní vaše potřeby

 

Budujete již nějakou dobu pro-
jekt Školy Navis a jste zároveň 
ředitelem ZŠ Navis. Jaké byly 
vaše představy při vstupu do to-
hoto projektu a jak ho hodnotíte 
nyní?
Na začátku jsme se věnovali malé 
skupině asi čtyřiceti dětí, nyní jsme 
vyrostli na 150 žáků, a doufám, že 
jsme zároveň zvládli zachovat rodin-
nou atmosféru projektu. Co mi dělá 
velkou radost je, že se okolo školy 
sdružuje stále větší počet velmi zají-
mavých lidí, pedagogů, rodin, dětí. 

Jaké jsou hlavní myšlenky 
a vize vzdělávání ve školách 
Navis a jak se je daří realizovat 
v praxi?
To podstatné je rozvíjet děti po stránce 
osobnostní a intelektové. A já věřím, 
že se nám to daří dobře. Přidám tady 
trochu statistiky – celoškolní percentil 
v Národním testování je stabilně oko-
lo 80 %. Současně 96 % rodin nám 
potvrzuje, že jim s výchovou a osob-
nostní formací dětí pomáháme. 

Jedním ze základních pilířů 
projektu je důraz na roli rodiny. 
Jak se Vám osobně daří skloubit 
rodinný život s povinnostmi 
ředitele školy?
Je pravda, že nezbývá mnoho času na 
koníčky a další aktivity, ale rodina je 
v mém životě pořád na prvním místě. 

Možná by bylo lepší ptát se na toto 
téma mojí manželky ☺. Máme totiž 
čtyři skvělé děti! Připouštím, v ně-
kterých fázích vývoje projektu (teď 
aktuálně otevírání gymnázia) je času 
málo na cokoliv.

V poměrně krátké době se 
Vašemu týmu podařilo zreali-
zovat novou a moderní školu ve 
Světicích…
Ano, budova je to krásná, ale ve své 
podstatě podružná. Zásadní je to, že 
škola je tvořena mezilidskými vzta-
hy, rituály a postupy dané instituce. 
To, s čím jsme bojovali, byl zejmé-
na prostor. Od počátku jsme chtěli 
být otevření novým rodinám a no-
vým kontaktům, ale od určité fáze 
rozvoje projektu jsme museli začít 
odmítat rodiny, se kterými bychom 
rádi spolupracovali. Proto jsme se 

rozhodli, že je na čase uzpůsobit 
naše vyučovací prostory vícero zá-
jemcům. Těšíme se na ně ☺. 

Máte kolem sebe tým skvělých 
spolupracovníků. Podle čeho je 
volíte? 
Je to opravdu skvělý tým, bez které-
ho bych školu ani vést nemohl. Můj 
tatínek, který se celý život věnoval 
manažerské práci, mi říkal: „Hlav-
ní klíč k úspěchu je brát do týmu 
lidi, kteří jsou v dané oblasti lepší 
než ty.“ Myslím, že tento postup se 
osvědčuje, hledám otevřené a pra-
covité lidi, kteří jsou pevní v hodno-
tách a zároveň jsou profesionály ve 
svém oboru.

Proslýchá se, že od září 2021 
dojde k otevření Gymnázia 
Navis. Sdělíte případným 

zájemcům z řad našich čtenářů 
nějaké podrobnosti?
Na otevření gymnázia jsme praco-
vali poslední rok, ale vize jeho exis-
tence byla s námi od úplného začát-
ku. Chtěli jsme totiž našim dětem 
a studentům nabídnout vzdělání od 
mateřské školy až po maturitu. Tvo-
říme ucelený pedagogický systém, 
který stojí na hodnotové osobnostní 
výchově a na individuální práci s cha-
rakterem a intelektem. Úvodní Den 
otevřených dveří (DOD) se konal 
sice již v únoru, ale pokud je zájem, 
na stránkách naší školy u gymnázia 
najdete vložený záznam. 

Na co se bude gymnázium 
zaměřovat? 
Jak jsem již podotkl, jsme škola hod-
notová. Chceme vést studenty ke 
kvalitní komunikaci, argumentaci, 
formativní zpětné vazbě. Budeme se 
orientovat na jazyky (máme připra-
vený koncept pro angličtinu – kde 
chceme umožnit studentům odchá-
zet s úrovní C1 – a na španělštinu 
a němčinu – kde cílíme na B2) a také 
na kritické myšlení a IT technologie, 
na práci s informacemi. V našem mo-
ttu máme napsáno: „Šťastní, vzděla-
ní a solidární mladí lidé“. Máme tím 
na mysli, aby se studenti dobře znali 
(po stránce osobnostní, emoční), aby 
pracovali na vrcholu svého potenci-
álu (k čemuž nabízíme mentoring), 
a aby mysleli na ostatní lidi a pře-
mýšleli nad důsledky svého chování. 
To vše by jim tedy naše gymnázium 
mělo nabídnout. ■

V našem regionu se slibně vyvíjí projekt Školy Navis; v září letošního roku se 
rozšíří o čtyřleté gymnázium. Kdo náleží mezi vedoucí osoby, které stojí za 
úspěchem projektu? Ve dvou článcích vám dvě z nich představíme. Jako prvního 
jsme vyzpovídali Mgr. Jana Vepřeka, ředitele ZŠ Navis a budoucího gymnázia, 
v příštím čísle se můžete těšit na rozhovor s PhDr. Mgr. Kristinou Kašparovou, 
ředitelkou MŠ Ratolest v Petříkově. 

OD MATEŘSKÉ ŠKOLY AŽ PO GYMNÁZIUM

ZŠ Navis
U Zámku 1, Dobřejovice

dobrejovice@skoly-navis.cz
Tel.: 731 494 744

Gymnázium Navis
Světice u Říčan

www.zsnavis.cz

       Budkazahrady
Tel.: 602 800 909

Mail: budkazahrady@seznam.cz
IG: @budkazahrady
www.budkazahrady

Květinářství Kovárna
Tel.: 776 007 888

Mail: flowersaloon@seznam.cz
IG: @kvetinarstvikovarna

Adresa: Školní 42 Mukařov

Náš mukařovský obchů-
dek Květinářství Kovárna 

se začíná plnit všemi jarními 
rostlinami, jaké si jen představíte. 

Nechybí ani hvězdy jarního období 
– tulipány, a v jejich těsném závěsu 
čemeřice. Tulipány dáte s trochou 
ledu do vázy a z čemeřic se už mů-
žete těšit na zahrádce, jsou první 
kvetoucí trvalkou. 
 Jak s tajícím sněhem ze země 
postupně vylézají jednotlivé květy, 
stejně tak svá útočiště už opouště-
jí i zahradníci Budkazahrady. Po 
zimní pauze jsou opět připraveni 
vám zpříjemnit pobyt na zahradě 
– jarní důkladnou údržbou, založe-
ním nové zahrady nebo třeba tvor-

bou chodníčku k zahradnímu altá-
nu. Všechny naše nabízené služby 
najdete na www.budkazahrady.cz 
a pokud chcete sledovat náš za-
hradnický život, podívejte se na 
Instagram @budkazahrady. 

Květinářství Kovár-
na a Budkazahrady 
– proč spolu? 
Našim velkým přá-
ním při dlouholeté za-
hradnické činnosti totiž 
bylo, vybudovat vlastní 
květinářství. To se nám poved-
lo. A díky spokojeným zákazní-
kům také už víme, že to byl dobrý 
nápad.                                                                ■

VÍTÁME JARO! 
Ruku v ruce  

Květinářství Kovárna  
a Budkazahrady

VÍTÁME JARO!
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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

ŘÍČANY – Od konce února za-
hájilo zkušební provoz nové očko-
vací centrum ve sportovní hale, 
které slouží lidem z širokého oko-
lí k očkování proti onemocnění 
COVID-19. Počáteční kapacita 
počítá s 200 očkovanými – v max. 
počtu se v novém centru bude 
moci očkovat až okolo 500 lidí. 
V provozu bude centrum zatím 
od pondělí do pátku od 8 do 16 h, 
registrace k očkování bude nutná 
přes státní rezervační systém. Na 
realizaci projektu se podílí Ne-
mocnice AGEL Říčany, radnice 
města Říčany a hejtmanství Stře-
dočeského kraje.

PRŮHONICE – Zámecký park 
zůstává otevřen pro veřejnost, 
přístupný byl i v předchozích zim-
ních měsících. Vzhledem k počasí 
však některá místa mohou být 

hůře schůdná (a při sněhu se 
cesty udržují jen plužením). Na 
pokladně jsou zájemcům k dis-
pozici běžné i elektronické vstu-
penky, zakoupit lze i roční karty. 
Upřednostňován je nákup elek-
tronické vstupenky on-line. Vstup 
s ní je však možný pouze hlavním 
vchodem nebo přes pokladnu u II. 
části parku. Zámecká kavárna je 
otevřena, a to od středy do nedě-
le v čase od 9 do 17 h, výdej přes 
okénko (info platné v době uzá-
věrky Zápraží).

KOSTELEC N. Č. LESY – po-
stupnou proměnou projde černo-
kostelecké nám. Smiřicích. Nyní 
se přistoupilo k otázce porostů 
a dřevin v okolí pomníku s plake-
tou Masaryka, Beneše a Štefáni-
ka. Přerostlé smrky budou v době 
vegetačního klidu odstraněny, je-
jich kořenový systém již mj. vrostl 
i pod sokl pomníku. Vysazeny zde 
pak budou lípy srdčité. Borovice 
vejmutovka byla navržena k po-
nechání s tím, že by mohla sloužit 
jako městský vánoční strom na-
místo smrku sivého před Zeleným 
domem.

SVOJŠICE – KOSTELEC N. Č. 
LESY – Domov Svojšice, organi-
zace poskytující sociální služby, 
se z důvodů nevyhovujících a ne-
bezpečných podmínek ve stáva-
jícím objektu (zámek Svojšice) 

přesouvá se svý-
mi klienty do 
Kostelce nad 
Černými lesy. 
Zde získal nové 
zázemí v nedáv-
no zrekonstru-
ované, bezbari-
érové budově H 
v bývalém plic-
ním sanatoriu, 
ke které přinále-
ží také oplocená 
zahrada.

MUKAŘOV – Televizní pořad 
Černé ovce se v únoru opět vrátil ke 
kauze rodinného domu v Mukařově-
-Srbíně, který slouží jako modliteb-
na pravoslavné církve. Nejasnosti 
kolem samotné stavby a jejího vzhle-
du, povolení a nedávné prohlášení 
budovy za klubovnu s modlitebnou 
vyvolalo to-
tiž další vlnu 
nesouhlasu 
u místních 
obyvatel. ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍZE ZÁKULÍSÍ

„Čalounictví je řemeslo s dávnou 
historií, stačí se podívat třeba do 
starověkého Egypta, kde čalouní-
ci přidělávali polštáře a matrace 
na dřevěné kostry nábytku, plnili 
podušky rostlinami, žíněmi či pe-
řím,“ uvádí mě paní Vaughanová 
do svého světa. „Čalounictví jsem 
se začala věnovat až po takové sho-
dě náhod, kdy jsem zvažovala, jak 
v životě pokračovat. Domácnost se 
třemi dětmi a domek na vesnici – to 
přímo vybízelo k tomu, být svým 
pánem, organizovat si čas, práci.“ 
Zatímco přináší na ukázku vzor-
kovníky čalounických látek, po-

kračuje: „Původně jsem 
vystudovala oděvní prů-
myslovku, ráda šiju, tak 
jsem se ohlížela tímto smě-
rem. A k čalounictví to byl 
jen krok. Absolvovala jsem 
rekvalifikační kurz na praž-
ské škole, pak několikaletou 
praxi u zkušeného čalouníka 
pana Charváta z Votic a před 
rokem otevřela dílnu tady 
v Louňovicích. Přijímám ná-
bytek k renovaci i nový, děla-
ný na zakázku. 

Mám ráda staré věci, histo-
rii, a pocit, že dávám novou 
šanci předmětům, které mají 
za sebou již nějaký ten příběh, své 
kouzlo, je pro mne důležitý a odrá-
ží se v i v samotné práci.

 „Když přinesete křeslo, opotře-
bované, prosezené, má odřené 
područky, na straně rozřízlou 
látku… Tak co s tím zvládnu 
udělat? Všechno! Opravdu. 

Drobné opravy, přebroušení, to 
vše zvládnu, jinak mám již osvěd-
čené spolupracovníky–odborní-
ky, třeba truhláře pro novodobou 
technologii, když potřebuji zreno-
vovat něco staršího, tak mám zase 
jiného „machra“. Křeslo jinak ro-
zeberu na součástky, jsem schop-
ná ho sklížit, nově očalounit, 
pokud je pružinové, tak vyčistím, 
napružím, navážu pružiny, dodám 
nový plnící materiál. Tady už to zá-
visí na klientovi, co zvolí; zda mo-
derní pěny nebo klasiku – africkou 
trávu, žíně. Chcete-li starému ná-
bytku, ke kterému třeba máte i ně-

jaký citový vztah, navrátit jeho 
původní stav, pak je na řadě 

sice o něco dražší, ale také 
pracnější, ovšem celkově kva-
litnější klasická technologie.“
   Služby čalouníka člověk nepo-
třebuje sice denně, ale když už, 
tak sehnat spolehlivého, nebý-
vá jednoduché. V Louňovicích 
vědí, kam zajít. Čtenáři Zápra-

ží už nyní také.
Děkuji za zajímavé a poučné poví-
dání o čalounickém řemesle a přeji 

ať se řemeslu daří!                       ak ■

Na tyto i další otázky zná čalounice Pavla 
Vaughanová odpovědi. Její zázemí najdete 
v rodinném domku v Louňovicích poblíž Mukařova, 
kde se v malé dílně věnuje svému řemeslu. 

Na co je dobrá africká 
tráva a kdy zvolit  
klasickou technologii?

Čalounictví Vagon
Tel.: 723 634 406 (Louňovice)

     : @calounictvi.vagon

Pro naší redakci práce na časopi-
se končí v podstatě elektronickým 
náhledem časopisu, či chcete-li 
dříve, a někde doposud používa-
nou, vytištěnou maketou a ná-
tiskem časopisu, což je vlastně 
časopis ve správných barvách, na 
stránkách tak jak budou z tiskár-
ny, ale vše na obyčejném papíře. 
Po odsouhlasení náhledu (korek-
tura jazyková, kontrola obsahu, 
pro tisk) odesíláme elektronicky 
tisková data v nejvyšší kvalitě do 
tiskárny. Zápraží již dlouhá léta 
k naprosté spokojenosti tiskne-
me v Praze-Malešicích, v tiskárně 
Svoboda Press s.r.o.
 Než se v tiskárně pustí do prá-
ce, je potřebná kontrola zaslaných 
dat, zkušebního nátisku, barev, 
soutisků atd. Čas od času nezaško-
dí se tohoto procesu účastnit osob-
ně, i když důvěru v tiskařské mis-
try máme a do jejich rukou proto 
vkládáme časopis každý měsíc. 
Jakmile dá mistr souhlas, rotačka 
se rozjede naplno a netrvá dlou-

ho a náš nový časopis je na světě. 
Když si vezmete číslo z pásu, ještě 
je teplé a papír tak nějak specificky 
voní, voní barvou a novostí.
 Teď nastává další proces – ba-
lení a distribuce. V našem pří-
padě se Zápraží dočká hromady 
balíků o obsahu 50 kusů, která 
se rozdělí a putuje na dvě místa. 
Menší část do výdejní skladu tis-
kárny, kde si ji hned časně zrána 
přebírá náš kolega a rozveze na 
výdejní místa. Ta druhá, větší 
část se pak dostane k soukromé 
distribuční společnosti, která 
formou neadresné distribuce 
(tj. vložením do schránek) dodá 
časopis k vám, našim čtenářům 
v celém kraji. A proč se stane, že 
Zápraží třeba nedostanete každý 
měsíc? To je tak, počet obyvatel 
kraje a jejich poštovních schránek 
znatelně převyšuje náš náklad  
(22 000 ks). Proto máme systém, 
že v určitých lokalitách se roznáš-
ka do schránek tzv. točí zhruba po 
třech měsících v každé části.    ak ■

Po měsíci práce a o mnoho delším plánování, promýšlení 
a propojování obsahu i grafiky máme před sebou další 
číslo regionální časopisu Zápraží. Hotovo však zdaleka 
není. Teď přichází to podstatné. Tisk a distribuce. A oboje 
si naše redakce hlídá a průběžně kontroluje.

Logistika tisku aneb 
jak vzniká Zápraží

Časopis vyjíždí 
z rotačky

AK, zástupce časopisu, svým 
podpisem na nátisku stvrzuje  
souhlas s tiskem čísla 2-2021

Příprava k balení a distribuci

Naše rodinná fi rma hospodaří ve skle-
níkovém areálu v Dobrém Poli poblíž 
Kouřimi a v prodejních prostorách již 
máme připraveny nejen jarní květiny 
a výběr z prvních aromatických bylinek, 
ale také zeleninovou sadbu z vlastního 
základního materiálu. Místní klima-
tické podmínky a již zmíněné skleníky 
nám napomáhají k úspěšnému pěstová-
ní, a především kvalitě výpěstků. 
Typickou jarní atmosféru si můžete 

doma navodit zakoupením macešek, 
primulek, sedmikrásek nebo oblíbených 
pryskyřníků. Máme však i bohatou na-
bídku cibulovin, nechybí okrasné dře-
viny a postupně se, také v závislosti na 
počasí, do prodeje dostanou i balkonové 
a záhonové okrasné květiny vč. muškátů 
či surfi nií. Zakoupit u nás můžete i za-
hradnické potřeby, substráty či hnojiva 
a postřiky včetně řady přírodních pro-
duktů, vše v širokém sortimentu.             ■

At´ se počasí tváří, jak chce, březnem startuje 
zahrádkářská sezona. Nejinak je tomu i letos 
a v našem zahradnictví jsme proto již přichystaní.

ZÁKAZNICKÉ KARTY
Zůstávají v platnosti i nadále. Ještě 
ji nemáte? Požádejte o ni. Při svém 
nákupu za více než 500 Kč máte 
u nás po celou sezónu na automa-
ticky 5% slevu!

ČAS PRO ZAHRÁDKÁŘE PRÁVĚ NASTÁVÁ

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Otevřeno: 

březen-červen a září-říjen 
PO-SO 8-17 h

červenec-srpen a listopad-únor
 PO-PÁ 8-16 h 

Tel.: 736 630 111
www.zahradnictvi-jandl.cz

Naši druhou prodejnu Zahradnictví Jandl 
s.r.o. naleznete v Nové Vsi (u Kolína), 

otevřeno: PO-SO 8-17 h, tel.: 736 468 061

Oslovili ho na Ondřejovské ulici 
pod záminkou prodeje elektroni-
ky a dalších věcí, vnutili se do do-
mácnosti a pak vyvolali chaotickou 
situaci. Jeden byl ve věku kolem 40 
let, druhý mladší, menší postavy, 
věk asi 20 let. Hovořili česky bez 
přízvuku. Po jejich odjezdu au-

tem senior zjistil, že zakoupené 
věci jsou nefunkční nebo napodo-
beniny a jemu že chybí větší ho-
tovost. Svědci se mohou přihlásit 
na služebně obvodního oddělení 
v Říčanech, telefonicky na čísle 
974 881 730 nebo prostřednic-
tvím linky 158. ■

Informace vkládají sami obyvatelé 
s tím, že podezřelé osoby zazna-
menali v Říčanech, Struhařově, 
Světicích, opakovaně i na Tehově 
a v Mnichovicích. Zabezpečení ne-

movitostí a jeho kontrola, nepone-
chávání cenných či jinak lákavých 
předmětů viditelně ve vozidlech, 
stejně jako celková obezřetnost jsou 
tedy stále na místě. ■

Policie ČR pátrá po totožnosti dvou neznámých mužů, 
kteří 18. 2. 2021 krátce před 13 h využili nepozornosti 
staršího muže ve Struhařově a odcizili mu větší 
částku peněžní hotovosti, uloženou v rodinném domě.

V posledních únorových dnech na sociálních sítích v našem 
kraji přibyla upozornění a oznámení (někdy i s přidanými 
kamerovými záběry) ohledně vloupání a pokusů o vloupání 
do zaparkovaných vozidel u domů i na vnitřních pozemcích 
či o obhlížení nemovitostí neznámými osobami.

Okradený senior ve Struhařově Auta a nemovitosti opět  
v hledáčku nenechavců?
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– 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:

✁

✁

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.

 „Strategicky společně pro Říčansko 
II“ je v současné době zpracovávaný 
dokument na nové programové obdo-
bí 2021-2027, který musíme předložit 
do konce června ke schválení na Mini-
sterstvo pro místní rozvoj. Bez tohoto 
dokumentu nebude MASka moci 
vyhlašovat výzvy na potřebné projek-
ty, tak jak se snažíme od roku 2008 
nejen touto formou regionu pomáhat.  
Základním pilířem tvorby strategie je 
samozřejmě komunikace se starosty 
jednotlivých obcí a mapování potřeb 
těchto obcí. Každá starostka i staros-
ta přesně ví, co jejich obec potřebuje. 
Přesto vítáme i názory dalších cílo-
vých skupin jako jsou školy, školky, 
zájmové spolky, sociální služby, pod-
nikatelé, ale i názor veřejnosti z řad 
jednotlivců, kterým není lhostejné 
místo, kde bydlí, kde žijí. Napište 
nám nebo vyplňte dotazník spoko-
jenosti se životem na Říčansku na 
vedlejší straně.

 Na našich webových stránkách 
jsme zveřejnili výroční zprávu za rok 

2020 Krajské sítě místních akčních 
skupin Středočeského kraje, kterých 
je v našem kraji 29. Setkáváme se 
pravidelně a i v loňském nelehkém 
roce probíhala setkání buď osobně 
nebo on-line. Nahlédněte pod po-
kličku místních akčních skupin.  Co 
všechno děláme, co nás vlastně spo-
juje? A zjistíte, že je to láska k místu, 
kde žijeme a snaha dělat ho prostřed-
nictvím místních akčních skupin 
lepší. Jsme prostě srdcaři. Dubnové 
setkání, pokud okolnosti dovolí, pro-
běhne v prostorách zámku Berchtold 
v Kunicích, držitele regionální znač-
ky Zápraží originální produkt®.

 11. výzva MAS Říčansko – IROP 
– Školství a vzdělávání 2021 je 
schválena. Příjem projektů do MS 
2014+ je možný od 9. 3. 2021 od 8 
hodin do 30. 4. 2021 do 8 hodin. 
Minimální výše celkových způso-
bilých výdajů (CZV) na projekt je 
stanovena na 500 000,- Kč a ma-
ximální výše CZV na 5 mil. Kč. 
Celková alokace je 7,2 mil. Kč. 

Veškeré podrobnosti a podklado-
vé dokumenty najdete na webo-
vých stránkách MAS v sekci „Do-
tační výzvy/IROP 2021“.

 Informujeme tímto žadatele, že 
MAS bude k 11. výzvě IROP zamě-
řené na školství poskytovat indivi-
duální konzultace na základě před-
chozí domluvy. Veřejný seminář 
vzhledem ke covidovým opatřením 
neplánujeme. Veškeré informace 
obdržíte e-mailem, telefonicky nebo 
na osobní schůzce – konzultovat 
můžete s paní Pavlínou Šantorovu 
Filkovou, tel. 774 780 141, e-mail: 
kancelar@ricansko.eu. Děkujeme 
za pochopení. 

 Podnikatelé v zemědělství s námi 
mohou již nyní konzultovat své pro-
jekty do 6. výzvy Programu rozvoje 
venkova, kterou připravujeme. Mi-
nimální výše podpory je 50 tis. Kč 
a maximální bude ze strany MAS 
stanovena bodovým zvýhodněním 
na 2 mil. Kč. 

 Sociální pracovníci v terénu jsou 
Vám k dispozici i ve stavu nouze. 
Pokud potřebujete řešit obtížnou 
životní situaci, potřebujete podpo-
ru, radu, pomoc, obraťte se na nás 
– naše služby jsou zdarma. Pište na 
socialni.planovani@ricansko.eu, 
případně zavolejte na 725 369 985 
nebo 774 780 543.

 V rámci projektu nabízíme no-
vou službu pro osoby v tíživé sociální 
situaci: MEDIACE ZDARMA. Trápí 
Vás v životě nějaký spor či hádky? 
Ať už s někým blízkým, sousedem, 
v práci? Věděli jste, že můžete využít 

při řešení sporů pomoc mediáto-
ra? Je to nezávislá osoba, která 
Vás provede celým procesem řeše-
ní, jehož cílem není „vyhrát“ nad 
druhou stranou, ale domluvit se 
na společných pravidlech tak, aby 
obě strany byly spokojené a našly 
prostor pro společné fungování. 
Důležitý je souhlas a projevení 
svobodné vůle obou stran k účasti 
na jednání-mediaci. Rozhodnu-
tí situaci řešit je prvním krokem 
k urovnání a napravení vztahů. 
V případě zájmu pište na socialni.
planovani@ricansko.eu nebo vo-
lejte na 725 369 985.

 Tým MAS Říčansko se letos za-
pojí do květnové akce společnosti 
AutoMat „Do práce na kole 2021“. 
Již několikátý ročník úspěšně orga-
nizuje Markéta Hubínková z Cesty 
Integrace. MAS Říčansko bude sou-
těžit jako tým a také podpoříme zá-
věrečnou tombolu příspěvky našich 
místních výrobců značky Zápraží 
originální produkt® a propagačními 
předměty MASky. ■

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

Dárkový balíček obsahuje regionální 
výrobky Zápraží originální produkt® 

Jarní ukázka ze stolního Jarní ukázka ze stolního 
kalendáře „Toulky s MASkou kalendáře „Toulky s MASkou 
přírodou Ladova kraje“přírodou Ladova kraje“
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Na Velikonoční svátky jsme pro 
vás připravili maso jehněčí, sko-
pové či telecí, do jarních nádivek 
doporučujeme vynikající a voňavý 
uzený bůček, chybět nebudou ani 
klasické zabíjačkové pochoutky 
– jitrnice, jelítka, tlačenka. Ano, 
také naše domácí vyhlášená vin-
ná klobása může provonět váš byt 

a na sváteční stůl si určitě najde 
cestu i sekaná, na kterou u nás na-
leznete výborně ochucené mleté 
maso, vhodné i do různých nádi-
vek. Zakoupit můžete také „pláty“ 
na rolády z několika druhů masa, 
stačí si jen říct.
 Čerstvé vepřové i hovězí maso 
pocházející výhradně z českých 

chovů doplňu-
je také kuřecí 

a krůtí a ši-
roká paleta 
uzenářských 
p r o d u k t ů 

(zásadně jde 
o masové vý-

robky bez mouky 
a separátů), včetně 

naší poctivé a vámi velmi 
žádané šunky. A specialitou na-
šeho řeznictví je stařené hovězí 
(vyzrálé) maso, kterému mnozí 
z vás již přišli na chuť. Bude-li přát 
počasí, určitě začnete poptávat 
i nějaké dobroty na gril, třeba ma-
rinovanou krkovičku nebo maso 

na burgery. Budeme připraveni. 
Tak přijďte a vyberte si… 
 Všem našim zákazníkům dě-
kujeme za přízeň, vážíme si toho, 
zvláště v dnešní nelehké době.  
Přejeme vám slunečné jarní dny, 
příjemné Velikonoce a těšíme se 
na vaši návštěvu.                                     ■

Velikonoce, svátky jara, se kvapem blíží a je proto 
 na čase představit vám naši nabídku pro toto 
období a určitě se vyplatí také připomenout 
tradiční sortiment našeho Mnichovického řeznictví.

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ
Petr Medřický

tel.: 731 005 726
Masarykovo nám. 31, 

Mnichovice
Otevřeno: 

PO 7.30 až 13 h, 
ÚT–PÁ 7.30 až 17 h, 

SO 7.30 až 12 h

Mnichovické řeznictví

• 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

Dodnes známá a hojně citovaná jsou 
např. Komenského díla Labyrint 
světa a ráj srdce nebo Orbis Pictus, 
v němž uplatnil zásadu Škola hrou 
(Schola Ludus).  I když to navádí, 
jeho pojetí školy hrou – výuky nemá 
být jen zábava, ale má poukazovat na 
to, že dramatickým vystoupením lze 
rozvíjet osobnost žáka a vzdělávat jej. 
Navíc škola má být místo takové, kte-
ré žáky inspiruje, vábí, ne odrazuje.
 Realita dnešních dní by se dala po-
psat také jako škola hrou, ale mírně 
řečeno, s nádechem ironie. Ani ne-
spočítám, kolikrát už se u nás doma 
odehrávalo drama! Ano, on-line 

výuka je nová forma zkušenosti, 
ano ve výjimečných případech ji 
lze využít, ano jsou na naší planetě 
i místa, kde se děti takto vzdělávají, 
neboť jinou možnost nemají. Ale to 
jsou extrémy, které by neměly být 
uplatňovány celoplošně, dlouhodo-
bě. Osobní kontakt, sociální vazby, 
přímá komunikace, to vše vzalo 
dnes již za své a třeba Komenským 
prosazovaná přímá zkušenost… 
kde ta je?  Návrat zpět nebude pro 
všechny jednoduchý a čím déle 
bude odkládán, tím bude proble-
matičtější, byť se říká, že děti jsou 
stvoření přizpůsobivá. ak ■

Učitel národů, pod tímto přízviskem zná 
Jana Amose Komenského v podstatě celý svět. 

Věhlas si získal díky svým průkopnickým didak- 
tickým a pedagogickým dílům a jeho odkaz je stále živý.

JAN AMOS KOMENSKÝ 
 (28. března 1592 až 15. listopadu 1670)

Česká televize uvedla v lednu historický snímek Jako letní sníh, 
dokumentující životní osudy J. A. Komenského. Rámec děje 
tvoří rozhovor Komenského s malířem Rembrandtem, který 
kreslí jeho podobiznu. V hlavní roli Alois a David Švehlíkovi, 

Rembrandta ztvárnil Igor Bareš.

Prázdným třídám by  
se KOMENSKÝ divil
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Téma: 
SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Tak tu máme po 
několika letech 
opět sčítání lidu, 
domů a bytů. 

Přepočítat obyvatelstvo, uspořá-
dat ho do kategorií a vyhodnotit 
změny ve společnosti se již stalo 
tradiční záležitostí a statistic-
ké tabulky z toho vždy radostí 
praskají ve švech. A tento proces 
nenaruší  letos ani  mimořádná 
opatření či celková situace, ať 
je jaká je. Sčítat se tedy bude; 
vše začne v sobotu 27. března 
a skončí v úterý 11. května 2021.
 Sčítání v intervalu po deseti le-
tech, které zajišťuje Český statis-
tický úřad ve spolupráci s Českou 
poštou, je povinné a v letošním 
roce bude poprvé v historii pri-
márně online. Veškeré informace 
o Sčítání 2021 jsou dostupné na 
www.scitani.cz.

HISTORICKÉ OHLEDNUTÍ
V říjnu roku 1753 vydala císa-
řovna Marie Terezie patent o sčí-
tání lidu. Sčítání začalo v únoru 
1754 a šlo vůbec o první podobný 
úkon prováděný na území celé 
říše zároveň, což byl význam-
ný počin nejen v Habsburské 
monarchii, ale v rámci Evropy 
vůbec. V březnu 1770 pak násle-
doval patent o číslování domů, 
a to jak ve městech, tak i na ves-
nicích. Vždy se začalo od středu 
obce, kde stával nejdůležitější 
dům (rychta, fara, panský dvůr) 
a pokračovalo se ve směru hodi-
nových ručiček. Číslování zajiš-
ťovala armáda a výsledného díla 
bylo pak využito mj. při tvorbě 
tzv. Josefínského katastru z roku 
1790. 
 Poslední sčítání lidu na na-
šem území před první sv. válkou 
se konalo r. 1910.  V roce 1919 
byl založen Státní úřad statis-
tický a nově vzniklá republika 
potřebovala znát demografická 
data – sčítání lidu se uskutečnilo  
15. února 1921.                          ak ■

SLOUPEK

Nedávná vládní nařízení mě 
vedou k zamyšlení a k vyjád-
ření mého názoru.
Stále méně je chápu a nero-
zumím jim. V letošním roce 
oslavím šedesátiny. Celý svůj 
život jsem žila s radostí, váš-
ní a láskou ke všemu, co jsem 
dělala a ke svým bližním.  
Pracovala jsem v cestovním 
ruchu; jako průvodkyně po 
Praze, pak jako manažer své 
cestovní agentury. Začátkem 
loňského března jsem zamkla 
svou kancelář, nevědouc na 
jak dlouho, ale bez lítosti. 
Díky své práci jsem prožila 
krásné roky. Časem jsem po-
chopila, že se turistický ruch 
jen tak neobnoví. A tak jsem 
se rozhodla pro novou profe-
si, která je i mou vášní – na-
vrhování a realizování zahrad. 
 To, že covid je tak razantní, 
rychle se šíří, postihuje mno-
ho lidí, dokáže ukrátit život je 
smutné. Nicméně ještě smut-
nější je, jak se k tomu naše 
civilizace postavila. Přemýš-
lím, je-li to naší rozmazlenos-
tí, zhýčkaností, odklonem od 

víry či povrchností, že se sna-
žíme vymazat smrt z našeho 
slovníku. K životu ale patří, je 
jeho přirozenou součástí stej-
ně jako nemoc, bolest, radost 
a láska. Snažíme se za každou 
cenu prodlužovat délku života 
na úkor kvality a často i k ne-
vůli dotyčného. Sama jsem 
prodělala vážnou operaci 
s nejistým výsledkem. Vedlo 
mě to k ohlédnutí. Život byl ke 
mně laskavý, dal mi víc, než 
o čem jsem kdy snila a věděla 
jsem, že jestli má skončit, tak 
je to v pořádku a odejdu smí-
řená. Od té doby vím, že se lze 
smířit se smrtí, a že je zbyteč-
né a hloupé ji tabuizovat. 
 Covidu jsem se nikdy ne-
bála, s dětmi, ani s přáteli 
se nepřestala stýkat. Virózu 
jsme právě prodělali. Nic pří-
jemného, ale také nic hroz-
ného. Možná i to mě pohnulo 
k zamyšlení a vyjádření názo-
ru. Považuji za nepřijatelné, 
aby děti nemohly chodit do 
škol, jezdit na hory, nesměly 
zpívat, sportovat, provozovat 
zájmové a kulturní aktivi-

ty. Považuji za absurdní, aby 
byly stále drženy doma před 
počítačem. Jakkoliv mi je líto 
podnikatelů, lidí, kteří ztratili 
práci, dostali se do existenč-
ních problémů, za nejpalči-
vější problém považuji situaci 
okolo našich dětí. Proč ta na-
řízení, která postrádají logiku 
a smysl? 
 Ráda cestuji, chodím na vý-
stavy, ocením dobrou restau-
raci, ale umím žít i bez toho. 
Tu největší radost může totiž 
člověk najít ve své duši. Je to 
prostá radost ze života samot-
ného, z rodiny, dětí a blízkých 
lidí. Ale je ještě jedna důležitá 
hodnota: svoboda. Svoboda 
rozhodnout se, kým chci být, 
jak a kde chci žít. Nenechme 
si jí brát. Nesmiřujme se tak 
snadno s tím, jak je brána na-
šim dětem. 
 Uzavřu vše slovy herce Vác-
lava Vydry: Kdysi lidé pro svo-
bodu umírali. Dnes si lidé ne-
chali svobodu vzít v domnění, 
že nezemřou. 

Ivana Tatková, Kamenice,  
únor 2021 ■

Dorazilo do redakce

Prvním krokem v projektu je 
předání dárkových knižních sad 
dětem a jejich rodičům. Na ten-
to dárek navazují další aktivity 
k podpoře čtenářství – vytváření 
a nabídka prostoru, kde se setká-
vají rodiče dětí se specialisty i dal-
šími rodiči, informační, referenční 
a konzultační služby k čtenářství 
a literatuře pro děti, besedy a ak-
tivity pro nejmenší děti atd. Auto-
rem projektu je nezisková organi-
zace Book Trust (www.booktrust.
org.uk), která projekt zahájila ve 
Velké Británii v roce 1992.
 Letošní sady projektu S kníž-
kou do života jsou opravdu bo-
haté a vymazlené. Knížky jsou 
od českých autorů a ilustrátorů. 
V sadě pro nejmenší děti (0-3 
leté) najdete vydařené autorské 
leporelo Radka Malého,  kalendář 
s metodikou pro rodiče (ilustrova-
la Markéta Vydrová), seznam dět-
ské literatury a vše je ve vkusném 
papírovém kufříku.
 Sada pro větší děti (3-6 let) ob-
sahuje krásnou ilustrovanou po-
hádkovou knížku Ivony Březinové 
(ilustrovala Barbora Buchalová) 
s otázkami, aktivitami, slovníč-
kem, v rozsahu 168 stran. Dále 
pexetrio, ukázkové číslo časopisu 
Puntík, kartičku Audiotéky, ko-
miksový metodický sešit ve spolu-
práci s nakl. CREW a vše je v ba-
tůžku. Cena jedné sady je 80 Kč. 

Pokud vás projekt zaujal a chcete 
u dětí budovat vztah ke knihám od 
raného dětství můžete se do projek-
tu jednoduše zapojit:
✔ Pro knihovnu ve své obci a hlavně 
děti žijící v ní můžete zakoupit mo-
tivační sady 0-3 a 3-6, domluvit se 
s vaší knihovnou na předávání sad 
a zahájení aktivit pro děti 0-6 a jejich 
rodiče.
✔ Knihovna musí být členem Svazu 
knihovníků a pracovníků České re-
publiky. Pokud členem není, může se 
jím stát. 
✔ Projekt hledá příznivce a propa-
gátory (finanční sponzoring, vhodné 
dárky pro děti, propagace projektu 
a myšlenky, kreativní podpora, vizuál 
projektu ad.)
✔ Vítaná je spolupráce s knižním 
světem, místní samosprávou, zdra-
votnictvím, školstvím, podnikateli 
i dalšími experty či sponzory.

V kraji Zápraží jsou již zapojeny 
knihovny v Kolovratech, Strančicích 
a v Doubravčicích.                                        ■

Obnovený Mladý svět má vychá-
zet jako týdeník o 64 stranách kaž- 
dý čtvrtek. Možná jste na konci 
ledna zaznamenali na prodejních 

pultech jeho nulté číslo, s přílohou 
věnovanou českým a slovenským 
značkám, první oficiální číslo pak 
vyšlo 18. února.                                   ■

Výročí jeho narození si také připo-
mínají v Kostelci n. Č. lesy, kde má 
TGM svůj pomník na náměstí Smi-
řických. Letos se zde vzpomínková 
akce, při zachování potřebných pro-
tiepidemických opatření, bude ko-
nat 7. března v 18 h. Přítomen bude 
i badatel a znalec místní historie 
Jiří Datel Bohata, který zájemcům 
připomene nejen osobnost a život 
TGM, ale i jeho vztah ke Kostelci. 
Připravena je také krátká procház-
ka městem – z náměstí Lázeňskou 
ulicí k domu č.p. 462, kde je plake-
ta upomínající na tohoto státníka 
a předválečný pobyt jeho rodiny. 
Zajímavostí je i fakt, že tato plaketa 
od svého umístění na fasádu objektu 
přečkala veškeré roky a společenské 
změny na svém místě.
 Oslavy a připomínky výročí na-
rozenin TGM se konaly v Kostelci 
n. Č. lesy i v dobách první republiky. 
Místní noviny (Průboj) popsaly ty 

z roku 1930 (TGM slavil 80 let) takto: 
Oslavy páně presidentových narozenin 
byly skvělé. Ve čtvrtek večer procházel 
vyzdobeným a slavnostně osvětleným 
městem lampionový průvod, v němž 
bylo jistě na 2000 hlav. Tak velikého 
a tak radostného průvodu třítisícový 
Kostelec ještě jaktěživ neviděl. (…) 
Kde kdo si pochvaloval tu jednotu, ve 
které se sešli k presidentovým oslavám 
Sokolové s Jednotáři, hasiči s řezníky, 
socialisté se stranami občanskými, 
a četníci a legionáři a zástupci kléru. 
Jen komunisté a fašisté po oba dny 
všude scházeli. (…) Čtvrteční průvod 
byl ukončen u slavnostně osvětleného 
pomníku padlých na náměstí (…). 
O slavnostní schůzi obecního zastu-
pitelstva píšeme na jiném místě. Byla 
velmi početně navštívena zástupci 
úřadů a spolků, jakož i mnohými ob-
čany místními i vůkolními. (…) Ve-
černí oslavy v sokolovně shromáždily 
zase občany všech vrstev a názorových 

směrů. Rozsáhlý sál kostelecké soko-
lovny byl v pravém smyslu nabit. (…) 
Družná zábava v srdečně přátelském 
ovzduší se protáhla do popůlnočních 
hodin. Dnes každý vzpomíná slavných 
kosteleckých dvou dnů a přeje si, aby 
podobná jednotnost byla i nadále, 
i v životě veřejném a obecním. Co by 
tato jednota myslí, srdci a rukou moh-
la udělati u nás velikého!                            ■

Zdroj: Průboj,týdeník z Černokostelecka, 
číslo 46, ze dne 15. 3. 1930

Bookstart je mezinárodní projekt podporující 
čtenářství v raném dětství. Probíhá již dvacet pět 
let ve dvaceti zemích světa. Česká republika je 
v projektu zapojena od roku 2017. 

První československý prezident, státník, sociolog 
a pedagog Tomáš Garrigue Masaryk se narodil  
7. března 1850 v Hodoníně. Byl významnou osobností 
našich dějin, dosáhl i mezinárodního uznání, je stále 
vnímán jako symbol demokracie, humanity a morálky.  

S knížkou do života
 – BOOKSTART

Výročí TGM v Kostelci n. Č. lesy

Časopis Mladý svět se vrací
Letos se vrací na trh tištěných periodik 
legendární Mladý svět, který vycházel od roku 
1959, patřil k nejčtenějším časopisům své doby 
a jeho náklad dosahoval statisícových výtisků. 

V neděli 28. 3. budeme mít noc kratší
Letní čas máme teprve od začátku 20. století, kdy ho 
začaly zavádět evropské i severoamerické země.  

Ten původní, běžný „zimní“ čas totiž znamenal méně 
světla v klasické pracovní době, a proto přišly vlády s pra-

videlnou jarní změnou na čas letní. Kdy se poprvé po-
sunuly hodiny u nás?? Stalo se tak roku 1979. A kvůli 
lepšímu fungování evropského trhu přišlo v roce 2001 
z EU nařízení o povinné změně časů, což se však neo-
bešlo bez protestů a diskuze o ukončení změny času 
je stále v jednání. Každopádně tento měsíc nás čeká 
změna v neděli 28. 3., kdy se ručičky hodin posunou 

o hodinu dopředu, tj. z 2:00 na 3:00.                            ■

www.sknizkoudozivota.cz

Do projektu tohoto formátu 
koncertů, které nejen 
zpříjemňují dnešní dobu, 
ale také upomínají na stále 
trvající zájem o kulturu jak 
ze strany účinkujících, tak 
posluchačů, se na konci 
února opět zapojila i obec 
Doubravčice. 
Tentokrát však ne formou převza-
tého koncertu, ale vlastním živým 
provedením. Protože myšlenka, že 
se bude minikoncert pořádat přišla 
jen několik hodin před jeho usku-
tečněním, přijela podpořit malou 

harfistku Elišku Holou její učitelka 
harfy paní Pavla Vondráčková Ja-
hodová. Společně si zahrály úryvek 
ze skladby Vyšehrad, Eukalyptus 
a Žábu, Eliška zahrála skladbu The 
Litlle fountain od Samuela Pratta. 
Koncert se povedl, byl moc krásný 
a měl mnoho pozitivních ohlasů.    ■

Živý koncert  
přes obecní rozhlas
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Marie Terezie 
Habsburská
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Vlastnit dům nebo chatu na venkově 
je teď vstupenka do pobytu v přírodě 
bez porušení zákazu cestování. Po-
zemky, chaty a domy v okolí Prahy se 
tudíž prodávají „jako o život“.
 Nicméně dlouho to trvat nebude. 
Po skončení chaosu současné doby 

se postupně vše vrátí do normálu. 
Ubývající zájem o nemovitosti sní-
ží jejich ceny.  Dnes se prodá téměř 
vše. Později už nemovitosti s horším 
přístupem, bez sítí či daleko od in-
frastruktury budou čekat na nového 
majitele dlouho.

Když prodat, tak s kým?
Je lepší zvolit velkou národní či mezi-
národní realitní kancelář nebo místní 
malou realitku? 
 Pro majitele nemovitosti je vhod-
nější místní RK, která zná prostředí, 
ví nejlépe jak se prodávají nemovitosti 
v dané lokalitě a svou roli hraje i osob-
nější přístup ke klientům. 
 Lze argumentovat, že velká firma 
má lepší možnosti prodeje. To už 
dnes ale neplatí. Možnosti propagace 
nemovitostí jsou stejné; jak u „vel-
kých hráčů“ tak i u malých kanceláří. 
Inzerce v tisku, na specializovaných 
webech, reklama na internetu, profe-
sionální fotky či video prohlídky – vše 
je možné. Rozdíl je často pouze v od-
měně pro realitní kancelář. Velká re-
alitka musí „živit“ více zaměstnanců, 
a to se v částce projeví. 

Mnichovická realitní 
kancelář 
Je malá rodinná firma, sídlící v Mni-
chovicích u Prahy. Reality jsou jejím 
chlebem již přes 15 let a náleží k ce-
nově férovějším hráčům na trhu, 

s odměnou pouze 3 % z prodejné ceny 
nemovitosti. Mnichovická realitní 
kancelář zajistí vypracování všech 
smluv od advokáta, podání návrhu 
na vklad, zaplacení úschovy peněz 
u advokáta, inzerci. V případě, že se 
nemovitost neprodá, neplatíte ani 
korunu. Samozřejmostí je pojištění 
firmy i jednotlivých makléřů a členství 
v Realitní komoře.  V rámci dlouhodo-
bé spolupráce také doporučí i zajistí 
služby renomované právní kanceláře 
či úspěšné finanční firmy, která po-
máhá zajišťovat úvěry pro kupující.  ■

MÁTE-LI V ÚMYSLU 
PRODAT NEMOVITOST, 
TEĎ JE IDEÁLNÍ ČAS.

Potřebujete-li peníze, máte výjimečnou příležitost je 
získat poměrně rychle prodejem nemovitosti.  Realitní 
trh teď zažívá nebývalý „boom“. V covidové době mnoho 
lidi zjistilo, že investovat do nemovitosti je jistější než 
nechávat peníze ležet v bance. Obzvlášť, když bydlí v bytě 
a v lockdownu nemohou jet na dovolenou, jak byli zvyklí. 

VLASTNÍTE CHATU, DŮM, POZEMEK, LES… 
Prodávat nebo neprodávat? Je nyní vhodná doba?

Mnichovická realitní 
kancelář s.r.o.

Masarykovo náměstí 35,
 251 64, Mnichovice

Náš web: 
www.mnichovicka-rk.cz

tel. 605 863 018Il
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Drobné cibuloviny pěstujeme v za-
hradě na nejrůznějších místech. Pro-
tože jsou jednotlivé rostlinky poměr-
ně nenápadné, vysazujeme jich vždy 
více pohromadě. Jednou z možností, 
jak se jejich květy více potěšit, je vy-
tvoření veselého barevného trávníku. 

Pro tuto výsadbu se hodí krokusy 
(šafrány), talovíny, puškinie, ladoňky, 
modřence, snědky (Ornithogalum) 
i sněženky. Nejsnadněji je rozmístí-
me tak, že rozhodíme cibulky. Kam 
která dopadne, tam ji zasadíme. 
Velmi vhodné místo pro pěstování 
drobných cibulovin je v polostínu 
pod okrasnými keři a stromy. Na jaře 
zde mají dostatek světla většina list-
náčů je v té době holých. V době, kdy 
dřeviny odebírají z půdy velké množ-
ství vláhy a živin, je většina cibulovin 

odkvetlých a potřebuje sucho pro vy-
zrání cibulí. Takové prostředí je ide-
ální pro sněženky, bledule, puškinie, 
ladoňky, talovíny, kandíky a bram-
boříky (Cyclamen coum). Některé 
se hodí i do skalky. Sem vysazujeme 
vzácnější druhy, které chceme mít na 

očích (botanické krokusy, kandíky). 
Většina cibulovin však najde své mís-
to asi na smíšených květinových zá-
honech nebo těch věnovaných právě 
cibulovinám, po nichž vysadíme 
letničky. Zimní pokrývku z cibulovin 
odkrývá postupně, jak počasí dovolí.

Vyzkoušejte něco jiného
Bílé bledule a sněženky, zlatožluté 
talovíny a primule v mnoha bar-
vách jsou častou ozdobou zahrádek 
v předjaří. Nezřídka je doprovázejí 

ladoňky a modřence v mnoha od-
stínech modré a fialové. Co však 
sortiment rozšířit? K velmi zajíma-
vým a poněkud opomíjeným patří 
dymnivky (Corydalis). Tyto subtilní 
rostlinky ukrývají v půdě hlízku vel-
kou jako lískový oříšek. Protažené 
květy uspořádané do hroznů vám do 
zahrady mohou přinést různé barvy, 
od čistě bílé přes růžovofialovou a ž 
po výrazně rumělkovou. Zvlášť vy-
niknou vysazené ve skupině. 
 Poměrně málo pěstovaným mod-
řencem je modřenec azurový (Musca-
ri azureum), dříve označován jako 
Hyacinthella pro své květy, připomí-

nající miniaturní 
hyacint. A co zkusit 
brambořík? Nevěříte, 
že ho nepoškodí mráz? Obstarej-
te si včas od skalničkářů nebo ve spe-
cializovaném obchodě drobné hlízky 
bramboříku (Cyclamen coum) a v září 
je vysaďte do lehké, humózní půdy. 
Již od začátku března rozkvétají něž-
né růžové květy s tmavým středem. 
Na zimu rostliny pro jistotu zasypte 
vrstvičkou shrabaného listí a zakryjte 
chvojím. 

Další možností jsou sa-
sanky, které nejsou jen bílé 

(sasanka hajní rostoucí s oblibou 
v listnatých lesích) nebo žluté (sasan-
ka pryskyřníkokvětá). Na zahrádce se 
bude dobře vyjímat skupinka sasanky 
modré (Anemone blanda). Jak název 
napovídá, její květy bývají modré, ale 
někdy dosáhnou i bílé či růžové barvy. 
Také hlízky sasanek vysazujeme na 
podzim, do hloubky asi kolem 6 cm 
a přes zimu zajistíme lehkou zimní 
přikrývku. Jan Stanzel  ■

Koncem zimního období se již většina z nás 
těší, až rozkvetou květy, které budou prvním 
signálem nadcházejícího jara. Některé to stihnou 
ještě během zimy (čemeřice), další si často razí 
svou cestu na světlo skrz poslední zbytky sněhu 
(sněženky, bledule, talovíny). Předběhnou tak 
prvosenky (petrklíče), které mají odemykat jaro.

ZAHRADA

LEGENDA O SNĚŽENCE 
Když již byl stvořen svět, uvě-
domil si Bůh, že zapomněl 
na sníh. Na poslední chvíli 
to napravil, ale nestačil mu 
dát barvu. Sníh si ji měl tedy 
najít sám. Poprosil nejprve 
trávu, ale zelená mu neslu-
šela. Zkusil tedy červenou 
barvu růží, ta však byla příliš 
nápadná. Modrofialová bar-
va fialek se mu zdála příliš 
smutná a žlutá barva sluneč-
nic málo honosná. Nakonec 
se rostliny pro jeho vybíra-
vost od něho odvrátily. Celý 
utrmácený si sedl a rozplakal 
se: „Nedá-li mi nikdo barvu, 
zůstanu neviditelný a nená-
viděný jako vítr“. Sněžence 
rostoucí opodál se sněhu zže-
lelo a dala mu svůj skromný 
bílý háv. Od té doby je sníh 
nepřítelem všech květin, jen 
sněžence neublíží.
 Sněženku si velmi oblíbi-
la carevna Kateřina II. Když 
spatřila na břehu Něvy krás-
ný trs sněženek, nařídila 

postavit u něho vojenskou 
stráž. Plynula léta, sně-

ženky z tohoto místa 
dávno zmizely, ale 
voják zde stával 
dál. Až car Alexan-
dr II., když koneč-
ně zjistil důvod, 
stráž zrušil.

Přichází jaro a s ním první květy
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“Chtěli jsme 
zdravotníkům 

nějakým způsobem poděkovat, za 
to, co pro nás všechny během pan-
demie dělají,” vysvětluje tento po-
čin ředitel Ing. Pavel Voves. “Nyní 
je především zapotřebí je výrazně 
podpořit, zdravotní personál je již 
značně vyčerpaný a tímto gestem 

a našimi výrobky jsme jim chtěli 
dodat alespoň trochu síly. Vyjádřit 
sounáležitost a podporu zdravot-
níkům můžeme všichni, a to i tím, 
že budeme opatrní již při ve svém 
základním chování – nosme tedy 
roušky/respirátory, dodržujme ro-
zestupy a myjme si ruce,” dodává 
Ing. Pavel Voves.  ■

Firma Prominent CZ, největší 
zpracovatel krůtího masa v ČR, ve 
čtvrtek 18. února 2021 podpořila 
svými výrobky zdravotníky 
z Fakultní nemocnice na Bulovce. 

Prodejna: Přátelství 738,  Praha 22 - Uhříněves
www.krutimaso.cz, eshop.krutimaso.cz

Facebook: Prominent CZ - Krůtí speciality

PROMINENT dodává síly zdravotníkům!

OLGA ŠÍPKOVÁ, která dosud vedla 
zejména lekce aerobiku a Body form 
k tomu říká: „Byla jsem zastavena 
fyzicky, ale o to více jsem se mohla 
začít věnovat práci duševní, práci 
mentálního kouče. Pracuji online 
s klienty, kteří tuto dobu zastavení 
vidí jako příležitost pracovat sami na 
sobě.  Stýská se mi po skupinovém 
cvičení, které máme běžně v SKC 
v Ondřejově, pro děvčata z mých 
skupin proto točím aspoň videa s je-
jich oblíbeným cvičením.“

VLADIMÍR MACHOTA (Senior Vice 
President České federace Taekwon-
-Do): „Personální a ekonomická 
krize dorazila i do světa bojových 
umění. Po dlouholeté přípravě na 
vrcholné evropské a světové soutě-
že zůstávají sportovci bez tréninků. 
Členové oddílů České federace TKD, 
kteří se připravují na republikové 
soutěže, zkoušky, exhibiční vystou-
pení nebo studují na trenérských ško-
lách, zůstávají stát na místě. Oddíly 
přišly o finanční zdroje z členských 
příspěvků, zkoušek nebo soutěží. 
Náklady (nájem za kancelář, sklad, 
služby účetní firmy, poplatky za te-
lefon, internet, internetové domény, 
silniční daň atd.) však zůstávají. 
 Speciálně pro instruktory Taek-
won-Do pak platí povinnost účastnit 
se online seminářů, kurzů a kon-

ferencí, pořádaných mezinárodní 
federací Taekwon-Do a které jsou 
rovněž zpoplatněny. Se zálohami 
v řádech desítek tisíc na nás tlačí 
i pronajímatelé zařízení, v nichž 
by měla letos probíhat víkendová 
a dlouhodobá soustředění. Bohužel 

sportovní oddíly mají většinou ofici-
ální statut jako zapsaný spolek, a tak 
doposud nemají nárok na jakoukoliv 
kompenzaci. Instruktoři a trenéři, 
kteří sami mají finanční potíže, dá-
vají dohromady peníze, aby nouzový 
chod oddílů udrželi. Taekwon-Do 
je díky široké základně velmi silný 
sport a zdá se, že naše oddíly za-
čnou opět naplno pracovat, jakmile 
to bude umožněno. Nejvíce nás ale 
trápí děti – pro ně nebude snadné se 
znovu integrovat do sportovní ko-
munity a získat technické dovednos-
ti i zásady etiky našeho sportu jako je 
respekt, zdvořilost, vytrvalost nebo 
sebeovládání.“

SKC Ondřejov muselo přeložit ter-
mín koncertu MALINA BROTHERS 
(na sobotu 9. října v 19 h). Jak sou-
časný stav muzikanti zvládají? „Si-
tuace s covidem nás zastihla loni 
uprostřed jarního turné k čerstvě 
vydanému DVD. Kultura je jen jed-
no z mnoha postižených odvětví, 
které zahrnuje organizátory, uměl-
ce, zvukaře, osvětlovače, grafiky, 
tiskárny apod. Mnozí z nich byli 
ze dne na den bez práce. Člověk se 
ale musí umět přizpůsobit, což je 
asi základní předpoklad přežití. 
Všichni kromě Luboše, který teď 
hodně komponuje, a neustále cvičí 
na nástroje, jsme si postupně našli 

práci na plný nebo alespoň částeč-
ný úvazek. Poslední koncert, živý 
vánoční live stream z náchodské 
knihovny, vidělo do dnešního dne 
přes deset tisíc našich fanoušků. 
V době, kdy už se nějakou dobu 
nemohlo chodit na žádné kulturní 
akce, to lidé vnímali jako záchytný 
bod, navrácení do normálu a mohli 
tak alespoň na chvíli vypnout. To 
vám dodá energii jít dál, věřit tomu, 
že to, co děláte, není jen nějaké 
brnkání, ale má to svůj smysl. Ob-
čas nám napíšou lidé, kteří se ocitli 
v těžké životní situaci, že právě teh-
dy jim pomohla naše muzika. To je 
asi nejvíc, co si můžeme přát. Teď si 
přejeme, abychom mohli zase kon-
certovat naživo a novou desku po-
křtít v létě na Kuksu a později snad 
také v Ondřejově.“  ■

Nouzový stav vzal řadě lektorů uměleckých 
i sportovních aktivit veškerou práci. Přesto bojují a věří, 
že se ke svým klientům a fandům brzy ve zdraví vrátí.

Vytrvalost lidí kolem 
SKC Ondřejov

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SKC 2021
Tábory máme v plánu pořádat ve čtyřech po sobě jdoucích týdnech, 

a to se zahájením od 12. července. Program bude vždy sportovní 
a tvořivý, turnus od 19. 7. povede paní učitelka Deverová, v turnusu 
od 26. 7. si děti natočí mj. krátký film a procvičí se v józe a týden od 
2. 8. bude patřit Mommytime. Cena týdenního tábora včetně jídla 

a pití ca 2500 Kč (včas upřesníme). 

Informace a přihlášky na emailu: hynekkaspar@seznam.cz

SKC Ondřejov
e-mail:  

hynekkaspar@seznam.cz
tel.: 777 668 212

www.skcvondrejove.cz

Master Vladimír Machota a světová reprezentace 
na mistrovství světa v německém Inzellu, v reprezen-
taci i bojovníci z ondřejovského oddílu

Vladimír Machota

Během měsíce března u nás naleznete 
vše potřebné pro vaše zahrady, terasy 
či balkóny. Vybírat tak můžete nejen 
z doplňkového sortimentu (hnojiva, 
substráty, postřiky, květináče apod.), ale 
především z naší aktuální jarní nabídky

NEZAPOMEŇTE NA JARNÍ VÝZDOBU 
A VELIKONOČNÍ SVÁTKY

VLASTNÍ PRODUKCE KVALITNÍ ZELENINOVÉ SADBY, 
BYLINEK, LETNIČEK A BALKÓNOVEK SE JIŽ PŘIPRAVUJE!

• MACEŠKY, PETRKLÍČE V MNOHA 
BAREVNÝCH VARIACÍCH A ZA 
VÝHODNÉ CENY

• RYCHLENÉ CIBULOVINY 
A HLÍZNATÉ ROSTLINY

• SEMENA, CIBULI SEČKA

• PRVNÍ DRUHY 
OVOCNÝCH 
STROMKŮ PRO 
JARNÍ VÝSADBU

ZAKOUPIT JIŽ OPĚT MŮŽETE TAKÉ ČERSTVÉ 
RYBY DLE DENNÍ NABÍDKY!
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s medem a skořicí. A pozor! Dobře 
připravená pučálka je velmi ná-
vyková, možná jí časem vyměníte 
u televize za klasické brambůrky.

PRAŽMO
V tomto případě jde o naklíčená 
obilná zrna, která se stejně jako 
pučálka jen prudce osmaží na 
másle a pak ochutí.

KOČÍČÍ TANEC
Skvělý název a vynikající zdravé 
jídlo – zapečená směs uvařené 

čočky a krup. Pak už jen stačí 
přiměřeně dochutit česnekem, 
osmahnutou jemně nasekanou 
cibulí a majoránkou a je možné 
servírovat.

ŠUMAJSTR
Je specialita krajové kuchyně, 
tady jsme se dostali až na Slo-
vácko a Záhoří. Základem jsou 
zapečené vařené fazole a kroupy, 
ochucené česnekem, majorán-
kou a osmaženou cibulí. Lepší 
varianta je ještě s navíc přida-
nými vepřovými škvarky, ane-
bo modernější verze nahrazuje 
kroupy snadněji stravitelnou 
rýží.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
V receptech ji někdy najdete 
i pod názvy jako sekanice či se-
kanina, řežábek, hlavička nebo 
velikonoční snítek. Hlavička se jí 
říká proto, že dříve se do ní obí-
ralo maso z jehněčích či telecích 
hlav. V nádivce by neměla chybět 
vajíčka, maso a něco zeleného. 
Velmi často se používá nať pe-
trželky, ale využít lze i bazalku. 
Klasikou jsou však mladé kopři-
vy, před nasekáním do nádivky je 
však nezapomeňte krátce spařit, 
tak odstraníte pálivou štiplavost. 

Někdo dává do nádivky jen uze-
né maso, jiný vepřové s uzeným, 
v light verzi pak najdete jen ku-
řecí. Ať už zvolíte jakoukoliv va-
riantu tohoto českého tradičního 
velikonočního pokrmu, nechte si 
chutnat!

SLADKÉ NESMÍ CHYBĚT
Velikonoce bez velikonočního 
beránka nebo nadýchaného lesk-
lého mazance si asi neumíme 
představit. A i tady platí, že va-
riant je bezpočet, někde mazan-
ce nahrazují věncem z kynutého 
těsta, beránka někde dělají z tře-
ného jinde z piškotového těsta. 
Budete-li péct mazanec, třeba 
ten poctivý podle M. D. Rettigo-
vé, nezapomeňte na bochánek 

přidat křížek, ten symbolizuje 
ukřižování.
 Nejen mazanec, beránek nebo 
perníky však patří ke sváteční ve-
likonočnímu tabuli. Upéct si mů-
žete třeba i dříve neopominutelné 
jidáše nebo ptáčky z kynutého 
těsta. Pečivo, které po Jidášovi 
dostalo jméno, se připravovalo na 
Zelený čtvrtek. Jde o kousky kynu-
tého těsta, které se zpracovávají 
do tvarů, připomínajících provaz, 
na němž se zrádný Jidáš oběsil. 
 Ptáčci jsou také z kynutého 
těsta. Nejprve se vyválí tenké vá-
lečky, udělá se z nich uzel, delší 
část se zploští a ozdobí rozinkou. 
Těsto by mělo mít podobu ptáč-
ka, část s rozinkou představuje 
jeho hlavičku.                                   ■

RECEPTY RECEPTY

Svátky jara a nového začátku
O VELIKONOCÍCH jez dobře, ale  
střídmě. Nenasytnost není na místě

Stejně tak jako mnoho z nás nakládá 
s dodržováním šestinedělního půstu, 
tak se stavíme i k dalším (nejen) veli-
konočním křesťanským a světským 
tradicím a zvykům. Je asi na místě si 
připomenout, že jsou to právě Veli-
konoce, které jsou nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem, spojeným 
s památkou smrti a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Ale už dávno předtím 
tu byly svátky jara, mystická jarní 
rovnodennost a tedy období, které 
po zimě předznamenávalo zrod ně-
čeho nového – života, zemědělského 
roku, šancí na změnu… Novodobý 
životní rytmus nám něco z toho sice 
zachoval, na druhou stranu ovšem 
změnil mnohé. Kdo třeba na Šedivé 
úterý vymetá pavučiny, nebo na Zele-
ný čtvrtek se omývá ranní rosou, třese 
stromy pro dobrou úrodu a připravu-
je k jídlu jidáše? 

TRADIČNÍ JÍDLA 
VELIKONOČNÍHO OBDOBÍ
Škaredá středa ovlivňovala svým 

názvem i vzhled jíd-
la, které 

mělo být 
jakoby ne-

povedené, ne-
lákavé. Často se 

pekly různé plac-
ky, bramboráky, 
které hospodyň-

ky záměrně při 
pečení trhaly, a tak 

vznikaly tzv. trhance. 

Zelený čtvrtek je 
podle jednoho ze zvy-
ků ve znamení špe-
nátu, zelí, salátu nebo 

kopřiv, prostě jarní ze-
leně a luštěnin. Tento den 

se pekly také škvarkové 
placky, preclíky a na jídel-

níčku byla pučálka, kočičí 
tanec nebo třeba šumajstr 

(viz dále). 

Velký pátek byl obvykle postní, 
a půst se mohl se narušit pouze 
jídlem z ryb, alternativu tvořil 
tvar ryby upečený z bramborové-
ho těsta. Jinak se dělala hustá po-
lévka z kysaného zelí a brambor, 
někde se připravoval i špenát či 
luštěniny, tedy jídla jednoduchá, 
prostá.

Bílá sobota, to už bylo něco ji-
ného. Začalo se péct sladké (ma-
zance, věnce, bochánky), hlavním 
chodem tento ten byla žlutá veli-
konoční nádivka s masem. 

Boží hod Velikonoční, tedy 
neděle, byla ve znamení plného 
slavnostního stolu. Ze sladkos-
tí nechyběl beránek nebo plněné 
buchty. Připravovalo se ale i maso, 
jehněčí, kůzlečí nebo telecí. 

Velikonoční pondělí je pak tra-
dičně ve znamení vajíček. 

UŽ JSTE NĚKDY JEDLI…
PUČÁLKU
Pučálka se dělávala v některých kra-
jích na Škaredou středu, ale stejně 
tak to bylo i časté postní jídlo. Jde 
vlastně o vyklíčený hrách, který se 

prudce opeče na rozpáleném másle 
a dochutí se pepřem a solí. Po pár 
minutách je pučálka hotová, lehce 
změklá jakoby zesládlá a hlavně 
jemně křupavá. Dělává se i varian-
ta na sladko, s rozinkami, případně 

PERNÍKY S LÁSKOU 
A CHUTÍ PEČENÉ

Tak to si řeknete, 
ochutnáte-li perníkové 
dobroty z Mnichovic. 
A tajemství receptury? Je letitá, 
poměrně pracná, zdlouhavá a jde 
o plně ruční proces. Základem je 
tzv. fermentace těsta, která trvá 
zhruba 4 týdny. Náročnost a inves-
tovaný čas se ale vyplatí – je to pak 
vidět na vůni, chuti, konzistenci 
i vzhledu upečených perníků.
 Značka Mnichovické perníky 
byla oceněna značkou Zápraží, 
regionální produkt. Její majitelka 
a tvůrkyně perníkových dobrot, 
Radmila Bělinová, nám na náš do-
taz, co právě dělá, napsala: „K jaru 
patří Velikonoce a k nim voňavé, 
chuťově nezapomenutelné perní-
ky. Dobrá zpráva tedy pro všech-
ny – v mé dílně už se nějaký čas 
líhnou první zajíci a beránci.
 Zanedlouho zamíří do 
obvyklých provozoven 
v okolí, abyste si je včas 
mohli zakoupit. Kde tře-

ba? V Mukařově ve Farmářském 
obchodě, v Louňovicích ve Vinotéce 
Pohodička, ve Velkých Popovicích 
v Posezení u Andělky a v Říčanech 
v Cukrářském salonu či Cukrárně 
Štěpánka. A doufám, že se brzy 
opět potkáme na sobotních říčan-
ských farmářských trzích, nebo se 
zastavte u mne v dílně. 

Krásné jaro přeji všem, zvláště pak 
svým zákazníkům a příznivcům 
perníčků!“                                                 ■
www.mnichovickeperniky.cz
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Nebudeme si nic namlouvat, ale kdo z nás dodržuje postní období, které dle 
tradic předchází velikonočním svátkům? Kolik z nás alespoň částečně půst 
drželo? Většinou jíme tak, jak jsme běžně zvyklí. Tudíž na hlášky typu „Skončil 
půst, budou Velikonoce, je potřeba se hodně najíst“, zapomeňme. To ale 
neznamená, že bychom nemohli nebo neměli velikonoční jídla obcházet. Jen je 
třeba si z nich vybrat, nepřejídat se. Naši předci to také uměli, a navíc někdy i ze 
skromných zásob, připravili jídla dobrá a zároveň i velmi zdravá.

DNY VELIKONOČNÍCH 
SVÁTKŮ 

Květná neděle – připomínka 
Ježíšova vjezdu do Jeruzalé-
ma; poslední den půstu

Modré pondělí – zahájení 
úklidu domácností, začátek 
pašijového týdne

Šedivé úterý – vymetání 
pavučin 

Škaredá středa – den, kdy 
Jidáš zradil Ježíše, říká se 
jí také Sazometná středa

Zelený čtvrtek – upomíná na 
poslední večeři Ježíše

Velký pátek – den umučení 
Ježíše

Bílá sobota – Ježíšovo pohřbení 

Velikonoční neděle – Zmrt-
výchvstání Páně, den vzkříšení

Velikonoční pondělí – tradič-
ní pomlázka

Bílá neděle – nově pokřtění to-
hoto dne naposledy nosili bílý 
oděv, do něhož byli oblečeni 
při velikonočním křtu

VELIKONOČNÍ 
MAZANEC MAGDALENY 
DOBROMILY RETTIGOVÉ
Nech zlehka rozpustit tři čtvrtě libry 
nového másla, dej do něho půl třetí-
ho žejdlíka sladké smetany, 6 neb 8 
žloutků, čtyři lžíce hustých kvasnic, 
3 loty tlučeného cukru, všecko do-
hromady dobře rozmíchej, a zadělej 
tím pěknou suchou mouku v hezky 
tuhé těsto, dobře ho vypracuj, až jde 
od vařečky a dělají se pěkné puchýř-
ky; pak do něho ještě vmíchej s půl 
citronu drobně rozkrájenou kůru, 
trochu tlučeného květu, a nech ho 
dobře skynout; potom těsto osol, 

dej do něho 4 loty 
pařených rozkrá-
jených mandlí, 
4 loty velkých 
hrozinek, a zase 
ho vypracuj, na-
čež z něho dělej 
pěkné kulaté bochánky, 
pomaž je rozkloktanými vejci a nech 
je pěkně vypéct. Z toho těsta může 
se udělat buď jeden velký, nebo dva 
malé mazance; velký se musí péct na 
pomazaném papíře a plechu v chle-
bové nebo koláčové peci, malé však 
se mohou upéct v dobře roztopené 
troubě.

VELIKONOCE 2021
28. 3. Květná neděle
29. 3. Modré pondělí

30. 3. Šedivé úterý
31. 3. Škaredá středa

1. 4. Zelený čtvrtek
2. 4. Velký pátek
3. 4. Bílá sobota

4. 4. Boží hod velikonoční
5. 4. Velikonoční pondělí

11. 4. Bílá neděle
Velikonoční triduum (tři dny) 
začíná od večerní mše na Ze-

lený čtvrtek a končí nešporami 
na Velikonoční neděli.
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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

DOMOV PRO SENIORY kardiná-
la Berana V MUKAŘOVĚ přijme 
do svého kolektivu PEČOVA-
TELKY na směnný provoz. Odbor-
ný kurz není podmínkou, zájem-
ce proškolíme. Nabízíme dobré 
pracovní zázemí, možnost vzdě-
lávání, slušné platové podmínky 
a další zaměstnanecké benefity. 
Možno na HPP nebo dohodu. 
V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. 737 282 812 nebo e-mailu 
dsmukarov@praha.charita.cz

SPOLEČNOST MB-SVING s.r.o. 
přijme do své pobočky V MOD-
LETICÍCH SKLADNÍKA na HPP na 
dobu neurčitou. Manipulace s li-
tinovými a betonovými výrobky, 
příjem a výdej zboží, práce s VZV, 
jednosměnný provoz, příspěvek 
na stravování. Mzda 26 500,- Kč. 
Praxe ve skladu vítána.
Volejte: 608 074 158

Poptávám ŠIKOVNÉHO ŘEME-
SLNÍKA (podlaháře) na drobné 
leč potřebné opravy v RD – pře-
dělání nebo doplnění prahů, 
lišt, výměna prkna v podlaze. 
Doubravčice. Kontakt redak-
ce Zápraží - 601 344 588,  
redakce@zaprazi.eu.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

DOPRODEJ ZIMNÍCH
VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEU

ŘEŠTE PŘEZUTÍ VČAS 
A S OHLEDEM NA POČASÍ

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

Tel.: 723 634 406 (Louňovice)
     : @calounictvi.vagon
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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 re-
ceptura), 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

JESENICE

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

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

POROVNEJTE NAŠE CENY S KONKURENCÍ 
NEPLAŤTE VÍC NEŽ MUSÍTE

VÁM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
- výroba urnových pomníků, 

jednohrobů, dvojhrobů 
a pomníkových dílů z přírodního 
kamene dle požadavku zákazníka

- výroba krycích desek
- zhotovení parapetů, schodů, obkladů 

z přírodních materiálů
- opravy starých pomníků včetně 

přebroušení
- prodej svítilen, váz a náhrobních 

doplňků včetně montáže
- osazovací práce a doprava zajištěny

Harmony Zahrada
  Navrhování
  Rekonstrukce
  Tvorba zahrad

IVANA TATKOVÁ, tel.: +420 602 229 335
ivana@harmonyzahrada.cz, www.harmonyzahrada.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

VODAVODA  ·  TOPENÍTOPENÍ

Tel.: 604 835 260

• 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

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

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO – PÁ (březen): 8 – 14 H
DISPEČINK TEL: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Společnost PRESSKAN system, a.s., dodavatel systému tlakové 
kanalizace, přijme pracovníka na pobočku Mukařov na pozici:

MONTÉR TLAKOVÉ KANALIZACE 
Popis práce:

 Činnosti související s pracemi v oblasti montáže potrubí a čerpací 
techniky 

 Provádění souvisejícího servisu
 Práce na HPP

Požadujeme:
 Vyučen/SŠ – obor instalatér a elektro výhodou (možnost zaškolení).
 ŘP sk. B 
 Komunikativnost a samostatná orientace v pracovní problematice
 Manuální zručnost 

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.
Nabízíme:

 Nástup dohodou, práci v zavedené firmě s pětadvacetiletou tradicí
 Bezplatné ubytování ve firemním zařízení Mukařov / pokoje 
s vlastním sociálním zařízením /

 Dovolená 25 dnů, mimořádné odměny
 Zaměstnanecké benefity – příspěvek na stravu, služební telefon
 Nástupní plat 30.000 Kč

Kontakt: Hana Plesková, personalista
Tel.: 777 730 150. Životopisy zasílejte 

na e-mail: hpleskova@presskansystem.cz
http://www.presskansystem.cz/
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Technické služby 
DOUBRAVČICE

 776 053 552,     ts.deponie@doubravcice.cz 
 Technické služby Doubravčice, www.ts.doubravcice

NABÍZÍME SLUŽBY:
✓ zemní práce, kontejnerová doprava
✓ prodej písků, štěrků, recyklátů, zeminy, 

koňského hnoje
✓ dovoz materiálu 
✓ údržba zeleně (sekání, 

ořez stromů, štěpkování), 
úprava neudržovaných 
ploch

✓ zimní údržba
✓ „hodinový manžel“ 
✓ výstavba inženýrských sítí
✓ realizace vodovodních a kanalizačních přípojek
✓ geodetické práce

Nenašli jste 
Vámi požadovanou 

službu? 

Potřebujete cenovou nabídku 
na míru?

Kontaktujte nás!

CRIMSON CRUSH F1 má větší 
kulovité plody dorůstající až 150 
g. Dužina je šťavnatá a chutná, 
výrazně červená. Rostlina je vitál-
ní a zdravá, chemickou ochranu 
proti plísni můžete omezit na mini-
mum, nebo i vynechat. COCKTAIL 
CRUSH F1 je menší bratr výše uve-

dené odrůdy s plody o hmotnosti 
okolo 60 g. CONSUELO F1 má 
z trojice „protiplísňových rajčat“ 
plody nejmenší, cca 30–40 g. Pro 
další informace a inspiraci doporu-
čujeme: (tajenka), kde naleznete 
nejen tradiční sortiment, ale i zají-
mavé novinky.                                        ■

Tajenku nám zašlete do 20. března 2021 na emailovou adresu redakce@zaprazi.eu. Pro výherce máme připraveny balíčky s osivem od 
společnosti DOBRASEMENA (www.dobrasemena.cz). Jména výherců a správné znění tajenky naleznete v časopisu Zápraží 4/2021. ■

Těšíte se už na vlastní, sladká rajčata? Loňské 
léto jim nepřálo. Díky dlouhodobým dešťům 
řádila plíseň bramborová, která na mnoha 
zahrádkách rajčata úplně zdecimovala. Abyste 
mohli sklízet celé příští léto zdravé plody bez 
chemie, vysaďte rajčata s odolností k plísni.

KŘÍŽOVKA O CENY
KŘÍŽOVKA
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www.pechlat.cz

VOLEJTE: 323 603 444

Všechromy 82, Strančice
najdete nás přímo 
u sjezdu z D1
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