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ALZHEIMER- 
CENTRUM
Péče s láskou, 
důvěrou 
a úctou o osoby 
s Alzheimerovou 
chorobou či jiným 
typem demence.

MATURITA
Odkdy u nás skládáme  

zkoušky dospělosti? 

ŽIŽKŮV DUB
výlet na Myšlín

RECEPT
ovocný koláč  

z Anglie

GOTICKÁ  
MADONA  
Z TISMIC
doposud  
nenalezena

ZÁMEK SE 
OTEVÍRÁ 
VEŘEJNOSTI
Navštivte Kostelec 
nad Černými 
lesy, zámek plný 
příběhů, legend 
a tajemství.

IGOR MIKULA
 VÍTĚZ CZECH NATURE PHOTO 2021 
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Česko postupně ožívá. Více cestujeme, 
jezdíme na výlety, navíc se kvapem blíží 
léto (i když to počasí si to doposud nijak 
moc nechce připustit) a tudíž i čas klasic-
kého volna, prázdnin, dovolených…  A my 
uvítáme, když nám dáte vědět, kam jste si 
„vyrazili“, co zajímavého u nás v kraji na 
Zápraží jste objevili, či které místo je zde 
již dlouhodobě vaše oblíbené. 

Pro všechny zá-
jemce tedy vyhla-
šujeme na léto 
fotosoutěž, ote-
vřenou pro všech-
ny, kteří rádi fotí. 
A je celkem jed-
no, zda si uděláte 
třeba celodenní 
cyklistický výlet 
s rodinou po kraji, 
vyjdete si s přáteli 

za kulinářskými či jinými zážitky, nebo si nakonec 
řeknete, že nejlepší a nejoblíbenější místo je pod 
pergolou na Vaší zahrádce… Zapojit můžete svou 

rodinu, kamarády, domácí mazlíčky, nebo vše ne-
chat náhodě a inspirovat se okamžikem, využít 
nastalé situace. Prostě je to na Vás. Jedinou pod-
mínkou je, aby místo, kde fotka vznikne, bylo tady 
u nás v kraji, na Zápraží. Vzhledem k tomu, že hra-
nice nejsou striktně dané, rozumná km tolerance 
je samozřejmostí.
 Sice na výherce nečekají desetitisícové peněž-
ní poukázky nebo výrobky, jde spíš o zábavu, ale 
s prázdnou autoři vybraných fotografií neodejdou; 
navíc se dočkají zveřejnění svých fotografií ve spe-
ciálním článku v některém z dalších letošních čísel 
časopisu Zápraží. A to je přece nabídka, která stojí 
za zvážení :o)
 Tak nezapomínejte fotit, vyberte ty nejzajímavější 
snímky, pošlete nám je a užívejte si pohodové dny! ■

FOTOSOUTĚŽ 2021
Místo, které mám zde rád
Termín: 1. 7. – 20. 8. 2021
Max. 5 snímků, lze černobílé i barevné.
Zasílejte je na email redakce@zaprazi.eu, do 
předmětu zprávy uveďte Fotosoutěž 2021.
Bližší podmínky soutěže naleznete na:
 www.zaprazi.eu/knihovna   

ČTENÁŘŮM ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
začnu hned otázkou na tělo: Pamatuje si svou 
maturitu? Přiznávám, že ta moje se mi vracela 
ve snech po několik let, a nutno dodat, že jsem 
se zrovna dobře nevyspala. Ale zvládla jsem ji, 
stejně jako můj otec před téměř devadesáti lety 
či nyní má dcera. Jak a kde se maturity u nás 
vzaly? Stačí zalistovat v červnovém Zápraží 
a zjistíte to. Co se naopak doposud nezjistilo 
je, kde se nyní nachází skvost z období gotiky – 
socha Madony z baziliky v Tismicích. I tam Vás 
pozveme, a tak trochu vybídneme k zajíma-
vému výletu. Fotograf Igor Mikula, se kterým 
jsme dělali rozhovor, cestuje většinou mnohem 
dál, do exotičtějších končin. Vy nemusíte, pro-
střednictvím (nejen) jeho wildlife fotek se tam 
můžete přenést. Koho fotky s touto tématikou 
opravdu nadchnout, tomu doporučujeme vý-
stavu Czech Nature Photo 2021 v Praze. A ko-
nečně – rozjíždí se nám i kulturní, sportovní 
a vůbec společenský život. Chtělo by se až říci: 
Díky Bohu! Snad to příliš nenadnesu, když 
řeknu, že lákadlem letošní sezóny se stane zpří-
stupnění interiérů a zahájení prohlídek zámku 
v Kostelci nad Černými lesy!

Krásný červen přeje
Alena Kvasničková ■

FOTOSOUTĚŽ: Místo, které mám zde rád

Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou 6/2021 • Ročník XV • Vydání 31. 5. 2021 • Registrace MK ČR E 17548 •  
10 vydání v kalendářním roce • Náklad 22 000 ks • IČ 24220990 • Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o., Slepá 123, 282 01 Doubravčice • Grafická úprava 

Zápraží s.r.o. • Tisk Svoboda a. s. • Příští číslo (7-8/2021) vychází 1. 7. 2021 • Uzávěrka inzerce a příspěvků 20. 6. 2021. Redakce, 
marketing, inzerce: Alena Kvasničková, tel.: 601 344 588, e-mail: redakce@zaprazi.eu, marketing.zaprazi@seznam.cz, www.zaprazi.eu

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

fo
to

: j
as

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

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TIPO OD 325 900 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
Nabídka Fiat Tipo s cenou 325 900 Kč zahrnuje DPH a vztahuje se na verzi Tipo Sedan 1,0 100 k. WLTP kombinovaná spotřeba modelu Fiat Tipo: 4,2–5,9 l/100 km, 
WLTP emise CO2: 110–133 g/km. Na všechny vozy se vztahuje základní 2letá záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. Pro bližší informace 
o cenách a specifi kacích se obraťte na svého autorizovaného prodejce značky Fiat. Informace o záruce poskytované výrobcem jsou uvedeny v záruční a servisní 
knížce. Uvedené informace a skutečnosti mají výhradně informativní charakter. Použité fotografi e jsou pouze ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft. si 
vyhrazuje právo na změny všech uvedených údajů bez předchozího upozornění. Podrobné informace u autorizovaných prodejců nebo na www.fi at.cz.
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sa ukázalo telo, ktoré to umožňuje 
tak som ho kúpil, keby to bola zrka-
dlovka kúpil by som zrkadlovku.

Vaše fotky z přírody působí až 
neskutečně. Barevností, dy-
namikou, světlem… Jakou roli 
hraje při tomto typu focení 
kompozice? Přisvěcujete?
Kompozícia hrá vo fotografii zá-
sadnú úlohu a v mojom prípade 
si dovolím tvrdiť, že mám s ňou 
dosť veľký problém, často sám 
seba označujem za kompozičného 
deštruktora. Blesky a doplnkové 
svetlá patria medzi moju základnú 
výbavu takže áno, podľa svetelných 
podmienok doblieskavam.

Používáte širokoúhlý (makro)
objektiv. Ten není vhodný pro 
každého, má svá úskalí i výho-
dy.  Proč jste si ho zvolil?
Páči sa mi, keď mám možnosť vyfotiť 
zviera v biotope, v ktorom žije a je to 
na fotke patrné a práve to mi umož-
ňuje širokouhlý makroobjektív.

Když se podívám na Vaše port-
folio, najdu snímky z Jižní 
a Střední Ameriky, Asie, Evro-
py, Austrálie… Cestování zna-
mená nejen plánovaní, orga-
nizování, ale také určitá rizika, 
neznámo. Dostal jste se někdy 
do situace, kdy jste si řekl: 
A dost, za tuhle hranici nejdu?
Ja by som to neoznačoval za nezná-
mo, pretože tá cesta ako som už zmie- 
nil na začiatku musí byť perfektne 
pripravená od začiatku až do konca. 
Vieme presne kam ideme, čo a kto sa 
bude na danom mieste nachádzať. 
Takže vetu „dosť za tuhle hranici 
už nejdu“ som našťastie nemusel 
vysloviť. Samozrejme môže nastať 
nejaká neočakávaná situácia, ale to 
si myslím, že aj tu u nás.

Jsou někteří živočichové, které 
fotíte nejraději? Nebo naopak, 
vyhýbáte se záměrně nějakému?
Mojou najobľúbenejšou skupinou sú 
žaby, je veľa druhov, ktoré by som ešte 
rád vyfotil a dúfam, že sa mi to podarí, 
naopak najviac sa vyhýbam ľudom. 
Výnimkou sú etniká v iných krajinách, 
ktoré ma zaujímajú a fascinujú a potom 
ešte občas niekoho vyfotím v ateliéry, 
ale inak som najradšej v lese bez ľudí.

Věnujete se občas ateliérovému 
focení – aktům, portrétní foto-
grafii. Vyžaduje to tedy nejen jiný 
přístup, ale také jinou techniku….
Tým, že som začal v iných kútoch sveta 
okrajovo fotiť etniká prišlo mi rozumné 
naučiť sa niečo aj z ateliérového svie- 
tenia, takže je to skôr viac o hľadaní 
nových ciest a skúseností. Techniku 
mám stále tú istú, pravdou ale je, že ten 
prístup to iný vyžaduje to áno. S ľuďmi 
sa občas strašne ťažko dohaduje a nie 

vždy sa to podarí, do toho samozrejme 
zahrňujem aj sám seba. 

Mluví za Vás Vaše fotky a zmí-
něná ocenění, už máte ve svém 
oboru renomé. Pořádáte pro 
zájemce třeba workshopy?
Skôr ako workshopy praktikujem in-
dividuálne kurzy, čím menej ľudí tým 
viac pohodlia, kde sa môžem venovať 
človeku viac. Tým mám na mysli tak 
maximálne troch ľudí v skupine. 

Loni jste vzhledem k situaci 
neuskutečnil cestu do Střed-
ní Ameriky, plánujete ji stále 
nebo již míříte někam jinam? 
Cestu plánujem stále, bohužial 
vzhľadom k vnútroštátnej situácii 
niektorých krajín bude trošku zme-
nená, pevne ale verím, že sa v najbliž-
šej dobe všetko dá do poriadku a bu-
deme si môcť ďalej žiť naše sny.

Děkuji za rozhovor!  ak ■

Je to Váš další skvělý úspěch 
a tak mi to nedá a musím se ze-
ptat…  Co je pro Vás v současné 
době vlastně focení? 
Dnes je to z časti hobby a z časti 
profesia.

Kdy jste vlastně v sobě objevil 
fascinaci světem zvířat a cit 
pro focení? 
Príroda ma zaujímala už odmalič-
ka, ale k fotografovaniu som sa do-
stal až v roku 2014. 

Když vyrážíte fotit, bez ohledu 
na to, do jakých končin, máte 
již přesnou představu o tom co/
koho a jak budete fotit? 
Plánovanie je podľa môjho názoru 
najdôležitejšia časť prípravy na akú- 
koľvek cestu či už v našich končinách 
alebo v zahraničí. Mám, ale vždy 
konkrétnu predstavu aké zvieratá 
chcem fotiť a podľa toho dolaďujem 
lokality ich výskytu.

Jako laik se musím zeptat – jak 
dlouho trvá, než pořídíte zá-
běr, se kterým jste spokojený? 
Resp. můžete stručně popsat 
proces vzniku Vašich fotografií?

Je to hrozne individuálne, niektoré 
zvieratá sa fotia ťažko u iných je to ľa-
hšie. Základným kameňom úspechu 
je daného živočícha nájsť, čo trebars 
u dvojcentimetrových pralesničiek 
v Amazónii môže byť celkom pro-
blém. Ak by som mal popísať stručne 
proces vzniku fotografie, vyzeralo by 
to asi tak, že namierim objektív na 
zviera, zaostrím a stlačím spúšť.

Čekala jsem poněkud detail-
nější odpověď, ale budiž, máte 
pravdu, řekla jsem si o to, na 
druhé straně chápu nutnost 
zachovat si aspoň nějaké to 
know how. Tak mi k tomu do-
plňte, jakou technikou fotíte na 
cestách nejčastěji? 
V podstate od začiatku fotím tech-
nikou Canon, ďalej mám vo výbave 
špecifické širokouhlé makroobjektí-
vy Laowa a Tokina.

Co tedy patří k základnímu vy-
bavení?
K základnému vybaveniu určite patrí 
jedno hlavné telo, jedno záložné, te-
leobjektív, makroobjektív, širokouhlý 
objektív a nejaké blesky.

Přešel jste časem ze zrcadlovky 
na bezzrcadlovku. Co Vás pře-
svědčilo?
Nedá sa to definovať tak, že by ma 
niečo muselo presviedčať, stále 
mám ešte (k hlavnému telu, ktorým 
je teraz bezzrkadlovka) dve zrka-
dlovky, ktoré používam. Skôr som 
sledoval nejaké vylepšenia, ktoré by 
mi moju prácu zjednodušili. Na trhu 

IGOR MIKULA 
Když poprvé ucítil vůni 
horského mlžného lesa ve 
Střední Americe, jeho život 
se obrátil "vzhůru nohama"

ROZHOVOR ROZHOVOR
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CZECH NATURE 
PHOTO 2021

Každoročně pořádá Czech Pho-
to o. p. s. fotografickou soutěž 
Czech Press Photo, která si klade 
za cíl být přehlídkou současného 
obrazového žurnalismu (letos 
26. ročník). Pro wildlife fotogra-
fie byla nedávno zrealizována 
samostatná soutěž Czech Nature 
Photo. Ta představuje a hodno-
tí nejlepší snímky živé přírody 
domácích autorů. Je určena jak 
profesionálním, tak pokročilým 
amatérským fotografům. Do 
letošního ročníku se přihlásilo 
267 autorů s 2 300 fotografiemi. 
V nově přidané kategorii, Czech 
Photo Junior, se zúčastnilo na 
227 žáků základních a středních 
škol s téměř tisícovkou fotografií. 
Kromě toho byla ve spolupráci se 
Zoo Praha vyhlášena kategorie 
Zvířata ve svém prostředí.

V pondělí 10. 5. 2021 byly vy-
hlášeny výsledky 5. ročníku 
soutěže Czech Nature Photo. 
Absolutním vítězem se stal 
snímek z české přírody (Kos 
černý), který pořídil Igor Mi-
kula. Nominovány měl ve své 
kategorii Fotografie české pří-
rody dva snímky: Kos černý (1. 
místo a absolutní vítěz) a Rhi-
nolophus (3. místo). 

Výstava fotografií Czech Natu-
re Photo 2021 se koná v galerii 
Czech Photo Centre (100 m od 
stanice metra Nové Butovice). 
Doba trvání: 11. 5. - 11. 7. 2021 
Otevírací doba: Út-Pá od 11h do 
18h, So-Ne od 10h do 18h, Po – 
zavřeno. Vstupné: 80/40 Kč.
www.czechphoto.org

Slovenský fotograf žijící v našem regionu patří 
k těm, které lze označit jako lovce beze zbraní. Jeho 
doménou je totiž wildlife fotografie. Za volně žijicími 
zvířaty vyráží do různých končin celého světa a jeho 
snímky bodují nejen u nás, ale také v mezinárodních 
soutěžích. Minulý měsíc zvítězil v prestižní soutěži 
Czech Nature Photo, jejímž se stal i absolutním 
vítězem. Gratulace je tedy na místě!

Rhinolophus sp.

Užovka hladká 
(Coronella austriaca)

Kapitán, fotografie nomi-
novaná v 1. ročníku cesto-
vatelské soutěže Hanzelky 

a Zikmunda, 2019

Igor Mikula (*1981)
◗ Slovenský fotograf, pocházejíci z města Sereď, momentál-
ně žije v České republice. Věnuje se velmi úspěšně wildlife 
fotografii, zabývá se i studiovým focením (akty, portréty). Na-
vštívil řadu zemí celého světa, učarovaly mu horské i nížinné 
deštné pralesy.
VÝBĚR Z OCENĚNÍ:
◗ 2017 – Czech Nature Photo (nominace v kategorii savci)
◗ 2018 – Australian Geographic Photographer of the Year 
(vítězství s fotografií pagekona lupenoocasého), Czech Nature 
Photo (tři nominace v kategoriích savci, plazi, bezobratlí)
◗ 2019 – Asferico 2019, Itálie (highly commented v kategorii 
other animals)
◗ 2021 – Czech Nature Photo (vítězství za snímek s názvem 
Kos černý, Fotografie roku)
*Anglický pojem wildlife sdružuje fotografy, kteří se věnují lovům beze 
zbraně, tedy fotografování zvířat ve volné přírodě.

www.igormikula.com, www.igormikulaphotography.com

Fotografie roku Czech Na-
ture Photo 2021. Kos černý 

(Turdus merula)

...niektoré zvieratá sa fotia ťažko u iných je to ľahšie. Základným kameňom úspechu je daného živočícha nájsť...

Kolibřík mečozobec 
(Ensifera ensifera) fo
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ZVEME VÁS SRDEČNĚ:  

ZVEME VÁS SRDEČNĚ 
NA ZÁVODY POŘÁDANÉ V ROCE 2021 

POSÁZAVSKÝM KLUBEM 
HISTORICKÝCH VOZIDEL  

28. 8. 2021  POSÁZAVSKÁ RALLY BERCHTOLD
2. 10. 2021   ONDŘEJOVSKÁ OSMIČKA

      (MEMORIÁL JANA NOVOTNÉHO)

závody se konají vždy v sobotu - info: www.pkhv.cz

Madona podle J. Seiferta
Nehledejte Tismice na mapě v již-
ních Čechách, jak to zkoušel spiso-
vatel a básník Jaroslav Seifert, když 
kdysi zahlédl kopii gotické madony 
z Tismic ve výkladní skříni na Vác-
lavském náměstí a zapátral po jejím 
originálu. Madona ho okouzlila, ko-
pii si zakoupil a vypravil se do Tis- 
mic, které leží nedaleko Českého 
Brodu. „Soška je opravdu krásná. 
Goticky štíhlá s půvabnou dívčí tváří 
a drobnými sevřenými rty. Stojí na 
hlavním oltáři. Starý pan farář, aby 

zvýšil její půvaby a svatost, vyklenul 
nad ní baldachýn z bledě modrého 
fuláru, který ještě navíc dal pošít 
papírovými růžičkami. Upřímně ře-
čeno, vkusné to nebylo.“ 

Nejen toto své poznání, ale i realis-
tický popis obce s blátem, kalužemi 
(byla doba sklizně řepy), předal pak 
ve svém vyprávění Jaroslav Seifert, 
nic zlého netuše, během rozhovoru 
mladému redaktorovi z Kulturní 
tvorby. Ten vše použil. „A teď to 
začalo! (…) Nejdříve jsem dostal 

rozhořčený dopis z tismického JZD. 
Jsou vzorné družstvo, dobře hos-
podaří a starají se i o pěkný vzhled 
obce. Byli uraženi. Pak farář poslal 
smutný žalobný dopis. Vyčítal mi, 
že v kostele mi všechno ukázal a vy-
světlil, a já mu splatil nevděkem 
a nezdvořilostí. A dokládal, jak se 
pečlivě stará o kostel. Nedůtklivý do-
pis napsal mi historik umění z Čes-
kého Brodu. Madona se nejmenuje 
Karafiátová a mé tvrzení pokládal 
za hrubou chybu. Několik rozum-
ných dopisů jsem dostal od občanů 

z okolí. Domnívali se, a to snad nikoliv 
bezdůvodně, že není zapotřebí upo-
zorňovat na jedinečný skvost našeho 
umění v době, kdy se vyskytuje tolik 
krádeží uměleckých předmětů (…).“  
Jak se se vzniklou situací Jaroslav 
Seifert vypořádal, si můžete přečíst 
v knize Všechny krásy světa, která je 
plná jeho vzpomínek a příběhů. 

Sakrální památka 
ukradena!

Události potvrzující, že občané 
o svou Madonu měli oprávněné 

obavy, se spisovatel však již nedo-
žil. Dřevěná soška Panny Marie 
Tismické, která požívala veliké úcty 
a chránila obec po dlouhá staletí, 
za kterou směřovaly tisíce poutní-
ků a o mariánských slavnostech 
před kostelem stály davy, nebyla 
ušetřena na počátku 90. let min. 
století, kdy se vzedmula vlna rabo-
vání sakrálních památek po celé 
zemi. Jedné noci někdy v prvních 
měsících roku 1990 tak románská 
bazilika Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Tismicích přišla o svůj hlavní 
skvost. Samotná krádež nebyla 
zřejmě nic složitého, neboť bazilika 
nebyla zajištěna alarmem ani bez-
pečnostními zámky. Dokonce ani 
přesný čas krádeže se nepodařilo 
určit, nenašly se žádné použitelné 
stopy. A nikdo nic neviděl.  Pojistná 
hodnota vyčíslená farností zněla 
tenkrát na 136 tisíc korun. Histo-
rickou a uměleckou hodnotu však 
vyčíslit nikdo nedokáže. Dodnes je 
tedy tato plastika vedena v registru 
odcizených uměleckých předmětů. 
Její místo zaujala opět kopie. 

Kostel (bazilika) 
Nanebevzetí Panny Marie
Proč se právě v nevelkých, a i v teh-
dejší době nijak významných Tis- 
micích, nachází pozoruhodná pa-
mátka, označovaná jako stavba 
významově přesahující nejen regi-

on či území republiky, ale dokonce 
dosahující hodnot v rámci středo-
evropského prostoru? To dodnes, 
vzhledem k absenci písemných 
pramenů, zůstává nezodpovězeno.
 Tismický kostel je formou ro-
mánské baziliky ze 12. století, navíc 
dochovaný v téměř původní podo-
bě (až na drobné pozdější úpravy). 
Stavba je trojlodního typu, neomí-
taná, z červenohnědých pískovco-
vých kvádrů, s hladkým dvouvě-

žovým západním průčelím a třemi 
apsidami v jedné rovině. V 18. sto-
letí za Marie Terezie Savojské došlo 
k posledním stavebním úpravám, 
mj. byly vystavěny venkovní am-
bity. Tato majitelka černokostelec-
kého panství a známá mecenáška 
nechala také zřídit barokní hlavní 
oltář  – v podobě tabernáklu s andě-
ly po stranách a se svatozáří s posta-
vami andělů a hlaviček andělíčků 
kolem  sochy Panny Marie.        ak ■

Citace: Seifert, J.: Všechny krásy světa, 
Praha, 1992, s. 114-115. ISBN 80-
202-0369-9.

TÉMA TÉMA

Když před zhruba pěti lety proběhla médii zpráva, 
že speciální policejní odbor, zaměřený na ukradená 
umělecká díla doznává změn a prohlubuje spolupráci 
s odborníky, vrátilo to do popředí mediální zájmu také 
zmizelé předměty a jejich příběhy. Jednou z nejstarších 
a nejvýznamnějších památek, které byly v Česku ukradeny 
po roce 1989, a po které se doposud bezvýsledně pátrá, je 
socha Tismické madony ze začátku 15. století.

Kde dnes dělá 
Tismická madona 
své zázraky?

Trojlodní tismickou baziliku charakterizuje  hladké dvouvěžové 
průčelí a tři apsidy. Její délka přesahuje 13 m, šířka je 8 m.

➤ Hlavní loď bazilikálního trojlodí je od bočních 
lodí oddělena románskými arkádami, unikátní je 

zde pak střídání pilířů a sloupů.

Portál doplněný znakem místní 
zemanské rodiny Vrbíků z Tis-
mic, sídlící na sousední tvrzi.

Prohlídka kostela, spadají-
cího pod správy Římskoka-
tolické církve Český Brod, 
je možná buď v době před 
či po bohoslužbě, nebo po 
předchozí dohodě na OÚ 

(www.tismice.cz).

Dřevěná okrouhlá rokoková 
kazatelna s reliéfy (Zvěstování, 
Navštívení, Nanebevzetí P. Marie 
a prázdný hrob) z roku 1786.

TISMICKÁ MADONA
Originál, datovaný do doby před rokem 1419, byl zhotoven z li-
pového dřeva, polychromován. Představuje ukázku poslední 
fáze tzv. krásného slohu v Čechách. Jde o typ korunované Panny 
Marie s dítětem v náručí, stojící na podstavci – dolů obráceném 
srpku měsíce s kulatou lidskou tváří. Celková výška sochy i s pod-
stavcem je 148 cm. 

PŘISTOUPIMSKÁ MADONA 
Poblíž kostela sv. Václava v nedaleké Přistoupimi naleznete ba-
rokní sloup z roku 1780. Na jeho vrcholu pak kopii sochy Tismic-
ké madony, ovšem zde z červeného pískovce. Sloup zde byl po-
staven zřejmě z iniciativy místního faráře Václava Jana Roháčka. 

PORTÁL SYSTÉMU 
EVIDENCE  

UMĚLECKÝCH DĚL 
Tento informační portál pod 
zkratkou PSEUD provozuje 
Policie ČR od roku 1992. Jedná 
se o národní specializovanou 
pátrací databázi odcizených, 
nalezených a navrácených 
předmětů kulturní hodnoty. 
V policejní databázi je nyní ko-
lem dvaceti tisíc uměleckých 
předmětů, které v minulos-
ti zmizely z českých kostelů, 
zámků či soukromých sbírek.

fo
to

: a
k

Kresba baziliky od 
Karla Liebschera

Tismická 
madona, 

pohlednice MF, 
archiv ak



ZAPRAZI.EU | 98 | ZAPRAZI.EU

 PRODEJCE UŽITKOVÝCH VOZŮ | NÁSTAVBY A VESTAVBY 

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

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

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

Vyberte si vozidla, která splní vaše potřeby

 

 
NOVÝ NOVÝ 
FIAT FIAT 

DUCATODUCATO

Travertino Romano je slinutá nena-
sákavá, rektifikovaná dlažba, jejíž 
předlohou byl přírodní italský tra-
vertin. Přírodní travertin je 
sedimentární hornina 
– vápenec, který byl 
díky jednoduchému 
opracování široce 
používán ve staveb-
nictví již v době Řím-
ské říše.  

 Barva travertinu závisí v podstatě 
na znečištění, a to určitým typem 
oxidu. Přirozené barvy se pohybu-
jí od mléčně bílé až po ořechovou, 
přes různé odstíny od žluté po čer-
venou. Série je doplněna zajímavou 
dekorací, která také vychází z his-
torie a využívá předloh barvených, 
nebo zlacených reliéfních dekorů.

   Ideální kombinací s pří-
rodním travertinem jsou 

nerezové baterie. My jsme využili 
baterie TRES Griferia, které jsou 
společně s travertinem nově vysta-
veny v našem showroomu.  ■

Výprodejová vzorkovna  
ve skladu

Na naší outletové vzorkovně jsme 
spustili výprodej malometrážních ob-
kladů, dlažeb a zařizovacích předmě-
tů. Obklady a dlažby od 90,- Kč/m2. 

U nás naleznete spoustu nápadů i nové trendy pro 
všechny typy koupelen a nyní také přidáváme nové 
koje. Příkladem může být jedna z těch, která je 
inspirována přírodním travertinem.

KOUPELNOVÉ STUDIO ČERO PŘEDSTAVUJE: 
Nové koje našeho showroomu

Koupelnové studio ČERO s.r.o.
Kutnohorská 368, Louňovice.Otevírací doba: ÚT, ČT 8-20 h 

 a PO, ST, PÁ 8-18 h, SO objednaní klienti, sklad PO-PÁ 
8-18 h. Tel.: 311 240 850, 739 627 840

www.cero.cz

Letní měsíce se blíží a možná i Vy přemýšlíte, jak 
si mohou Vaše děti užít léto plné zábavy, kreativity, 
pohybu a pobytu venku v přírodě se svými vrstevníky. 
Mozaika připravila pro všechny děti letní příměstské 
tábory, kde si každý najde to, co ho baví.

LETNÍ PROGRAM 
V MOZAICE

Přihlašování probíhá na e-mailové adrese:
 anezka.charvatova@montessorimozaika.cz. 

Více informací naleznete na: 
http://www.montessorimozaika.cz/co-delame-po-vyuce/ 

letni-program/

Termín tábora / 
věk dětí

Mladší děti
4-6 let

Starší děti
6-12 let

12. 7. – 16. 7. 
2021

OBJEVUJEME 
PŘÍRODU

KURZ PŘEŽITÍ 
V PŘÍRODĚ

19. 7. – 23. 7. 
2021

KERAMICKO-
UMĚLECKÝ TÁBOR

TÁBOR PLNÝ 
VÝLETŮ

6. 7. – 30. 7. 
2021

CESTUJEME 
LETEM SVĚTEM

CESTUJEME 
LETEM SVĚTEM

2. 8. – 6. 8. 
2021

ZVÍŘECÍ ŘÍŠE

Někdo rád tvoří, jiný si užívá krás 
přírody a výletů, jiní volí raději akč-
nější a zvídavé aktivity. Děti se mo-
hou těšit na tábory nejrůznějšího 

zaměření. Například na Kurz přeži-
tí v přírodě, Tábor plný výletů, Ces-
tování letem světem i Keramicko-
-umělecký tábor a mnoho dalšího 
dobrodružství. Stačí si jen vybrat. 
 Příměstské tábory jsou pro děti 
od 4 let. Přihlásit se mohou i děti, 
které nechodí do Mozaiky. Cena 
tábora je 3300 Kč za týden.          ■

sobota 5. 6. 2021 
ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL 2021

6. ročník závodu pořádá Posázavský klub historických vozidel  start závodu cca v 10:30 h z náměstí 
v Ondřejově  závod do vrchu spojený se spanilou jízdou Posázavím  veteráni budou k vidění také 
v Ratajích nad Sázavou nebo v Kácově  přijďte podpořit závodníky  těšíme se na vás

www.pkhv.czwww.pkhv.cz

Podmínky to již dovolují, a tak 
se děti i dospělí účastníci kurzů 
opět vracejí a SKC postupně oží-
vá. Od září chystáme pro ně, ale 
i další zájemce, v SKC také nové 
kurzy. Jedním z nich je lezení na 
boulderingové stěně. Lezení je 
sport, při kterém se protahují 
všechny svaly v těle. Učí koncen-
traci a soustředění, díky lezení 
je člověk pružnější a děti se při-
rozeně vybijí a motivují k tomu, 
překonávat překážky, ostatní 
i sebe sama. Tom Ondruš, nový 
lektor SKC (který zde chce také 
nabízet masáže): „Lézt jsem za-
čal v roce 1983. Bylo to na táboře 
s Brontosaurem v Jeseníkách na 
Rabštejně, kde jsme čistili les a ve 
volných chvílích jsme dostali zá-
klady lezení na skalách. Moje prv-
ní vylezená cesta ve mně spustila 
vlnu euforie a přivedl jsem k lezení 
hodně lidí, mezi jinými i trojná-
sobného mistra ČR v lezení na 
umělé stěně. Pokud se dodržují 
zásady a nedělají se hlouposti, je 

lezení bezpečné. Na buldering se 
sice leze bez jištění, ale na podla-
ze je hrubá žíněnka, která utlumí 
případný pád lezce.“ 
Takovou stěnu máme v SKC, 
ukázková lekce lezení proběhne 
na příměstském táboře v SKC 
konaném od 26.7. a pak začát-
kem září. Od září budou probí-
hat pravidelné lekce, na které 
se přihlašujte na tom.ondrus@
hotmail.com.
 Zároveň můžeme boulderin-
govou stěnu v SKC pronajmout 
jednotlivcům i skupinám, cena 
je 250 Kč/hodina. Zájemci, piš-
te prosím manažerovi SKC na 
email hynekkaspar@seznam.cz. 

SKC v Ondřejově připravuje 
čtyři příměstské tábory v termí-
nech 12-16.7., 19-23.7., 26-30.7. 
a 2-6.8. pro školou povinné děti 
(mladší po dohodě s vedoucími). 
Program – výlety, sportovní vyžití 
a tvoření. Přihlášky prosíme na 
skcvondrejove@seznam.cz.       ■

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově 
zahájilo svou činnost před 15 lety. Průběžně 
nabízí, aktualizuje a také rozšiřuje nabídku 
svých lekcí, sportovních a kulturních akcí. Pro 
letošní rok je asi nejvýraznější novinkou kurz 
lezení na boulderingové stěně.

Leze, leze po SKC

Na sobotu  

9. října 2021 od 19.00 h 

 chystáme několikrát překlá-

daný koncert Malina  

Brothers!

www.skcvondrejove.cz

Nová boulderingová 
stěna v SKC Ondřejov
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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

Připravujeme intenzivní program plný 
tance, sportu a zábavy s našimi trené-
ry i pozvanými hosty z Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Nové členy budeme nabírat v září i bě-
hem celého školního roku. V případě 
zájmu či dotazů nás kontaktujte na 
e-mail: rokenrol.ricany@gmail.com  ■

9.–13. srpna 2021 pořádáme náborové příměstské sou- 
středění pro všechny, kteří si chtějí nezávazně vyzkoušet 
rokenrol, zažít týden plný sportu, nebo se stát součástí naše- 
ho oddílu. Můžete se k nám přidat na 1 až 5 dní, je to na vás!

LÉTO V RYTMU ROKENROLU  
S T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

FOLLOW US: IG: @jmedetirokenrolu 
FB: Akrobatický rokenrol – T.J. Sokol Říčany a Radošovice 

Web: www.sokolricany.cz/oddilu-rokenrolu/

ZAJÍMAVOSTZAJÍMAVOST

1848
At´ už tomu říkáte maturita nebo 
zkouška dospělosti, vězte, že první 
zkoušky tohoto typu se u nás ob-
jevily v letech 1848–1849. Tehdy 
totiž rakouské školství prošlo refor-
mami, a restrukturalizace se dotkla 
i středních škol. Maturitní zkoušky, 
zkoncipované Franzem Exnerem 

a Hermannem Bonitzem (Exner-
-Bonitzovy reformy) byly posta-
veny na přesvědčení, že je účelné 
spojit filologické a matematicko-
-přírodovědecké vzdělávání. 

1908
Další významný posun přinesly až 
o půl století později tzv. Marche-

tovy zákony (Gustav Marchet byl 
pedagog, právník a ministr škol-
ství Rakouska-Uherska), které 
v podstatě zrovnoprávnily ma-
turitní zkoušky na všech typech 
škol, neboť předtím se počítalo 
se zkouškami jen pro gymnázia. 
Nyní se všichni absolventi všech 
typů škol mohli ucházet o studi-
um na vysoké škole. Zrovnopráv-
nění zkoušek mělo však v někte-
rých případech za následek, že 
vysoké školy požadovaly doplňu-
jící zkoušky (do té doby úspěšně 

složená zkouška byla dostačují 
pro přijetí). Z Marchetových zá-
konů se vycházelo další dlouhá 
léta, v podstatě až do roku 1948. 

1918
Přes všechna očekávání nejen 
pedagogické veřejnosti se po 
vzniku Československa nepo-
dařilo uskutečnit do roku 1938 
žádnou významnější školskou 
reformu. Svou podstatnou roli 
hrálo i to, že ČSR převzala v roce 
1918 celý právní řád a systém 
Rakouska-Uherska, což na jed-
nu stranu ulehčilo mladému stá-
tu v mnoha ohledech fungování, 
na druhou stranu udržovalo jis-
tou dávku konzervatismu a ome-
zovalo rozvoj.

1933
Stejně jako je tomu dnes, i můj 
otec absolvovat zkoušku složenou 
ze dvou částí: společné písemné 
(státní) a profilové ústní (školní). 
Student, který chtěl vyhrát matu-
ritní bitvu musel, a to je opět pro 
obě období společné, složit po-
vinné zkoušky z obou částí. Před 

otcovou maturitou byly vyhláše-
ny určité změny u zkoušek (min. 
předpis z 12. ledna 1931): např. 
písemná část se koná v dubnu, 
ústní v červnu, na vysoké školy 
se žádné přijímací zkoušky neko-
nají, za maturitní zkoušku se pla-
tí taxa 100 korun, externisté 200 
korun. Novinkou také byla mož-
ná přítomnost rodičů při ústních 
zkouškách. Písemná práce byla 
z vyučovacího jazyka (čas na vy-
pracování 5 hodin), další se pak 
lišily podle typu škol a byly v dél-
ce 3 hodin. Ústní zkoušky pak 
stanovovaly 4 předměty vč. dal-

šího jazyka; ně-
které svobodně 
volitelné, jiné 
závislé na pro-
spěchu. Doba 
ústní zkoušky 
byla 1 hodina. 
Pokud byl stu-
dent reprobo-
ván (tzn. propa-
dl u zkoušky, ale 
získal možnost 
jejího opako-
vání), nedostal 
žádné maturitní 
vysvědčení. 

1942
Do tohoto roku 
bylo zrušeno na 
70 % středních 
českých škol, 
předem byl dán 
počet studentů 
nevyhovujících 

zkoušce z německého jazyka, 
v komisi seděl německý inspek-
tor, kromě jazyka německého 
a českého se do povinných před-
mětů dostal i dějepis a zeměpis 
Velkoněmecké říše…

1945
Tady už začíná novodobá histo-
rie nesoucí se v duchu výrazné-
ho poklesu prestiže maturitních 
zkoušek, prosazování nového 
školství lidově demokratického 
státu a stranických usnesení…
                        ak ■

MATURITA? 
MATURITA!

ZVLÁDNETE VYPRACOVAT? UKÁZKY 
MATURITNÍCH TÉMAT A PŘÍKLADŮ:

TÉMATA PÍSEMNÝCH PRACÍ PRO ABITURIENTY RE-
ÁLNÉ ROK 1885
Z češtiny: „Války výborně sloužily vědě zeměpisné“. (Rozprava do-
ložena buď příklady z dějin)
Z deskriptivní geometrie: 1. Sestrojte osu dvou mimoběžek, z nichž 
jedna jest rovnoběžná s půdorysnou, druhá s nárysnou. 2. Zobra-
ziti průseč šikmého trojbokého hranolu, jehož podstava jest v pů-
dorysně, s rovinou (všeobecné polohy) a sestrojiti síť jedné části.

PŘÍKLAD Z MATEMATIKY ROK 1897 (SLOVANSKÉ 
GYMNÁZIUM BRNO)
Na parabole y2 = 4x dány jsou body M1(1,2), M2(1,-2), M3(4,4); 
v bodech těch vedeny jsou k parabole tečny; v jakém poměru je plo-
cha trojúhelníka omezeného tečnami ku ploše trojúhelníka M1 
M2 M3?

PŘÍKLAD Z MATEMATIKY ROK 1904 (GYMNÁZIUM 
ČESKÉ BUDĚJOVICE)
Mladík jsa tázán,  jak je stár, odpověděl: „Letos (1904) je mi právě to-
lik let, kolik činí ciferný součet roku mého narození“. Kolik je mu let?

Bez dvou roků to bude devadesát let. Přesně 
tolik času uplyne mezi červnovými měsíci 
let 1933 a 2021, přesně tolik času od sebe 
dělí období, kdy maturoval můj otec na 
obchodní akademii v Berouně a kdy má dcera 
na gymnáziu v Českém Brodě. Otec tenkrát 
obdržel Vysvědčení dospělosti, na dceru čeká 
Maturitní vysvědčení. Jak maturita vypadá 
dnes, díky medializaci situace asi všichni víme. 
Jak tomu ale bylo v dobách dřívějších?

     Vysvědčení z dospělosti Fr. Hrdlička 1933, strana  1 a 4 (archiv ak)

    Národní listy Večerník č. 27 
ze dne 27-1-1932

➤

➤

     K pobavení: Společnost vtipkuje aneb Inspi-
race ze sociálních sítí  – 100% úspěšná maturita 
v dnešních časech 

➤
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UZAVÍRKY SILNIC: ŠTÍHLI-
CE – DOUBRAVČICE II/113 
– V dubnu avizovaná uzavírka sil-
nice II/113 (hlavní tah z Mukařova 
na Český Brod), měla být z důvodu 
dokončení výstavby kanalizace ve 
Štíhlicích a rekonstrukce vozovky až 
na náves do Doubravčic (termín 1. 7. 
až 31. 10. 2021). Podle posledních 
informací se konat nebude. Silnice 
byla opravena frézovaním úseků. 
K uzavření tak dojde jen v rámci 
obce Štíhlice.

UHŘÍNĚVES – Pra-
ha 22 je stále bez 
starosty, rezignova-

la i většina radních. 
Na jednání Zastu-
pitelstva 19. 5. 2021 
byl při volbě nového 

starosty navržen jedi-
ný kandidát –Vojtěch Zelenka. Ten 
však nebyl v tajné volbě zastupiteli 
zvolen. Pravomoci starosty tak i na-
dále zůstávají 1. místostarostce Mgr. 
Kateřině Erbsové. Hlasování pro-
běhlo i o odvolání radního Štěpána 
Zmátla. Ten byl naopak ve veřejné 
volbě zastupitelstvem ve funkci po-
tvrzen. V reakci na potvrzení pana 
Zmátla ve funkci radního podali 
dnes rezignace k 31. 7. 2021 na své 
funkce 1. místostarostka Mgr. Ka-
teřina Erbsová, místostarosta Mgr. 
Pavel Kosař, radní Mgr. Ing. Ondřej 
Lagner, Ph.D. a radní Ing. Ivo Krát-
ký. Změny ve vedení MČ Praha 22 
odstartovalo zasedání zastupitelstva 
dne 26. 3. 2021, na kterém byl odvo-
lán starosta Vojtěch Zelenka a kde 
byla zároveň oznámena rezignace 
šestého současného radního Rado-
vana Koutského k 31. 5. 2021. Ten 
na včerejším zasedání svou rezignaci 
stáhl. (TZ z 20. 5. 2021)

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zkouš-
ky znalosti hub pro zájemce, kteří 
chtějí obchodovat nebo používat 
k výrobě jedlé volně rostoucí houby 
z vlastního sběru, nebo pro provozo-
vatele restaurací, kteří chtějí z jed-
lých volně rostoucích hub z vlastního 
sběru připravovat pokrmy připravila 
KHS Středočeského kraje ve spolu-
práci s Českou mykologickou spo-
lečností a vyhlašuje je na 15. června 
2021 (úterý) v 10 h v Praze 2. Formu-
lář a další info: www.khsstc.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Inte-
grace veřejné dopravy: Kolínsko, 
Kouřimsko, Kostelecko, Praha-vý-
chod. Během letních měsíců 2021 
bude do společného integrovaného 
systému Prahy a Středočeského 
kraje zahrnuta zejména severní 
část oblasti Kolínska a dále oblast 
Kutnohorska a Uhlířskojanovicka. 
Při integraci bude zrušeno celkem 
68 linek v systému Středočeské 
integrované dopravy (SID), za-
vedeno 37 nových autobusových 
linek Pražské integrované dopra-
vy (PID), na 21 linkách PID bude 
upraven jejich provoz a jedna linka 
PID bude zrušena. Dojde také ke 
změnám na Kostelecku: Připravo-
vané změny spojů se týkají zejména 
linek 381, 382, 383 a 387. 
 Další info: https://pid.cz/inte-
grace-verejne-dopravy-na-kolin-
sku-a-kutnohorsku-i/

ČR – Nahlížení do katastru dozná 
od června 2021 úprav. Anonymním 
(nepřihlášeným) uživatelům budou 
zobrazovány pouze základní infor-
mace o nemovitostech a řízeních, 
bez uvedení vlastníků nemovitos-
tí a účastníků řízení. Kompletní 
údaje budou dostupné pouze pro 
uživatele přihlášené prostřednic-
tvím Portálu národního bodu pro 
identifikaci a autentizaci - eidenti-
ta.cz nebo pomocí účtu Dálkového 
přístupu do katastru nemovitostí. 
Informace v Nahlížení do KN bu-
dou i po přihlášení zobrazovány 
bezplatně.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

6. června 1946 se sešli na břehu 
řeky Sázavy ve Stříbrné Skalici 
početní občané a také funkci-
onáři okresu Český Brod, kam 
v té době ještě Stříbrná Skali-
ce patřila, a toho dne byl slav-
nostně položen základní kámen 
nového mostu přes Sázavu 
u Marjánky. Doposud zde totiž 
fungoval pouze přívoz. Vysta-
věn byl železný most, který slou-
žil až do 70. let min. století, kdy 
byl nahrazen současným mos-
tem betonovým.                                ■

A jedna historická...

Přívoz na Marjánce před výstavbou 
mostu, pohlednice MF, archiv ak

fo
to

:  
P

ix
ab

ay

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.

 Do 11. výzvy MAS Říčansko – 
IROP-Školství a vzdělávání 2021 
bylo zaregistrováno osm projektů 
zaměřených na infrastrukturu do 
škol. Všechny projekty jsou zamě-
řené na základní vzdělávání a poža-
dovaná výše celkových způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena do-
tace, se pohybuje okolo 12mil. Kč. 
MAS nastavila alokaci z posledních 
peněz, které mohla na výzvu vyna-
ložit, a to necelých 8 mil. Kč. 

 6. výzva MAS Říčansko z Progra-
mu rozvoje venkova na investice do 
zemědělských podniků zaznamena-
la v území Říčanska zájem ze strany 
zemědělských podnikatelů a jede-
náct přijatých projektů nyní prochá-
zí administrativní kontrolou MAS 
a následným vypořádáním ze strany 
žadatelů. Bohužel již nyní víme, že 
nastavená alokace 5,3 mil. Kč nedo-
káže pokrýt všechny projekty.

 V průběhu června proběhne věc-
né hodnocení a schválení projektů 
k podpoře Programovým výborem 
MAS Říčansko o.p.s. 

 Ze strany Ministerstva zemědělství 
jsme obdrželi, stejně jako všechny 
místní akční skupiny v České republi-
ce, informaci k přechodnému období, 
ve kterém se nyní nacházíme a mož-
nosti využít novou alokaci na výzvy 
PRV, které budeme chtít dále vyhlašo-
vat. Navýšení ve výši 6 mil. Kč je pro 
nás zajímavou možností, jak v regio-
nu Říčanska podpořit další projekto-
vé záměry. Předpokládáme tedy opě-
tovné vyhlášení výzvy na investice do 
zemědělských podniků. Podmínkou 
je zazávazkování (podepsání Dohod 
o poskytnutí dotace) více jak 60 % pů-
vodních peněz do konce roku 2022. 
Věříme, že Dohody s úspěšnými ža-
dateli budou podepisovány pružně 
a nastavený závazek tak naše MASka 
dokáže splnit. 

 Nejvyšší orgán MAS, Plénum 
MAS, bude zasedat v úterý 15. 6. 
v 18 hodin v konferenčním centru 
hotelu Oáza v Říčanech. Úkolem 
Pléna MAS je projednání a schvá-
lení koncepční části strategického 
dokumentu, aby mohla být podána 
včas do výzvy vyhlášené Minister-
stvem pro místní rozvoj a následně 
mohly být zpracovány akční plány 
na jednotlivé operační programy. 

 Na našich webových strán-
kách se můžete začíst do výroč-
ní zprávy MAS Říčansko za rok 
2020 a poznat nás zase o něco 

víc. Najdete zde 
informace o všech 
projektech, kte-
ré kancelář MAS 
v průběhu roku ad-
ministrovala a ná-
sledně podpořila. 
Můžete si přečíst 
úvodní slovo ře-
ditelky a také se 
seznámit s těmi, 
kteří tvoří nejvyšší 
povinný orgán naší 

společnosti, jenž je složen z part-
nerů z řad obcí, neziskových 
organizací, podnikatelů a také 
fyzických osob. 

 Náš projekt Realizace sociální 
práce na obcích jede stále na plné ob-
rátky. Našich služeb nevyužívají jen 
obyvatelé regionu, ale taktéž sociální 
pracovníci, kteří se s námi účastní 
zajímavých kurzů na vybraná témata 
jako např. agrese u klientů a zvládání 
emocí v klientské práci a další. Těší-
me se také ze spolupráce s mnohými 
subjekty v regionu, především s Ces-
tou integrace a Charitou Mnichovice, 
ZŠ Mnichovice a dalšími. V případě 
jakýchkoli dotazů neváhejte kontak-
tovat manažerku projektu Veroniku 
Vítkovskou na telefonním čísle 725 
369 985, popř. pište  na mail socialni.
planovani@ricansko.eu. ■

Střípky z MASky Území MAS Říčansko pro období 2021-2027 Dne 25. 5. 2021 se uskutečnila Snídaně starostů obcí 
v působnosti MAS Říčansko. Ačkoliv jsme stále doufali 
v osobní setkání, aktuální epidemiologická situace 
nám to neumožnila, a proto jsme se nakonec sešli 
alespoň prostřednictvím online platformy google.
meet.com. Pro MAS to bylo první online setkání, 
které pořádala a i přes obavy z toho, zda nás nezradí 
technika, proběhlo úspěšně. Setkání se účastnilo 
16 zástupců obcí v působnosti MAS Říčansko, dále 
zástupci správní rady MAS a pozvaní hosté.

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

Informovali jsme přítomné o aktivi-
tách MASky a aktuálních výzvách. 
Proběhla také ucelená informace 
o projektu „Terénní sociální práce na 
obcích“ doplněná prezentací Mgr. 
Pavla Gobyho, kdy poukázal na zku-
šenost s realizací sociální práce na 
obcích v mikroregionu CHOPOS na 
Benešovsku. Na pana Gobyho na-
vázaly pracovnice týmu odborníků 
v rámci školního poradenského pra-
coviště ZŠ Mnichovice, které velmi 
pozitivně zhodnotily svou zkušenost 
s realizací sociální práce na území 
MAS Říčansko. Vyzvedly zejména 
okamžité, vstřícné a profesionální 
poskytnutí rady a pomoci, zmínily 
dobrou spolupráci a společné hledá-
ní cesty, jak daný problém co nejlépe 
vyřešit. Na závěr této části byla na-
stíněna otázka pokračování projektu 
a možných řešení jeho financování.
 Jelikož jsme online setkání orga-
nizovali společně s DSO Ladův kraj, 
doplnil se celý blok o prezentaci tý-
kající se nové legislativy odpadového 
hospodářství pro obce, kterou zaštítil 
Ing. Aleš Choutka. 
 Přítomné starosty jsme seznámili 
s aktuální verzí Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje na dal-
ší programové období 2021-2027. 
MAS nastavila šest základních stra-
tegických oblastí, do kterých chce 
získat peníze na potřebné projekty 
v regionu. Celý dokument nevznikl 
jen tak náhodou. Pod-
kladem byl sběr pláno-
vaných projektových 
záměrů získaných z vy-
plněných dotazníků 
od zástupců obcí, part-
nerů MAS, žadatelů 
v proběhlých výzvách, 
široké veřejnosti. Důle-
žité byly i osobní schůz-
ky se starosty a žadateli 
o podporu. Výchozím 
materiálem byl a je také 
Plán rozvoje sociálních 
služeb na území MAS 
Říčansko, který jsme 

realizovali v roce 2019. Spolupráce 
s Místním akčním plánem rozvoje 
vzdělávání (MAP) pro ORP Říča-
ny a projekty zahrnuté v zásobníku 
projektových záměrů zaměřených na 
investice do vzdělávání je také důleži-
tou součástí celé strategie MAS Ří-
čansko na období 2021-2027. Stra-
tegie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
a Integrovaná strategie ITI Pražské 
metropolitní oblasti jsou dalšími klí-
čovými materiály pro celý dokument. 
 Na co se bude místní akční sku-
pina Říčansko v budoucnu zamě-
řovat? Věříme, že jsme nic nevyne-
chali a šest oblastí podpory pokrývá 
všechny možnosti pro budoucí pro-
jektové záměry.

Školství a vzdělávání – zajištění do-
statečné kapacity a kvality vzdělává-
ní, včetně služeb péče o děti

Obce – podpora spokojeného života 
v obci

Zdravotní, sociální a návazné služ-
by – podpora stabilní a dostupné sítě 
zdravotní a sociální pomoci v regionu

Doprava – optimalizace dopravy 
a dopravní obslužnosti území, včetně 
zvýšení bezpečnosti

Regionální trh práce – podpora 
podnikání a diverzifikace ekonomic-
kých činností v regionu

Ochrana životního prostředí – pod-
pora ochrany životního prostředí     ■

Online setkání starostů MAS 
Říčansko a strategie 2021-2027

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.  Schůz-
ky 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. 

Červnová ukázka ze stolního kalendáře „Toulky s MASkou  
přírodou Ladova kraje“
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Předpokládáme, že v letních měsí-
cích nastane další rozvolnění stáva-
jících opatření a my budeme moci 
tábory uspořádat tak, jako tomu 
bylo v předchozích 12 letech.

JAK VYPADÁ CELODENNÍ 
PROGRAM
Rodiče mohou své děti přivést 
ráno od 7:30 do 8:30 a odpoled-
ne si je vyzvednout od 16:00 do 

17:30. Během této doby je pro děti 
připraven bohatý program, který 
je zaměřen zejména na pohybové 
aktivity a sportování. Děti jsou 
rozděleny do skupin (5 až 8 dětí 
ve skupině) a postupně se během 
dne střídají na stanovištích jako 
je výuka tenisu, venkovní bazén, 
jízda na kole (není povinná), stol-
ní tenis, míčové hry a další herní  
a sportovní činnosti.

Tábor je určen pro děti od 5 let až 
do 14 let.  Pro letošní prázdniny je 
vypsáno 7 „týdenních“ termínů 
(vždy pondělí až pátek).
 Jsou to: 5.–9. 7., 12.–16. 7., 
19.–23. 7., 26.–30. 7., 9.–13. 8., 

16.–20. 8., 23.–27. 8. 2021
 Cena 3.500 Kč za celý týden  
(5 dnů) nebo 750,-/den
 Kapacity jsou omezené, přihláš-
ky prosím zasílejte nejpozději do  
25. 6. 2021.                                                  ■

Oáza Říčany pořádá 
pravidelně ve svém areálu 

během letních prázdnin 
oblíbené příměstské tábory. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí  
v recepci nebo ke stažení na  

www.oazaricany.cz

Přihlášky, prosím, 
odevzdávejte v recepci Oázy 

(adresa V Chobotě 2112) 
nebo zasílejte na 

 oazaricany@oazaricany.cz 
Další informace obdržíte 

na tel. č. 736 679 097.

Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní 
zázemí. Program se koná na venkovních sportovištích, 
bazénu a také v případě deště v tenisové hale 
a v horní restauraci, která slouží jako „klubovna“.

Příměstské tábory  
V OÁZE ŘÍČANY

HLEDÁME PŘÁTELSKÉ  
KOLEGY NA POZICE:

✔ KUCHAŘE – požadujeme 
praxi v oboru gastronomie, práce 
na směny, zkušenosti s přípravou 

pizzy výhodou
✔ RECEPČNÍ – požadujeme 
středoškolské vzdělání, příjem-
nou a komunikativní osobnost 

se vztahem ke sportu, znalost AJ 
a uživatelské práce na PC. Vše 

ostatní Vás rádi naučíme. 
Životopis zasílejte na  

erlebachova@oazaricany.cz 
nebo volejte pro více informací na  

tel.: 606 767 030

Péče o nemocné 
s Alzheimerovou 
chorobou je náročná
V pokročilém stádiu demence se 
rodina obvykle neobejde bez kva-
lifikované pomoci. Sama by totiž 
péči nezvládla. U každého je pro-
jev i průběh nemoci jiný, a tak je 
na pečujícím, aby zvážil nakolik je 
nemocný člověk schopen být doma 
sám a kdy vyžaduje neustálou pří-
tomnost druhé osoby.  
 Umístit milovanou osobu do po-

bytového zařízení může být jedním 
z nejtěžších rozhodnutí lidského ži-
vota. Podle ředitelky Alzheimercen-
tra v Průhonicích Bc. Marty Hrdon-
kové, ale mnozí po období počáteční 
nedůvěry ke svému překvapení zjistí, 
že pobyt v kvalitním domově jejich 
blízkému velmi prospívá. 
 V Alzheimercentru v Průhonicích, 
které má již více než desetiletou tra-
dici, využívají pečovatelé celou řadu 
aktivit. Jednou z nich je reminiscenč-
ní terapie. 

Reminiscenční terapie
Jedním z hlavních projevů Alzhei-
merovy demence je postupná ztráta 
paměti. Nejdříve nejčastěji přichází 
poškození krátkodobé paměti: klient 

například pár minut po snídani neví, 
že jedl nebo co bylo k snídani. V ur-
čité fázi onemocnění si ovšem pro-
blém ještě uvědomuje a zlobí se na 
sebe, že skutečnost zapomněl. Jako 
poslední ztrácí klient paměť dlouho-
dobou. Právě na tom je založena re-
miniscenční (vzpomínková) terapie 
– využívá dlouhodobé paměti k vy-
volání vzpomínek. Ředitelka Alzhei-
mercentra přibližuje reminiscenční 
terapii: „Při skupinové terapii může-
me jako komunikační prvek použít 
třeba černobílé fotografie filmových 
herců. Naši klienti poté hádají je-
jich jména, vzpomínají na filmy, ve 
kterých herci hráli. U individuální 

reminiscenční terapie 
naši pracovníci pra-
cují se vzpomínkový-
mi předměty daného 
klienta. Ve vzpomín-
kovém kufru má kli-
ent například své fo-
tografie, fotografie 
svých dětí, předměty 
z dětství či dospívá-
ní. Naši zaměstnanci 
formou správně kla-
dených otázek posilují 
dlouhodobou paměť 

klienta. Klient se snadno v historii 
zorientuje, zavzpomíná a zpravidla 
přidá i nějaký zážitek. Aby mohla být 
terapie prováděna bez rušivých vlivů 
a ve stimulujícím prostředí, zřídili 
jsme v našem centru reminiscenční 
koutek, který se nachází v klidné čás-
ti zařízení. Vybavení koutku je samo 
o sobě stimulem nejen pro naše kli-
enty. Tato metoda je u nás v centru 
velmi oblíbená a každodenně vyu-
žívána. Cílem terapie je aktivovat 
nervové spoje v mozku a pokusit se 
zachovat paměťové dráhy, jejichž 
úbytek je u klientů v důsledku Alzhei-
merovy demence rapidní a rychlý.”

O dalších formách terapií se dočtete 
v letním vydání časopisu Zápraží.     ■

Jak poznat Alzheimerovu 
chorobu? 
Včasné rozpoznání demence není 
vždy snadné. Většina lidí obvykle 
poruchu sama nerozpozná, nebo 
se stydí a maskuje příznaky. Mírné 
poruchy myšlení a zapomínání jsou 
často okolím mylně považovány za 
přiměřené věku. Narušených schop-
ností si můžete všimnout nejčastěji 
při běžném rozhovoru. Indicií můžou 
být časté nepřesnosti, logické chyby 

v odpovědích, obtížné hledání slov 
při komunikaci, nevybavování si 
některých událostí a údajů. Pacienty 
přivádí k lékaři nejčastěji potíže s pa-
mětí a myšlením. Často ale upozorní 
lékaře na problémy spíše rodina 
nebo přátelé. Postupně může nemoc 
vést až ke změně celé osobnosti, při-
čemž primární poruchou bývá zhor-
šení poznávání, inteligence a pamě-
ti, často dochází ke změnám emocí 
a chování.                                                        ■

ALZHEIMERCENTRUM
KOMPLEXNÍ PÉČE O OSOBY S ALZHEIMEROVOU 
CHOROBOU ČI JINÝM TYPEM DEMENCE

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je 
v Česku postiženo více než 150 000 lidí a odhaduje 
se, že během následujících dvaceti let stoupne 
jejich počet na dvojnásobek. 

Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, 
který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na 
pochybách, zda se u příbuzného či známého jedná o přirozené 
projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete  
dotaz do poradny (alzheimercentrum.cz/poradna) příp.  
do redakce časopisu. S odpověďmi na nejčastější dotazy se 
budeme setkávat v této nové rubrice.

Alzheimercentrum Průhonice patří do sítě 14 zařízení sociální 
péče pro osoby s ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

a jinými typy demence
• Společnost Alzheimercentrum má 25 let zkušeností v oboru

• Sociální a ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin, 7 dní v týdnu
www.alzheimercentrum.cz

Poradna zdravého stárnutí

Kontakt: www.alzheimercentrum.cz/poradna
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TIPY NA ČERVEN
◗ do 06. 07. 2021 Robert Vano, 
výstava fotografií, Vondráčkova 
továrna, Kostelec n. Č. lesy
◗ do 30. 11. 2021 Velkopopovické 
sochy – výstava soch pod širým ne-
bem, Velké Popovice
◗ 01.–07. 06. 2021 Z pohádky do 
pohádky - putování Uhříněvsí za 
pohádkovými postavami
◗ 05. 06. 2021 Ondřejovský Krpál, 
závod historických vozidel, start 
v 10 h nám. v Ondřejově
◗ 12. 06. 2021 Vycházka kolem ná-
draží, připomínka 150 let od prů-
jezdu prvního vlaku, Uhříněves, 
Husovo nám., 14 až 16 h
◗ 12.–13. 06. 2021 Víkend otevře-
ných zahrad
◗ 25. a 26. 6. 2021 Divadlo  v Řez-
nické hraje ve Voděrádkách 
◗ 19. 06. 2021 Vše na kolech, pře-
hlídka nejen motorových vozidel, 
Kostelec n. Č. lesy

INFORMAČNÍ CENTRA
Mnichovice, Masarykovo nám.
Po–Pá 8–12 a 13–17 h, So 8–12 h
Říčany, Masarykovo nám.
Po–Pá 8–12 a 12.30–17 h, So 
8–12 h
Senohraby (u nádraží, depo33)
Po, St, Pá 9–17 h, Út–Čt 12–18 h, 
So 9–12 h
Kouřim, Mírové nám.
Po–Pá 8–11 a 12–16 h, So–Ne 
10–12 a 12.30–17 h
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic
Po, St 8–11 a 12–17.30 h, Út, Pá 
8–11 a 12–15.30 h, Čt 12–15.30 h
Pyšely, nám. T. G. Masaryka
Po, St 8–12 a 13–17 h, Út, Čt, Pá 
8–12 a 13–14.30 h

MUZEA
Říčany
Po–Ne 14–18 h, výstava Jídlo na-
příč staletími
Kouřim
Út–Ne 12–12 a 12.30–17 h (ne-
konají se prohlídky chrámu sv. Ště-
pána a zvonice)
Kouřim (Muzeum lidových staveb) 
Út– Ne 10–17 h (nekonají se ko-
mentované prohlídky)
Český Brod
Út–Pá 9–17 h So–Ne 11–17 h, 
výstava Zábava i politika z dějin 
českého plakátu
Pyšely
Pá 10–12 a 13–17 h, So 10–12 
a 13–16 h
Hrusice
Památník Josefa Lady, St–Ne 
9–12 a 12.30–16.30 h
Kostelec n. Č. lesy
Čt, Pá a So 10–12 a 13–16 h

Konání akcí bez záruky, ověřujte ak-
tuálně u organizátorů. Otevírací časy 
institucí platné v čase uzávěrky Zápra-
ží 6/2021 (pokud byly zaslány, nebo 
veřejně k dispozici).                                       ■

V případě špatného počasí se celá akce přesune "na základnu" do KC Labuť!

KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

AD BOTANICKÁ ZAHRADA 
DUBINY 4/2021
(...) v dubnovém čísle Zápraží 
a loni na podzim jsem četla 
s panem Hyblerem také roz-
hovor v časopise Zahrádkář. 
Mohl by mi Vaším prostřednic-
tvím dát vědět, jak přesně fun-
gují ty zmiňované hlístice na 
slimáky? Mám jich na zahradě 
spoustu a už si nevím rady, 
žádné rady nefungovaly. (…) 

Děkujeme paní Evě za důvěru, 
v rozhovoru v Zápraží jsme se sice 
hlísticím ani slimákům nevěnovali, 
ale odpověď od Standy Hyblera ze 
zahrady v Dubinách jsme rádi zpro-
středkovali. Tak tady je a doufáme, 
že bude užitečná nejen paní Evě, ale 
i mnohým dalším, kteří letos opět 
svádějí, často nerovný boj, o úrodu na 
svých zahrádkách.
 „Při aplikaci je důležité dle návodu 
správně přípravek naředit. Zásadní je 
před aplikací dostatečně prolít půdní 
substrát, tak, aby hlístice mohly hned 

zalézt do půdy 
a nezaschly. Vlh-
kou půdu udr-
žujeme i nadále 
minimálně jeden 
měsíc. Násadu 
hlístic aplikujeme 
nejlépe v květnu (pozn. red. dle počasí 
i začátkem června) při teplotách ko-
lem 15–20 stupňů konví s kropítkem. 
Někdy se doporučuje i postřikovačem, 
což neradím, protože vysokým tlakem 
v postřikovači může dojít k poškození 
hlístic. Hlístice se v mrtvých slimácích 
dále množí a napadají další jedince. 
V případě úhynu všech slimáků se pře-
stávají množit. Jiného hostitele nema-
jí. I když napadeného slimáka sežere 
jiný predátor (žába, pták atd.) nehro-
zí mu žádná zdravotní komplikace.“
 A k příspěvku ještě pro zájemce či 
fanoušky zahrady dodáváme, že další 
rozhovor na téma Botanická zahrada 
Dubiny s majitelem Stanislavem Hy-
blerem a jeho synem St. Hyblerem ml. 
vyšel také v letošním, květnovém čísle 
Velkopopovického zpravodaje.            ■

Dorazilo do redakce OBSAH  
ČASOPISU
Jsme rádi, když nám 
dáváte vědět, zda se Vám 
časopis zamlouvá, které 
rubriky nebo konkrétní 
články. Uvítáme i Vaše 
příspěvky, doplňující 
informace k článkům, 
tipy či sdělení, co dalšího 
byste si v Zápraží chtěli 
přečíst, co Vám zde 
chybí… Za všechny Vaše 
zprávy děkujeme!
(..) tedy Vy jedete, už jsme podle Vás 
navštívili v Klášterní Skalici – sloup 
kláštera. Děkujeme za inspiraci 
a připojujeme k tomu v Nehvizdech 
památník Anthropoid. Jako inspi-
raci pro Vás :o) Pavla V., Louňovice

(…) PS: Coby letití čtenáři oceňujeme 
v poslední době stále se lepšící obsah 
i celkový dojem ze Zápraží. Jen tak dál. 
S pozdravem J. Chromý z Jevan          ■

Tematicky i ma-
teriálově různá 
díla českých vý-

tvarníků a sochařů našla svůj 
dočasný domov ve veřejném 
a poloveřejném prostoru obce. 
Uspořádání výstavy je přede-

vším výsledkem aktivity místní-
ho spolku Nové Habří. Vyhledá-
ní soch v obci není příliš složité, 
zájemci si navíc mohou na webu 
www.vpsochy.cz stáhnout map-
ku, která je obcí za jednotlivými 
sochami provede.                            ■

Galerie se nachází ve vstupní části 
kulturního domu a aktuální vý-
stava „Síň slávy“ mapuje historii 
zdejší kultury pomocí plakátů z po-

sledních 30 let působení zdejšího 
kulturního objektu. K vidění jsou 
plakáty podepsané vystupujícími 
umělci a každý z obrazů je doplněn 
i popisem události a informacemi 
o interpretovi. Výstava je zároveň 
vzpomínkou na nedávno zesnulou 
bývalou vedoucí Andreu Vodeši-
lovou, která se výrazně zasloužila 
o kamenickou kulturu. Více info 
www.kckamenice.cz                         ■

Výstava soch pod širým nebem

Kamenice má svou první GALERII

Dnešní Vondráčkova továrna je 
muzeem, galerií i místem setká-
vání v jednom. Aktuálně zde má za 
sebou fotografický workshop a be-
sedu Robert Vano, výstavu jeho 
fotografií zde však můžete zhléd-

nout až do 6. července. Na ní pak 
naváže se svou tvorbou dáma, jež 
má v tomto oboru také výrazné re-
nomé – fotografka Sára Saudková. 
Její výstava potrvá od 10. července 
až do 8. září 2021.                                ■

A kromě toho mají také své povin-
nosti, neboť většina z nich je školou 
povinná. Se svou trenérkou Sand-
rou Kazdíkovou po uzavření bazé-
nů trénují venku, v květnu zvládly 
kvalifikaci CSA (dvě hodiny v 15 °C 
vodě!), čeká je mj. štafetový závod 

na Vltavě, český pohár v dálkovém 
plavání… Trénink, píle a výdrž jsou 
základ, ale k uskutečnění záměru 
nestačí. Je tu i praktická stránka 
věci. Podpořit, propagovat a fandit 
může každý – info na www. holky-
preslamanche.webnode.cz.               ■

V bývalé proslulé Vondráčkově továrně na keramiku 
v Kostelci nad Černými lesy vznikly před několika lety 
výstavní prostory. Soustředěna je zde nejen unikátní 
sbírka místní keramiky, ale také sbírka dobových 
pohlednic či dokumentů, mapujících historii města.

Kamenické Kulturní centrum se v květnu pochlubilo 
nejen částečně zrekonstruovanými prostory, ale také 
otevřením infocentra a novou galerií.

Zatím tedy jen teoreticky, neboť parta 
holek z říčanského plaveckého oddílu PLAF, 

která vytvořila českou dívčí štafetu a za cíl si dala letní 
přeplavbu kanálu La Manche, se aktuálně připravuje, 
trénuje a splňuje kvalifikační požadavky.

Vondráčkova továrna představuje: 
ROBERT VANO

Holky z Říčan plavou přes La Manche

V akci jsou vítány všechny zahrady, 
parky a plochy zeleně v ČR, veřejné 
i soukromé, nabízející něco zajíma-
vého např. historický význam, eko-
logický přístup, nevšední design, 
dendrologickou sbírkou či neotře-
lý příběh. V minulých letech bylo 
možné v našem regionu navštívit 
např. zahrady kláštera Sázava, Di-
daktické centrum geologie Muzea 
Říčany, Průhonický park, Dendro-

logickou zahradu Průhoni-
ce, Arboretum Ve skořápce 
z ořechu v Říčanech, Kolo-
dějovu zahradu života ZŠ 
a MŠ Koloděje, zahradu 
školy Da Vinci v Dolních 
Břežanech, školní farmu 
Magic Hill v Oticích, soukromé 
zahrady v Mirošovicích a Sibři-
ně, či soukromou Botanickou za-
hradu Dubiny. Pozn. red. v době 

uzávěrky čísla ještě nebyl oficiální 
seznam přihlášených pro rok 2021 
k dispozici. Kontakt: www.viken-
dotevrenychzahrad.cz ■

Svátek otevírání i běžně nepřístupných zahrad 
veřejnosti vznikl ve Velké Británii jako Open 
Garden & Squares Weekend v roce 1998. V České 
republice se I. ročník konal v roce 2010.

V pátek 21. května se uskutečnila vernisáž výstavy a 12 
velkých děl – soch a uměleckých instalací, které jsou 
umístěny v prostoru Velkých Popovic. Zájemci si je 
mohou vyhledat a prohlédnout až do konce listopadu.

Víkend otevřených zahrad
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Jeho latinský název zní Qer-
cus robur, a patří mezi nejstarší 
a největší stromy ve středních 
Čechách, to je bez pochyb. S tím 
jeho věkem to tak jasné ale není. 

Odhad 600 až 800 let někteří jeho 
zastánci zpochybňují a s odvolá-
ním na pověst, která praví, že tu 
dub stával již v dobách starých Slo-
vanů mířících na pohanské obětiš-

tě u Zvánovic, které bylo zrušeno 
koncem 9. století, mu přisuzují až 
1 100 let. V každém případě dub 
zde stojí dodnes, byť to již není 
ten samý chlapák jako v dobách 

své největší síly a košatosti, a na 
mapách ho najdete po označením 
Žižkův nebo Myšlínský dub. 

Při měření v roce 2016 mu byla 
stanovena výška cca 18 metrů 
a odvod kmene 7 metrů. Jeho 
mohutný kmen se vyznačuje vý-
raznou dutinou, která sice může 
lákat k prolézání či obdobným 
činnostem, ale v dnešní době je 
pro jistotu a pro klid (nejen) stro-
mu uzavřena mříží.

Zajímavý by byl určitě i bez po-
věstí, které se k němu váží, ale 
opominout je nelze. Ta o Žižko-
vi má svůj základ v husitských 
dobách, přesněji řečeno v roce 
1421. Tehdy krajem postupo-
valo husitské vojsko, prý i se 
svým vůdcem Janem Žižkou, 

a směřovalo k Českému Bro-
du. Jak už to však bývá, 

cestou se dobývala měs-
ta i vísky, plenilo se, 
ničily se kostely a kláš-
tery, ušetřeno krve-
prolití nebývalo ani 
běžné obyvatelstvo. 

A v této tristní době se 
u dubu na Myšlíně prý 

s Janem Žižkou sešel kněz 
ze sázavského kláštera Petr 

Cimbura, aby orodoval za 
Mnichovice a žádal tedy jejich 
ušetření. To se sice zdařilo, ale 
samotný Cimbura svou misi 
nepřežil. Byl neprávem ozna-
čen za zvěda a na dubu údajně 
okamžitě oběšen. 

Bývalý hospodářský dvůr na Myš- 
líně i okolí Žižkova dubu prošlo 
za posledních několik let výraz-
nými změnami. Na přilehlých 
pastvinách se pasou stáda ovcí, 
byl zde znovu založen sad, pole 
s bylinkami… na pozemcích dvo-
ra tak postupně vzniká rodinný 

projekt relaxační eko-farmy Za-
hrady Myšlín (článek viz Zápraží 
4/2021). Z Mnichovic se k dubu 
můžete mj. vydat po stopách ko-
coura Mikeše, resp. po NS Cesta 
kocoura Mikeše, která má jedno 
ze svých zastaveních (č. 5 – Hla-
dový Mikeš) na rozcestí u hlav-

ní silnice. Kocouří stopa vás 
povede pak dále, na Struhařov, 
Klokočnou a až do Říčan, ale už 
na vršku před Struhařovem se 

lze přepojit na kratší okruh a vy-
dat se po neméně zajímavé NS 
Krásné vyhlídky.
  ak ■

Je jedním ze zhruba sedmi desítek stromů u nás, které 
se označují jako Žižkovy památné stromy. A přestože 
mezi nimi dominují duby a lípy, nalézt na seznamu 
lze i buky či hrušně. V našem kraji stojí starý Žižkův 
strom nahoře v Mnichovicích, na Myšlíně, na dohled od 
hospodářského dvora (barokně přestavěné budovy, nazývané 
Zámeček). Jde o mohutný dub letní, jehož věk se odhaduje až na 800 let.

 Žižkův dub  
na Myšlíně

TIP NA VÝLET TIP NA VÝLET

Nedaleko Žižkova dubu se nachází ještě jeden výjimečný a tak-
též chráněný památný strom. Jde o zhruba 30 metrů vysoký 
javor klen, jehož obvod kmene dosahuje úctyhodných 4 metrů.

Myšlínský zámeček
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Proč tomu tak je, není těžké uhod-
nout. Tepelná čerpadla zlevnila 
a s různými dotacemi jako jsou 
Kotlíkové dotace nebo Nová Zele-
ná Úsporám, je možné tepelné čer-
padlo i s montáží pořídit za částku 
okolo 75 000 Kč. Druhým důležitým 
faktorem je, že nejčastěji instalova-
ná tepelná čerpadla vzduch – voda, 
mají výrazně lepší technické para-

metry než před lety. Nyní již větši-
na dokáže vodu v otopné soustavě 
vytopit až k 60°C a dokáží topit i při 
venkovních teplotách okolo -20°C. 

Je ale tepelné čerpadlo 
vhodné opravdu pro 
každého? 
Jednoznačně není. Aby se z Va-
šeho nového tepelného čerpadla 

nestala noční můra, je více než 
vhodné si pozvat technika, který 
na místě vyhodnotí, zda nově in-
stalované tepelné čerpadlo nebu-
de spíše drahý elektrokotel a Vám 
se každý rok při otevírání obálky 
s účtem za elektřinu nebudou 
klepat ruce. Při technické obhlíd-
ce je nutné zkontrolovat, jakým 
způsobem jste do současnosti vy-
tápěli svou domácnost. Zda stá-
vající kotel musel v mrazech to-
pit na vysokou teplotu, kolik jste 
spotřebovali paliva, jakou máte 
otopnou soustavu a jaký je cel-
kový technický stav domu. Pokud 
technik vyhodnotí všechny pře-

dešlé otázky pozitivně, tak hurá 
na výběr tepelného čerpadla. 

Jak tedy vybírat? 
Jsou asi tři hlavní okruhy, na které 
byste měli dát důraz. Prokazatelné 
technické parametry tepelného 
čerpadla, důvěryhodnost montáž-
ní firmy a cena. Určitě je výhodné 
vybrat zavedenou firmu, která 
je schopná dodat vše na klíč. Od 
technické obhlídky, přes realiza-
ci až po vyřízení dotace. Nesmíte 
také zapomínat, že časem bude-
te potřebovat technickou pomoc 
a je důležité, abyste měli jistotu, 
že se máte komu dovolat.  ■

Za poslední tři roky se zcela změnil přístup 
zákazníků při výměně starého zdroje tepla 
v domácnostech za nový. Zatímco se v roce 
2018, dle Českého statistického úřadu, 
instalovalo více jak 50 % nových zdrojů na 
uhlí, v loňském roce se stalo jednoznačným 
vítězem tepelné čerpadlo. Tento trend 
dokonce způsobil, že největší výrobci kotlů 
jako je Dakon a Viadrus ukončili výrobu.

Pro koho je vhodné TEPELNÉ ČERPADLO?

JABLKOVÝ  
DROBENKOVÝ KOLÁČ 

(Apple Crumble,  
originál z Anglie)

6 oloupaných jablek, bez jadřin-
ců a nakrájených na větší půlmě-
síčky
1 lžíce hnědého cukru
2 lžíce javorového sirupu (v An-
glii se používá golden syrup, ale 
dá se nahradit zmíněným javo-
rovým, či jednoduše přidejte o 1 
lžíci více hnědého cukru)
1/2 vymačkaného citrónu
1 lžíce másla

Vše pomalu vařte v kastrolu a na 
mírném plameni, asi po dobu 10 
minut, až jsou jablka měkká, ale 
ne rozvařená.

Žmolenka:
3/4 hrnku polohrubé mouky
1/2 lžičky sody nebo prášku do 
pečiva
1/2 hrnku strouhaného kokosu
1/2 hrnku vloček
1/2 hrnku hnědého cukru
100 g rozpuštěného másla

Do zapékací misky nejprve vložte 
měkká jablka a navrch je vydatně 
zasypte žmolenkou. Pečte při 180 
C cca 30 minut, dokud žmolenka 
není mírně nazlátlá.

Servírování:
V Anglii koláč nabízejí se šle-
hačkou nebo tzv. Custard, což je 
vlastně takové šodó bez rumu, dá 
se koupit již hotové třeba v pro-
dejnách Iceland. Nic nezkazíte, 
budete-li koláč servírovat buď se 
lžící bílého jogurtu, nebo vanilko-
vou zmrzlinou, naopak, dočkáte 
se pochvaly.

„Příprava tohoto koláče je velmi 
jednoduchá,“ říká paní Pavla, 

„a jíst se může studený nebo ješ-
tě teplý. Navíc je fajn, že se dá 

udělat z jakéhokoliv ovoce, 
které máte zrovna po ruce 
a nepouští tolik šťávu. 
Také drobenku si můžete 
upravit podle svého. Pro-
stě přidáte, co se k ovoci 
nejlépe hodí. Třeba k jabl-

kům skořice, ke švestkám 
perník, k meruňkám nebo 

broskvím kokos…“
Tak dobrou chuť! ak ■

Není to tak dlouho, kdy jsem byla v louňovickém 
čalounictví VAGON a s jeho majitelkou, paní Pavlou 
Vaughanovou, připravovala krátký rozhovor (vyšel 
v Zápraží 3/2021). Z dílny jsme se přesunuly do 
kuchyně, která byla prostoupena neodolatelnou 
vůní jablek a z trouby právě vytaženého koláče. 
Neodolala jsem, ochutnala a okamžitě požádala 
paní Pavlu o recept, který si přivezla z Anglie. 
Pozor, tento koláč servírovaný se zmrzlinou se 
může stát návykovým :o) 

RECEPTY

Sladká inspirace  
Z ANGLIE

Radiožurnál Sport je zaměře-
ný na přímé sportovní přenosy, 
vstupy ze stadionů, magazíny 
o profesionálním i amatérském 
sportu, rozhovory, reportáže 
a zpravodajské relace. V ro-
lích moderátorů se představí 
mj. olympijský vítěz z Nagana 
Martin Procházka, dvojnásobný 
mistr světa Vavřinec Hradilek 
či olympijská medailistka Kate-
řina Neumannová. Posluchači 
se také mohou těšit na návrat 
legendárních pořadů S mikrofo-
nem za hokejem a S mikrofonem 
za fotbalem.
 Svým zaměřením Radiožurnál 
Sport tedy navazuje jak na dlou-
hodobě vysoce ceněné sportovní 
zpravodajství a přímé přenosy, 

tak na bezmála stoletou tradici 
sportovního vysílání. To začalo 
prvním sportovním rozhlasovým 
přímým přenosem v Evropě, 
který odvysílal tehdejší Radio-
journal 2. srpna 1924. Poslucha-
čům byl zprostředkován finální 
boxerský zápas z klusáckého 
stadionu na pražské Letné mezi 
československým mistrem těžké 
váhy Františkem Růžičkou (alias 
Frankem Rossem) a britským 
Harrym „Rockym“ Knightem. 
Komentátorem byl funkcionář 
československé boxerské unie Jiří 
Hojer, který nemluvil však přímo 
do vysílání, ale průběh zápasu 
popisoval po telefonní lince ste-
nografovi, který jeho slova na vy-
sílači ve Kbelích předával hlasate-
lovi Adolfu Dobrovolnému. Pozn. 
Utkání skončilo nerozhodně.        ■

Český rozhlas spustil 21.května nové vysílání – první 
ryze sportovní rozhlasovou stanici v České republice. 
Vysílá denně od 6 do 24 hodin v DAB+, na internetu a 
na televizním signálu DVB-T2. Ve zbylých hodinách 
přebírá program mateřské stanice Radiožurnál. 

RADIOŽURNÁL SPORT: 
stanice nejen pro sportovní nadšence



ZAPRAZI.EU | 2322 | ZAPRAZI.EU



ZAPRAZI.EU | 2524 | ZAPRAZI.EU

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

STAVEBNÍ ČINNOST Kompletní 
rekonstrukce, výstavby objektů, 
zemní práce, osazení nádrží na 
dešťovou vodu, bourací práce, 
zámkové dlažby, zídky. 
Email: stavbysrba@gmail.com 
Tel: 603 814 590

PEČOVATELKY/PEČOVATELE při-
jme DOMOV PRO SENIORY KAR-
DINÁLA BERANA V MUKAŘOVĚ, 
nejlépe na hlavní pracovní poměr. 
Jsme domov rodinného typu s ka-
pacitou 42 klientů. Nabízíme dobré 
pracovní zázemí, možnost vzdělává-
ní, slušné platové podmínky a další 

zaměstnanecké benefity. V případě 
zájmu nás můžete kontaktovat na 
tel. 737 282 812 nebo e-mailu  
dsmukarov@praha.charita.cz

ZŠ PŘI OLIVOVĚ DĚTSKÉ LÉČEBNĚ 
v Říčanech HLEDÁ UČITELKU/LE 
pro výuku  M a na 2. stupni. Malý, 
dobrý kolektiv, max. 14 žáků ve 
třídě. 
Tel.: 323 631 120, 
mail: skola.olivovna@seznam.cz

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

ZKUŠENÝ ŘIDIČ A OSOBNÍ PRŮ-
VODCE nabízí převoz seniorů osob-
ním vozem, praktickou výpomoc, 
převoz balíčků, vzpomínkové výlety 
na míru pro seniory. Za dodržení 
coronavirových opatření. František 
Pochmon, tel.: 603 267 738

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

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

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

JSME PERSPEKTIVNÍ FIRMA, KTERÁ SE ZABÝVÁ 
PŘESTAVBAMI DODÁVEK NA MINIBUSY. AKTUÁLNĚ 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA TYTO POZICE: 

◗ POMOCNÁ ÚČETNÍ na plný úvazek – účetní a administ-
rativní práce, (informace: offi ce@busdesign.cz)

◗ lakovna: LAKÝRNÍK PŘÍPRAVÁŘ, LAKÝRNÍK
◗ karosárna: SVÁŘEČ, ZÁMEČNÍK SVÁŘEČ, KAROSÁŘ
◗ montáž: TRUHLÁŘ, NÁSTROJÁŘ, AUTOMECHANIK
(vratislav.vorel@busdesign.cz, tel. 775 985 966)

Nabízíme: zajímavé fi nanční ohodnocení, motivační 
(bonusový) odměňovací systém, příspěvek na stravování, 
práce na IČO anebo HPP.

Požadujeme: praxi v oboru, výuční list, manuální zručnost, 
spolehlivost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost.

Pracoviště: Říčany – Jažlovice a Praha 10 – Štěrboholy 
(od září 2021 pouze Říčany – Jažlovice)  

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ  7-16 h, SOBOTA  7-12
DISPEČINK TEL: 721 870 737

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

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

Otevírací doba:  PO-SO 9 až 17 hod., NE 9 až 12 hod.   Tel.: 606 494 939, 723 516 513

Měsíc červen je tady a s ním 
vrcholící jarní práce, a také již 
nástup letních zahradnických 
činností. Stále lze pokračovat ve 
výsadbě rostlin, můžete i tvarovat 
živé ploty, nebo provádět první 
letní řez okrasných dřevin.

U NÁS V ZAHRADNICTVÍ DOPLNÍTE VŠE 
POTŘEBNÉ, V NABÍDCE MÁME:
✓ Letničky a bylinky

✓ Okrasné trávy

✓ Opadavé i stálezelené okrasné keře

✓ Osázené závěsné květináče

✓ Substráty, hnojiva, 
přípravky na ochranu 
rostlin, cibuloviny, drobné 
zahradnické potřeby 
a nářadí apod.
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SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Školní kuchyně 
ZŠ Magic Hill Říčany

nabízí v letních měsících 
červenec–srpen dovoz stravy 

pro příměstské tábory, letní kempy, 
blízké dětské letní tábory

Nabízíme kvalitní stravu splňující hygienické a výživové 
normy, vaříme pouze z ověřených surovin, preferujeme místní 
dodavatele, v sezóně obohacujeme jídelníček o produkty naší 

školní farmy. 
Možno dohodnout celodenní stravu nebo pouze obědy. 
Stravu dodáme na místo určení ve vlastních nádobách. 

V případě zájmu je možno navštívit kuchyni, prohlédnout 
si jídelníčky a skladbu potravinového koše, ochutnat naše 

obědy.

Pro více informací kontaktujte: 602 176 833 nebo
 info@magic-hill.cz nebo kuchyn@magic-hill.cz

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

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

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz
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Základní škola a Mateřská 
škola Senohraby, 

okres Praha-východ přijme

• učitele pro 1. stupeň •  
• asistenta pedagoga • 

• učitele mateřské školy •
• školníka • 

od září školního roku 2021/2022. 

Jsme škola rodinného typu (120 žáků, příjemné prostředí).

CV zasílejte na adresu: skola@zssenohraby.cz
Telefonní kontakt: 725 781 366, 323 655 337

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

 veronikaondras
@email.cz

ÚDRŽBA /  
 REALIZACE

ZAHRAD  
pravidelné 

i jednorázové 
činnosti

dle Vašich požadavků 
a možností

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

PŘIJME DO MODERNÍHO CENTRÁLNÍHO STRAVOVACÍHO 
PROVOZU V ŘÍČANECH NÁSLEDUJÍCÍ PROFESE:

Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny

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

· Pomocná síla – pracovník 
provozu·

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

Kontakt - Vacek Václav. tel.: 605 267 533

Hledáme posilu do týmu na pozici 
PRODAVAČ do dlouhodobě prosperující 

fi rmy ELVaM  - montáže, revize, prodejna 
elektromateriálu. 

Pracovní náplň:  Komunikace se zákazníky,  péče 
o běžný provoz, objednávky sortimentu, jeho 

příjem, kontrola a vystavení na prodejně



ZAPRAZI.EU | 3130 | ZAPRAZI.EU

KŘÍŽOVKA

ZAHRADNICTVÍ JANDL S.R.O.       www.zahradnictvi-jandl.cz
Zahradnictví Jandl je česká fi rma se základním 
sorti mentem vlastních skleníkových výpěstků 
a zaměřená na balkónové a záhonové květi ny 
(letničky, dvouletky, trvalky, bylinky), sadbu 
plodové, košťálové a listové zeleniny. Zakoupíte 
u nás také mj. drobné ovoce, jahodníky, substrá-
ty, hnojiva a další potřeby.

▲

Zahradnictví U krtka Praha 10 – Dolní Měcholupy
(křižovatka Kutnohorská/ K Měcholupům naproti  Tank ONO)
Otevřeno 7 dní v týdnů 9 až 18 h
Tel.: 774 070 707 

Zahradnictví Nová Ves u Kolína
PO-SO  8-17 h
Tel.:  736 468 061

Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi
březen-červen a září-říjen: 
PO-SO 8-17 h
červenec-srpen a listopad-únor: 
Po-PÁ 8-16 h
Tel.: 736 630 111

Zahradnictví Jandl s.r.o. 
provozuje již tři prodejní 
areály - zahradnictví:

Tajenka křížovky z minulého čísla: V ZAHRADNICTVÍ V LIMUZÍCH PRÁVĚ ZAČÍNÁ SEZONA LETNIČEK. Ceny v podobě voucherů pro nákup 
v zahradnictví v Limuzích získávají: D. Thérová z Kounic, MUDr. Š. Wernerová z Prahy 3, J. Chromý z Jevan. Gratulujeme! ■

KŘÍŽOVKA O CENY MŮŽE 
BÝT ZAJÍMAVOU VARIANTOU 

PROPAGACE VAŠÍ FIRMY, 
PRODUKTŮ ČI SLUŽEB.

Stačí zadat úvodní text, grafický inzerát 
a slogan tajenky, nabídnout pro výherce 
3 ceny, zvolit měsíc uveřejnění a pozor-

nost čtenářů máte zajištěnou.
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