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INFINIT SEN
Zastavte se 
v nově otevřeném 
saunovém světě 
Infinit Sen 
v Senohrabech 
u Prahy – jen pár 
minut cesty od 
vás.

FOTOGRAFIE
Snímky našich čtenářů, 
účastníků soutěže 2021 

TIP NA VÝLET
Bobří stezka  

v Kostelci n. Č. lesy

BUDKY
Příbytky našich 

opěřených 
pomocníků

JEVANY
Historie výroby 
očkovacích  
látek

CIGÁNSKI 
DIABLI
Nová ZUŠ Folklorika 
pořádá koncert pro 
veřejnost – Cigánski 
Diabli a děti ze 
ZUŠ Folklorika,  
2. 11. v KC Labuť 
v Říčanech.

Hana a Ivan Brdičkovi
ARBORETUM NELZE MÍT JEN PRO SEBE, CHCEME 
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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
tak je to už zase tady. 
Léto se nám přehouplo 
do podzimního času. 
Optimisté plánují výlety 
a těší se z barevného lis-
tí, houbařských úlovků, 
příznivého větru pro pou-
štění draků a co já vím co ještě. Ty pesimističtější 
nátury už vidí hromady sněhu k úklidu, sychra-
vé počasí, tmu ráno i brzy večer, blížící se konec 
roku, a to, že opět jsou o rok starší. Pamatujte, 
život není černobílý, v aktivitách či přípravách 
na ně není nutné ustávat, ať je období jakékoliv. 
 V Kostelci n. Č. lesy parta nadšenců vymysle-
la Bobří stezku, okruh v místním lesoparku. Zá-
praží bylo při otevření, reportáž najdete na s. 18 
a 19. Po návštěvě u manželů Brdičkových v Ří-
čanech je jasné mnohé. Třeba to, jak se stane, že 
si ze zahrady někdo zřídí arboretum, nebo proč 
ho přirovnávají ke skořápce z ořechu. Okénko 
do minulosti našeho kraje tentokrát reprezen-
tuje článek R. Pačese, který se blíže podíval na 
historii výroby očkovacích látek v Jevanech. To 
a mnohem více vám přináší říjnové Zápraží.

Krásný podzimní čas přeje
Alena Kvasničková ■

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

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

Dobřejovice – Doubek – Herink  
Hradec – Hradové Střimelice  
Hrusice – Chocerady – Jažlovice  
Jevany – Kamenice – Klokočná  
Kolovraty – Kostelec nad Čer-
nými lesy – Kostelec u Křížků – 
Kostelní Střimelice – Kozojedy 
Křenice – Kunice – Louňovice 
Mirošovice – Mnichovice – Modletice 
Mukařov – Nupaky – Ondřejov 
Pětihosty – Petříkov – Průhonice 

Pyšely – Říčany u Prahy – Seno-
hraby – Sibřina – Sluštice – Srbín 
Strančice – Strašín – Struhařov 
Stříbrná Skalice – Sulice – Světice  
Svojetice – Štíhlice – Tehov 
Tehovec – Uhříněves – Velké Popo-

vice – Všechromy  – Všestary – Vy-
žlovka – Zvánovice – Žernovka

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

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

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

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

KOLOVRATY – potraviny Na 
Viničkách
KOLOVRATY – Obecní knihovna
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák 
Kalianko
KOSTELEC N. Č. L. – Billa
KOSTELEC N. Č. L. – kavárna 
Modré dveře
KOSTELEC N. Č. L. – Muzeum 
Hrnčířství
KOSTELEC N. Č. L. – MÚ nám. 
Smiřických (podatelna)
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – potraviny 
U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví Alfík
! NOVĚ LIMUZY – zahradnictví 
Limuzy u Č. Brodu (jen sezónně 
duben a květen, září) 
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny 
CZ-POGGR
MUKAŘOV – Květiny Srbín
MUKAŘOV – potraviny ENAPO
MUKAŘOV – prodejna FLIP

MUKAŘOV – květinářství 
Kovárna
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – Cukrárna Srbín
ONDŘEJOV – OÚ
ONDŘEJOV – Potraviny Senf
ONDŘEJOV – SKC
PRŮHONICE – OD Azalka
PRŮHONICE – Servis Auto Opat
PRŮHONICE – Aquapalace
PRŮHONICE – centrum Soko-
lovna Průhonice
PYŠELY – Obecní úřad 
ŘÍČANY – Cukrářský salon, 
Široká ul.
ŘÍČANY – Foto FLACHS Masa-
rykovo nám.
ŘÍČANY – Infocentrum MÚ
ŘÍČANY – Městská knihovna
ŘÍČANY – MÚ Masarykovo nám.
ŘÍČANY – MÚ Komenského nám.
ŘÍČANY – Centrum Na Fialce
ŘÍČANY – Kongresové a spor-
tovní centrum Oáza
ŘÍČANY – čistírna Magnific, 

Černokostelecká
! NOVĚ SENOHRABY – OÚ 
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – potraviny  
Na křižovatce
STRANČICE – Česká pošta
STRANČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKALICE – potra-
viny Senf (ENAPO)
STŘÍBRNÁ SKALICE – Tabák 
a vinotéka Novák
SVOJETICE – potraviny 
U Čápů
UHŘÍNĚVES – Infocentrum 
ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – NORMA
UHŘÍNĚVES – Prominent – 
prodejna krůtího masa
! NOVĚ ÚVALY – nádraží ČD (ne-
pravidelně knihovnička v čekárně) 
VELKÉ POPOVICE – potraviny 
ENAPO
VYŽLOVKA – Pizzeria Risto-
rante Vyžlovka
ZVÁNOVICE – Potraviny

O časopisu

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

• soukromá / fi remní / 
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafi cký návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT

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

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TIPO OD 335 900 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
Nabídka Fiat Tipo s cenou 335 900 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.

ČTENÁŘŮM

KALENDÁŘ MAS  
ŘÍČANSKO  

a vaše fotky
Do 30. září 2021 ještě běžel prodloužený 
termín, navazující na fotosoutěž časopisu 
Zápraží, do kterého bylo možné zasílat 
fotografie pro výběr do kalendáře MAS 
Říčansko pro rok 2022. Auto-
ři vybraných fotografií budou 
kontaktováni v průběhu října, 
po vyhodnocení a výběru foto-
grafií. Znovu připomínáme, 
že tím, kdo kalendář reali-
zuje je MAS Říčansko.       ■

Soutěž: Podzimní dýňování 
V minulém čísle Zápraží jsme vyhlásili soutěž s tím, že 
zahrádkářům, kterých je mezi vámi – našimi čtenáři, 
opravdu hodně, letošní počasí přálo, a tudíž budete 
mít zřejmě zájem pochlubit se (nejen) svou úrodou. 
Zkusili jsme takovou klasiku, dýně. 
 A ejhle! Nastalo popravdě něco, co jsme nečeka-
li. Nemáme výherce! Nechce se nám tomu doposud 
věřit, ale fakt je, že tentokrát jste 
se nezapojili. Že by se dýně letos 
nikomu neurodily? Nebo se 
nechtěly dát fotit? Hledáme 
vysvětlení, zatím marně… 
Zůstaneme však optimisté 
a různé soutěže v Zápraží tak 
čas od času najdete i nadále.   ■

STÁLE HLEDÁME ZAJÍMAVÁ TÉMATA DO JEDNOTLIVÝCH RUBRIK. 
◗ Uvítáme vaše návrhy, doporučení. ◗ Máte tip, jak obsahově Zápraží doplnit? 

◗ Chcete se podělit o své zkušenosti nebo životní zážitky? ◗ Připravujete 
nějakou akci, sportovní či kulturní událost, obnovujete památku, víte 

o zajímavém dobrovolnickém projektu? 
TAK NEVÁHEJTE A NAPIŠTE NÁM!
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dotací, bez různých příspěvků. Byla 
to výzva. Změny reálně začaly roku 
2005. Vykácel jsem ovocné stromy, 
z ostatních stromů zbyly jen dva 
buky. Začal jsem zahradu budovat 
znovu, nebylo tu nic než louka, praš-
né cesty, plevel, díry po stromech… 
Postupně se vydláždili cesty, bazén 
prošel rekonstrukcí. 

Architektonické řešení zahrady 
vzniklo jak? 
Od architekta Matouše Jebavého 
jsem si nechal namalovat plány, do-
dnes jsem za to rád, ale vzal jsem si 
z toho nakonec jen základ, začleněné 
prvky, ale už ne druhovou skladbu. 
Tu jsem si nakonec zvolil sám. Stejně 
jako jsem si pak navrhl a vybudoval 
třeba tu část s japonskou čajovou 
a meditační zahradou. A podotýkám, 
žádný strom, který tu vidíte, nebyl 
koupen jako vzrostlý, vše vyrostlo až 
zde. Škoda, že ta zahrada není větší, 
je tolik zajímavých rostlin!

Ale vždyť je velká, máte tu ještě 
prostor…
Prostor? Ono to vypadá, že je ho tu 
dost, ale není to tak. V téhle zahradě 
musí být obrovské množství volné 
plochy. Bez toho a bez vyšších luč-
ních porostů či kvetoucích ploch 
kopretin by ta zahrada ztratila své 
kouzlo, estetično, krásu… Tomu zde 
vše podřizujeme.

Nejste dendrolog, přesto budu-
jete sbírku dřevin. Náhoda?
Spousta věcí vznikne náhodou nebo 
neplánovitě a stejné je to i tady. Začal 
mne navštěvovat dendrolog Zdeněk 
Blahník, a vše co jsem zde měl, po-
znal, určil.  Mužská soutěživost mi 
nedala a já začal pátrat po něčem, co 
nepozná. Marně. On pak přišel s ná-
vrhem, že bych mohl udělat sbírku 
rodu jehličnanů, které mají šanci snést 
naše klimatické podmínky. Jednoduše 
řečeno: jednu borovici, jeden smrk, 

jeden jalovec… Prostě abychom tu 
měli zástupce z každého rodu. A tak 
vznikl nápad a základ dnešní sbírky. 
K dnešnímu dni jich mám 72, podo-
týkám všechny jsou to venkovní druhy 
mírného a subtropického pásu.

Vyhrál jste někdy? Získal jste 
něco, co nedokázal hned určit?
Vyhrál. Občas. Ale je to složité. Uni-
kátnosti třeba z Ohňové země, Chile, 
nebo Tasmánie dokáží zamotat hlavu 
nejednomu odborníkovi.

Ukažte mi něco z těch unikátních 
kousků…
Řeknu to asi takto. Dnes v Evropě ne-
seženu nic, co bych zde z rodu jehlič-
nanů neměl, samozřejmě za podmín-
ky, že to snese naše klima. Ale stále 
existuje několik druhů, které nemám 
a o které usiluji, nejčastěji to řeším 
výměnou od soukromníků. Když 
mluvíme o unikátních kouscích, tak 
za jeden z nich považuji jehličnan, 

nalezený v roce 2000 v horách se-
verního Vietnamu. Další raritu mám 
z Austrálie. Roku 1994 tam byla na-
lezena Wollemia nobilis, jehličnan 
známý jen ze zkamenělin z období 
druhohor. Světová senzace. Místo 
nálezu je stále nepřístupné veřejnosti 
a porušiteli zákazu hrozí doslova li-
kvidační pokuta. Jinak hodně druhů 
mám právě z Austrálie; z pohoří Blue 
Mountains, z Tasmánie a z jižního os-
trova Nového Zélandu.
 Ale podívejte se třeba sem, mám tu 
i zajímavé listnáče. Tady zrovna jeden 
kvete, další unikátní záležitost na této 
zahradě: Eucryphia glutinosa. Jde 
o chilský endemit, druh z mírného 
pásma, který hned tak někde neuvi-
díte. Já říkám, že je to jedna z nejkrás-
nějších křovin, které tady vůbec mám.

Mluvíme o arboretu manželů Br-
dičkových. Jakou úlohu zde hraje 
Vaše paní?
S manželkou jsme si rozdělili v za-
hradě funkce. Já mám dřeviny a ona 
trvalky a letničky. A ctíme si navzá-
jem prostory, musím dávat pozor, 
abych jí nezamořil místa něčím, kde 
by už nemohla být trvalka a naopak. 
Třeba takové floxy! Jsou nádherné, 
ale jak ty se umí rozrůstat!

Díky zkušenostem z posledních 
let, už se cítíte být tak trochu 
i botanikem?
To ne, fakt nejsem botanik a nikdy 
ani nebudu. Mě nebaví botanika, sys-
tém. Já uznávám výzvu, to abych tu 
rostlinu přesvědčil, že se jí zde bude 
dařit. Říkám jí: Sorry, není to zrovna 
Ohňová země, ale zkus to se mnou! 
A trochu neskromně podotknu, vel-
mi často mám úspěch. To mě baví, 
proto to dělám. S botaniky si tudíž 
nekonkurujeme, máme jiné postu-
py, cíle, smysl práce. Já mám prostě 
radost, že jsem udělal něco, co se líbí 
nejen mně, ale i někomu jinému, to 
mě pak potěší. Je to vlastně i určitá 
forma sebeuspokojení.

Děkuji za rozhovor  
a vlídné přijetí. ak ■

Spoustu let jsem chodila s dětmi do 
Říčan k dětské lékařce MUDr. Brdič-
kové. Ano, obdivovaly zpoza plotu pěk-
nou vilku, ano, líbily se jim ve voliérách 
hlasitě se ozývající ptáci, aniž tušily, 
na jak zajímavém místě vlastně jsme. 
A téměř vůbec nevnímaly, stejně jako 
já, postupné proměny zahrady. To te-
prve později…

Tady v Bezručově ulici to byla 
původně vilka Vašich rodičů, že?
Opravím Vás. Původně to bylo místo, 
kde si v roce 1921 postavil vilku Jo-
sef Novák, tehdy majitel sousedního 
Parkhotelu Monopol, dnešní nemoc-
nice. Vilku s pozemkem pak v roce 
1931 získal Václav Šurovský se svou 
rodinou, a teprve od něho ji po válce, 
roku 1946 odkoupili moji rodiče. 

A Vy jste tu žil, pak odešel, ale 
nakonec se vrátil. 
Je to tak, po studiích jsem odešel 
za prací do Karlových Varů, pak za 
mnou přišla i má žena a tam jsme 
zakotvili na víc jak deset let. Začátky 
nebyly nic moc, ale moje žena byla 
vždycky holka do nepohody, čehož 
si dodnes cením! Pak přišla neplá-
novaná změna; rodiče už údržba 
zahrady a domu v Říčanech zmá-
hala, potom tu žila matka nějaký 
čas sama. Tak jsme se přestěhovali 
a já se tady vlastně za chodu přiučil 
spoustu věcí od různých řemesel. 

Ostatně, já i tak byl v životě člověk 
mnoha profesí a souhlasím s Janem 
Nerudou: Čím vším jsem byl, byl 
jsem rád. 
  
Historii vilky máte tedy zmapo-
vanou?
Nejen to. Také své rodiny, zabýval 
jsem se trochu i genealogií rodu. A sa-
mozřejmě mi to nedalo a sháněl jsem 
také informace o tomto domě, o jeho 

obyvatelích, kteří zde žili. Zajímala 
mne historie vily, ale i osudy jednotli-
vých lidí, včetně správce či zahradní-
ka a jeho nejbližších. Něco jsem si pa-
matoval, poptal se u pamětníků, ale 
zjistil jsem i věci o kterých jsem neměl 
ani tušení. Dokonce se mi podařilo až 
v Kalifornii najít posledního potomka 
rodiny Šurovských. Jde o starší bez- 
dětnou dámu, která projevila zájem 
ještě letos nás tady navštívit. 

Jaká tu bývala původně zahrada?
Půlhektarová, jako dnes. Za časů 
hoteliéra Nováka zahrada sloužila 

jako zdroj zeleniny, ovoce, byl zde za-
hradník, a zajímavé bylo, že měl pod-
mínku, že musí zůstat bezdětný. Za 
Šurovských pak vznikl bazén, skleník 
pro pěstování květin, první francouz-
ská zahrada. Manželé se svými třemi 
dcerami tady ale nebydleli, využívali 
vilku jako letní byt, což bylo tehdy čas-
tým zvykem. Pan Šurovský byl nad- 
šený nimrod, dodnes se tu zachovaly 
některé jeho trofeje. A také si zřídil 
zvláštní místnost, kde soustředil svou 
sbírku selských krojů. Kam se ta sbír-
ka však poděla, to se neví. Předpoklá-
dám, že po prodeji vilky v roce 1946 

si ji vzal s sebou, na rozdíl třeba od 
nábytku nebo sbírky loveckých rytin 
německého umělce J. E. Ridingera.

Vraťme se ještě zpět do zahrady. 
Kdy jste ji začali měnit?
Vlastně to všechno začalo tak nějak 
příležitostně, až když mi bylo tako-
vých pětašedesát, tak jsem „čich-
nul“ k dendrologii a začal se o ni 
zajímat hlouběji. Do té doby jsem 
rozeznával takový ten nutný základ: 
buk, dub, modřín, borovice, habr... 
A někdy po roce 2000 jsme si řekli, 
že uděláme něco se zahradou. Bez 

„Myslíte, že já jsem vystudoval dedrologiii? Nenechte se mýlit. Já jsem 
zoolog!“ řekl mi hned na uvítanou RNDr. Ivan Brdička.  Když však stojíte 
uprostřed zahrady, obklopující prvorepublikovou říčanskou vilku, tak se 
tomu nechce ani věřit. Jak se tedy stalo, že zahradu během let tak výrazně 
proměnil a osázel zajímavými a často unikátními druhy? Přijměte spolu se 
mnou pozvání a vítejte v Arboretu ve skořápce z ořechu…

ROZHOVOR ROZHOVOR

V DATECH A ČÍSLECH
✔ 1921 výstavba domu Josefem Novákem, hoteliér, majitelem 
Parkhotelu Monopol
✔ 1931 nemovitost s pozemkem 5 000 m2 odkupuje pražský 
architekt Václav Šurovský
✔ 1946 novým vlastníkem se stává MUDr. Jiří Brdička
✔ 2005 zahrada začíná procházet výraznou proměnou, vzniká 
základ arboreta
✔ 72 je zde počet zástupců kusů jednotlivých druhů jehličnanů
✔ 370 druhů dřevin z mírného pásu celého světa a 150 druhů 
rostlin (letniček a trvalek) je doplňuje
✔ 4 000 ks zimostrázu bylo vysazeno ve francouzské zahradě
✔ 2 pavilony má japonská zahrada, čajový a meditační
✔ 1 skleník tzv. parapetový, z roku 1936, je stále využíván

...žádný strom, který tu vidíte, nebyl koupen jako vzrostlý, vše vyrostlo až zde...
MUDr. Hana Brdičková 
a RNDr. Ivan Brdička, 
majitelé nemovitosti  
a arboreta

ŘÍČANSKÉ ARBORETUM 
manželů Brdičkových

✓ Arboretum je každoročně zapojeno do akce otevírání běžně 
nepřístupných zahrad veřejnosti – Víkendu otevřených zahrad, 
která se koná vždy v červnu.

✓ Inspirací pro název arboreta byl básník J. W. Goethe, který 
přirovnal Karlovy Vary k městu ve skořápce z ořechu. Arbore-
tum je vlastně také takovým prostorem, ohraničeným zelení, jež 
tvoří pomyslnou skořápku.

✓ Zajímavou formou krátkých příspěvků začali majitelé před 
několika měsíci představovat své arboretum na YouTube  
(www.youtube.com / heslo Arboretum ve skořápce z ořechu).K prvorepublikové vilce příslušel i bazén, 

původně dětské brouzdalište. Zrenovo-
vaný a vybavený moderní filtrací je nejen 
nepřehlédnutelným doplňkem zahrady, 
ale i plnohodnotným bazénem

Wolemie vznešená 
(Wollemia nobilis)

Liliovník tulipánokvětý ( Liriodendron tulipofera). 
Strom dorůstající výšky až 40 m pochází ze Severní 
Ameriky a v Evropě se objevil v polovině 17. století. 
Zvoncovité květy připomínají květy tulipánu.

Leycesterie krásná (Leycesteria formosa 'Purple 
Rain'). Opadavý keř z oblastí Pákistánu až 
západní Číny u nás  sice namrzá, ale na jaře 
vždy obrazí a v červnu kvete.

K prvorepublikové vilce příslušel i bazén, 
původně dětské brouzdalište. Zrenovo-
vaný a vybavený moderní filtrací je nejen 
nepřehlédnutelným doplňkem zahrady, 
ale i plnohodnotným bazénem

Japonská zahrada, 
v pozadí meditační 

pavilon
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Rain'). Opadavý keř z oblastí Pákistánu až 
západní Číny u nás  sice namrzá, ale na jaře 
vždy obrazí a v červnu kvete.
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Přestože jde o docela rozsáhlý 
areál s poměrně výraznou a zda-
řilou architekturou moderních 
průmyslových budov, je situován 
tak, že návštěvníkům obce zůstává 
skrytý. Leží v údolíčku mimo hlav-
ní komunikace i turistické trasy, 
v místní části Bohumil, která je po-
zůstatkem jedné ze zaniklých stře-
dověkých osad, na jejichž území se 
dnešní obec rozkládá. 

V nedávné době se ovšem závod 
Praha Vaccines společnosti Nova-
vax stal předmětem zájmu médií, 
protože v ní současný majitel, zmí-
něná firma Novavax, zahájil výrobu 
vakcíny proti Covid-19. Je to zatím 
jediné místo v ČR, kde se vakcína 
připravuje, a tak se přece jen do-
stává do širšího povědomí.  O tom, 
že historie výroby očkovacích lá-
tek v Jevanech je už téměř stoletá, 
a že se od počátku jednalo o svého 
druhu nejvýznamnější pracoviště 
v zemi, se ovšem stále mnoho neví.

Prvorepublikové plány
Začátek celé této historie souvisí 
se zřízením Státního zdravotní-
ho ústavu v Praze, jež inicioval 
hned po vzniku Československé 
republiky tehdejší ministr zdra-

votnictví Vavro Šrobár. Pro výrobu 
sér v tomto ústavu byl nutný chov 
velkých zvířat, včetně potřebné 
zemědělské produkce, což nebylo 
možné realizovat v Praze. Pro se-
rologickou stanici tak byl vybrán 
zbytkový statek knížete Lichten-
štejna v Jevanech-Bohumili, který 
zahrnoval hospodářský dvůr a asi 
100 hektarů půdy. Zřízení ústavu 
bylo poměrně bohatě financováno, 
z poloviny státem a z poloviny da-
rem Rockefellerovy nadace, a tak 
bylo zřejmě jednodušší statek od 
Jeho Jasnosti odkoupit než zdlou-
havě vyvlastňovat. Smlouva byla 
podepsána v roce 1923 a následně 
se začalo stavět. Provoz byl zahájen 
po dokončení hlavní části nových 
budov a technologií v roce 1925.

Výroba sér tehdy spočívala 
v takzvané imunizaci zvířat, při 
které byla naočkována antigenem, 
tedy mikrobem, virem či jedem. 
Po vytvoření protilátek byla zvířeti 
odebrána krev, ze které se oddělila 
krevní plazma a z ní sérum. Pro úče-
ly této výroby byli chováni zejména 
koně, ale také krávy, berani, vepři 
a v pozdějších dobách také opice. 
Pro představu rozsahu činnosti lze 
uvést množství odebrané a zpraco-

vané zvířecí krve v roce 1939, kdy 
produkce dosáhla maxima: tehdy 
bylo odebráno a zpracováno skoro 
10 000 litrů krve. 
 Na polích ústav pěstoval obilí, 
řepu, zelené krmivo, ale také zele-
ninu a ovoce. Se vším se za první 
republiky v Bohumili velmi dů-
sledně hospodařilo. Prodávaly se 
nejen přebytky ze zemědělské pro-
dukce, ale dokonce i maso a mléko 
zvířat ze serologického provozu. 
Existuje například poměrně ku-

riozní zpráva kontrolní komise, 
která kárá za to, že se mléko pro-
dává pod cenou a zdůrazňuje, že: 
„nelze se vymlouvati, že očková-
ním krav mléko ztrácí na hodnotě, 
nýbrž naopak“.

(Po)válečné časy
Za války přebraly ústav německé 
orgány, které z něj jevanský provoz 
do určité míry vyčlenily. Pro zvýše-
nou výrobu nemalým nákladem 
upravily stáje, laboratoře a další 

objekty.  K válečnému období se 
také váže jedna zajímavá historka, 
která je zdokumentována v his-
torii SZÚ. Tehdy měl ústav velký 
problém sehnat kvalitní maso pro 
přípravu živných půd na pěstová-
ní kultur a používal nouzově maso 
z uhynulých koní z provozu. To se 
skladovalo v nezamčených chla-
dírnách, kde na něj natrefila sku-
pinka nových zaměstnanců. Ti ho 
považovali za maso do kuchyně 
a velké množství ho ukradli, část 

sami zkonzumovali a část roz-
prodali. Žádné zdravotní násled-
ky to prý nemělo a podařilo se to 
i ututlat před úřady.
 Po válce byl Jevanský provoz 
definitivně vyčleněn ze Státní-
ho zdravotního ústavu. Nejprve 
vznikla Státní výrobna sér, z ní 
pak národní podnik Biogena. 
V roce 1958 byl založen Ústav 
sér a očkovacích látek ve zkratce 
ÚSOL, který už se zabýval jen far-
maceutickou výrobou a chovem 
zvířat. Zemědělskou činnost na 
polích převzalo družstvo. 

V rukou zahraničních 
majitelů
Akciová společnost SEVAC 
vznikla v roce 1994 s většinovým 
podílem státu a působila i v Pra-
ze. Jevanský areál z ní byl brzy 
vyčleněn a roku 1996 zde začala 
výstavba obrovského závodu na 
zpracování krevní plazmy. Tento 

od začátku kontroverzní podnik 
byl sice dokončen, ale nikdy nena-
jel výrobu, a svou investicí asi tři 
čtvrtě miliardy korun dostal firmu 
v roce 2001 do likvidace.  Za méně 
než desetinu skutečné hodnoty 
pak areál koupila realitní firma 
Firenzia Shelf a obratem ji prodala 
farmaceutické skupině Baxter. Její 
dceřiná firma Baxter BioScience 
přebudovala provoz a vyráběla tu 
především vakcíny proti chřipce. 
V roce 2013 ale ukončila výrobu 
a o rok později továrnu prodala.

Nový majitel, firma Nanotherapeu- 
tics, se pokoušel výrobu obnovit, 
ale nakonec areál roku 2017 prodal 
indické skupině Cyrus Poonwalla 
Group. Ta vytvořila značku Praha 
Vaccines, pod kterou tu chtěla vy-
rábět vakcíny proti dětské obrně. 
Mělo se jednat o jeden z největších 
závodů na světě s produkcí až sto 
milionů kusů, což si vyžádalo další 
investice. Přes veškeré úsilí se ale 
nepodařilo získat přislíbená speci-
ální povolení a určení závodu na-
konec neschválila ani vláda. V roce 
2020 tak majitelé firmu v hodnotě 
čtyř miliard korun prodali americ-
ké společnosti Novavax a na Čes-
kou republiku podali žalobu.

Novavax CZ okamžitě zahájila 
další investice v areálu a v rámci 
provozních testů zahájila přípra-
vy pro zkušební provoz a výrobu 
vakcíny proti COVID-19 s vy-
užitím takzvané rekombinant-
ní nanočásticové technologie. 
V současné době je vakcína (tzv. 
proteinová vakcína, která obsa-
huje části vyrobené z laboratorně 
připravené verze S-proteinu ko-
ronaviru) výrobce Novavax v pro-
cesu schvalování Evropské agen-
tury pro léčivé přípravky (EMA).
                                   Rostislav Pačes ■

Z HISTORIE

Jevany jsou i za hranicemi našeho kraje Zápraží dost známou obcí, 
většinou v souvislosti s místními slavnými osobnostmi nebo s okolní 
jedinečnou přírodou. Málokdo si je ale spojí s jednou z nejmodernějších 
a největších farmaceutických továren v České republice. 

Historické kořeny dnešního moderního výrobního závodu pro výrobu vakcín 
a biologických přípravků v Bohumili sahají až do období první republiky.

HISTORIE VÝROBY 
očkovacích látek v Jevanech

Prvorepublikový ilustrovaný  
časopis zaměřený na národní 
hospodářství, cestovatelství 
a sport informoval také o SZÚ 
a o jeho pracovišti v Bohumili

Imunizace koní ve dvoře Bohumil
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Jejich přehled najdete, spolu s mož-
ností rezervací, na webu www.
denarchitektury.cz. Náš tip: Starý 
a nový zámek v Ratboři u Kolína, 

z let 1911–1913 architekta Jana Ko-
těry. Nový zámek pro majitele rat-
bořského cukrovaru vznikl v klasici-
zujícím stylu. Pro stejného investora 
upravil nedaleko stojící renesanční 
starý zámek, průmyslovou budovu 
cukrovaru a postavil rodinnou hrob-
ku na Židovském hřbitově v Kolíně. 
Sraz: ne 3. 10., 14:00, Komenské-
ho 1, Ratboř ■

Letošní festival Den architektury láká od 1. do 
7. října na bohatý a zdarma přístupný program 
několika set akcí po celé republice.

Den architektury 2021
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 prodej čerstvých ryb – třeboňský pstruh 
     (další ryby dle aktuální nabídky)

 

PODZIMNÍ PRODEJ 
OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ 

OD POLOVINY ŘÍJNA! 

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

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

Naše říjnová nabídka:

 prodej stromků a keřů pro podzimní výsadbu 
    (angreštů, rybízů, malin, ovocných stromků)
 jehličnany různých druhů a velikostí nabízíme 
    v balu i v kontejnerech
 podzimní astry a chryzantémy – vlastní produkce
 vřesy do nádob i k volné výsadbě
 odolné a kvalitní růže
 jarní cibuloviny pro podzimní výsadbu
 sadbový česnek

Víme, že každý nový projekt potře-
buje svůj čas, abyste jej mohli lépe 
poznat a ověřit si všechny přínosy 
a kvality, které vám nabízí. Naše 
škola je proto otevřená pro všech-
ny, kteří si ji chtějí spolu s námi 
„osahat“ nebo třeba jen zodpově-
dět otázky, které vás napadnou. 
Vážíme si zároveň důvěry rodičů, 
kteří nám své děti již svěřili a umož-
ňují nám tak otevřít jim svět hudby, 
tance, divadla či výtvarného umění. 
 V Říčanech je o umělecké vzdě-
lávání velký zájem, proto jsme 
otevřeni všem věkovým katego-
riím. Jdeme cestou individuálního 
přístupu. Chceme, aby k nám děti 
chodily rády a měly možnost se 
zlepšovat a vyvíjet svým vlastním 
tempem. Netlačíme na úspěch 
či výkon, ale zároveň vždy rádi 
podpoříme cílevědomé a nadané 
žáky, kteří se chtějí prezentovat 
na soutěžích. Výhodou je podpora 
Nadačního fondu Folklorika, díky 
kterému jsme schopni žákům za-
půjčit nástroje, nebo pomoci při 
úhradě školného. To je pro školní 
rok 2021/2022 stanoveno ve výši 
1600 Kč za pololetí u hudebního 
oboru a 1400 Kč u ostatních oborů.
 V listopadu proběhne v rámci 
jedinečného vzdělávacího a vý-

chovného projektu, kdy spojili své 
síly celosvětově věhlasná cimbálo-
vá muzika Cigánski Diabli a žáci 
Základní umělecké školy Folklo-
rika několik výchovných koncertů 
a jeden výjimečný pro veřejnost, 
který se uskuteční 2. listopadu 
v 19 hodin v KC Labuť. Vstupenky 
lze koupit v předprodeji KC Labuť 
nebo přímo na místě. Přijďte si 
poslechnout toto neobyčejně tem-
peramentní vystoupení plné kvalit-
ních hudebních aranžmá i originál-
ních virtuózních skladeb.
 Pokud vás naše škola zaujala, 
ozvěte se nám! Rádi s vámi pro-
bereme možnosti vzdělávání va-
šeho dítěte. 

Veronika Aneltová
zástupkyně ředitele

aneltova@zusfolklorika.cz ■

Letos se to změnilo. Autorem 
knihy s názvem Dějiny královské-
ho města Český Brod, která byla 
poslední květ-

nový den letošního roku slavnost-
ně představena veřejnosti před 
zvonicí v parku u kostela sv. Go-
tharda, je místní historik PhDr. 
Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. Na 
knize se podílelo také Regionální 
muzeum v Kolíně, které poskytlo 
obrazové materiály ze svých sbí-
rek a fondů.
 Kniha Dějiny královského 
města Český Brod o rozsahu 448 
stran vyšla v nákladu 600 kusů, 
k zakoupení je mj. v Informačním 
centru Český Brod a v Podlipan-
ském muzeu (cena 390 Kč). 

MRVÍK, Vladimír Jakub. Dějiny 
královského města Český Brod: vy-
dáno k výročí 600 let od dobytí a vy-
pálení města husity. Český Brod: 
město Český Brod, 2021. ISBN 
978-80-270-9575-9. ■

Antonín Balšánek (1865–1921), 
architekt a profesor architektury 
byl rodákem z Českého Brodu 
a zároveň autorem projektu bu-
dovy místního Podlipanského 
muzea. Na jeho projektu začal 
pracovat už v roce 1896, ale finál-
ní podoba byla realizována podle 
jeho plánů až po Balšánkově smr-
ti v letech 1927–28.
 Výstava je koncipovaná tudíž 
jako pocta a oslava osobnosti a díla 

tohoto slavného českého 
architekta k letošnímu vý-
ročí 100 let od jeho úmrtí. 
  Podlipanskému muzeu 
Balšánkova vdova Olga 
darovala před svou smrtí 
manželovu písemnou pozů-
stalost do zdejších sbírek. 
Průřez toho nejzajímavěj-
šího z jeho pozůstalosti je 
nyní unikátně prezentován 

na této výstavě, představena je 
i řada rodinných fotografií nebo 
architektův rodokmen, sahající do 
doby třicetileté války. 
 A. Balšánek je dnes možná tro-
chu pozapomenut, ale jeho stav-
by obdivují lidé dodnes. Věděli 
jste, že je autorem mj. Obecního 
domu v Praze, Mostu legií u Ná-
rodního divadla, divadla v Plzni 
i Pardubicích nebo Muzea hl. 
města Prahy?                                        ■

Od 1. září založila Základní umělecká škola Folklorika 
novou školu se sídlem v Říčanech. Díky akreditaci 
k výuce na MŠMT můžeme dětem nabídnout kvalitní 
výuku uměleckých oborů v souladu s rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní umělecké 
vzdělávání. Do výuky všech oborů (hudebního, 
tanečního, výtvarného či literárně dramatického) 
s radostí zapojujeme děti a mládež od 5 do 18 let. 
Vyučujeme v prostorách 3. ZŠ u Říčanského lesa.

ZUŠ FOLKLORIKA 
založila novou školu v Říčanech

www.zusfolklorika.cz
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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

DVAKRÁT Z ČESKÉHO BRODU: nová kniha o městě 
a výstava k osobnosti uznávaného architekta
DĚJINY KRÁLOVSKÉHO MĚSTA ČESKÝ BROD
12. století. Tam až sahá historie města. Přesto Český 
Brod neměl své dějiny souhrnně zpracované v žádné 
knize, která by obsáhle a reprezentativně mapovala 
jeho dlouhou historii až do současnosti.

POCTA ANTONÍNU BALŠÁNKOVI 
Výstava k výročí 100 let od úmrtí slavného 
architekta, 17. 9. 2021 – 8. 5. 2022, Podlipanské 
muzeum v Českém Brodě 

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

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz
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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

Ptáme se bratří Malinů: 
Proč se věnujete i barokní 
hudbě?
„Náš přítel, hudební historik 
Prof. Stanislav Bohadlo, před 
několika lety objevil přímo 
v Kuksu v pozůstalosti hraběte 
Šporka hudební záznamy, krátké 
barokní popěvky, které vychá-
zely z trubačských signálů. Tyto 
signály se dříve pou-
žívaly při parforz-
ním honu, který 
do Čech při- 
vezl právě hra-
bě Špork. Po 
dvouleté práci, 
kdy psal Luboš 
aranže a postupně 
jsme skladby zkoušeli, 
jsme natočili v kukském Rentzo-

vě muzeu barokního tisku naše 
nové album Baroquegrass. Mys- 
líme si, že se jedná o unikátní 
počin, protože není znám nikdo, 
kdo by podobně zfúzoval barokní 
hudbu a bluegrass.“

Jak jste prožili letošní léto?
„V létě jsme měli docela dost na-
pilno, za což jsme samozřejmě 

rádi. Kromě křtu nového 
CD Baroquegrass 

přímo v Kuksu 
jsme vystupovali 
na různých festi-
valech a venkov-

ních akcích. 
U nás na Náchod-

sku se jezdíme koupat 
do přehrady Rozkoš, cho-

díme na výlety do pískovcových 

skal nebo na rozhledny, kterých 
je tu hned několik.“

V sobotu 23. 10.  proběhne od 
18,30 h představení taneční sku-
piny Freedom TŠ Hes, které bude 
věnováno nedávnému 25. výročí 
založení skupiny. Jako hosté 
vystoupí dětské skupiny Frido-
lín a MiniFridolín TŠ Hes. Pro 
všechny, kdo si přijdou na toto 
představení zakoupit vstupenku, 

bude připravena hra pro celou 
rodinu. Start a cíl bude v SKC 
Ondřejov. V cíli pak dostanou 
drobnou upomínku a v průběhu 
večerního představení budou 
vyhlášeni nejúspěšnější řešitelé 
hry. 
 Vstupenky za 130 Kč se budou 
v SKC prodávat v den představe-
ní od 12 hodin. ■

Příznivci Malina Brothers se konečně dočkají, 
po ročním odkladu se v sobotu 9. října v 19 h ve 
velkém sále ondřejovského SKC uskuteční koncert 
bluegrassové skupiny Malina Brothers. Zazní 
převážná většina jejich standardního repertoáru, 
ale také skladby z nového alba Baroquegrass. 

Pestrý říjen v SKC Ondřejov

Lístky na 
koncert za 360 Kč 

zakoupíte na čísle  

777 668 212, v odpoledních 

hodinách v kavárně Pohoda 

v SKC a do vyprodání 

i před koncertem.

www.skcvondrejove.cz

Asi není nutné vysvětlovat, 
že tato rekonstrukce byla spo-
jena s kompletním vystěhová-
ním celé školy do náhradních pro-
stor. Nebylo jednoduché zabezpečit 
výuku, ale v tu dobu nám velmi po-
mohl pan ředitel Pavel Bednář ze 
ZŠ na Masarykově náměstí – na-
bídl nám přechodnou výuku v jeho 
kmenových třídách. Jak říkám, 
nebylo to jednoduché, ale společně 
jsme to zvládli. Výsledkem jsou tři 
krásné nové třídy v podkroví školy 
a kompletně opravené, vymalované 
a nově vybavené ty stávající.
 V prosinci 2020 jsme se začali 
stěhovat zpět; od ledna 2021 jsme 
chtěli opět učit ve zrekonstruova-
ných třídách, ale dal o sobě vědět 
suterén budovy. Vlhké prostředí 
udělalo své a zkorodované potrubí 
vyřadilo dvě naše třídy z provozu. 
Tím nám vypadlo oddělení bicích 
nástrojů, výuky elektrických a ba-
sových kytar a nebylo kam je umís-
tit. A opět nám pomohl ředitel Pa-
vel Bednář a nabídl nám pro toto 
komplikované období prostory.
 Co nám poněkud stěžovalo rekon-
strukci suterénu byla také situace 
s covid-19. Najít totiž firmu, která by 
byla schopná se do díla pustit, neby-
lo jednoduché. Navíc svou roli hrály 
i finance – s touto stavbou se prostě 

navíc nepo-
čítalo. Tady 

opět pomohl 
zřizovatel, město 

Říčany, finančně nás 
podpořil, a práce mohly začít včas. 
Na druhou stranu, rekonstrukce 
budovy probíhala v době, kdy jsme 
učili distančně a nejrozsáhlejší část 
se uskutečnila o prázdninách, tudíž 
děti ani pedagogové nebyli opravou 
suterénu školy nijak zatíženi. Na-
konec byla nutná venkovní i vnitřní 
sanace zdiva, položení nových pod-
lah, koberců, vyřešení akustického 
odhlučnění. Třídy jsou vybaveny 
novým nábytkem, videotelefony, 
WIFI, PC technikou. Neuvěřitelné 
se stalo skutkem a rekonstrukce se 
uskutečnila podle plánu. Od září 
2021 učíme už v kompletně zkon-
struované budově. 
 Děkujeme zřizovateli, městu Ří-
čany, za podporu finanční i morální, 
dále pak firmě SARK engineering, 
s.r.o. a také řediteli P. Bednářovi 
a jeho pedagogům a další zaměst-
nancům ZŠ Masarykovo náměstí za 
pomoc v krizové situaci. A doufáme, 
že už nás žádná stavba nepotká.

I. Sinkulová,  
ředitelka ZUŠ Říčany  ■

www.zusricany.cz

V posledních letech si naše říčanská ZUŠ prošla 
náročným obdobím. Nebyla to jen situace s covid-19 
a distanční výukou, ale máme za sebou i rozsáhlé 
přestavby budovy. V roce 2019 jsme společně se 
zřizovatelem začali připravovat rekonstrukci půdní 
vestavby uskutečněné v roce 2020. Zároveň v celé 
budově byla nainstalována nová elektroinstalace, 
namontováno nové osvětlení, byly opraveny parkety 
a podlahové krytiny.

ZUŠ ŘÍČANY  
CELÁ V NOVÉM

V Magic Hill stavíme výuku zejména 
na dovednostech 21. století, a proto 
i témata, která zastřešují výuku, od-
povídají oblastem, na které se má 
školství do budoucna soustředit.  

 Učitelé viděli například „živou“ 
hodinu fyziky založenou na spolu-
práci dětí, které objevovaly nejen 
zákonitosti mechaniky, ale samy 
přicházely i na další souvislosti, 

jako je potřeba dobré spolupráce 
a vzájemné důvěry při dosahování 
výsledků. V hodině angličtiny se 
pak děti s učitelem společně za-
mýšlely nad tématem Překážek, 
nejen těch vnějších, ale i těch, kte-
ré máme uvnitř sami sebe a ztěžují 
vzájemnou komunikaci mezi lidmi. 
Učitelé u nás strávili celé odpole-
dne a jejich reakce i závěrečné oce-
nění nás ujistilo o tom, že v Magic 
Hill jdeme správnou cestou. Slyšeli 
jsme od nich slova uznání o profe-
sionálním, vřelém přístupu celého 
týmu učitelů, o skvělé spolupráci, 

o propracovaném systému výuky, 
a hlavně o naprosto výjimečných vý-
sledcích dětí. Ty zcela samozřejmě 
spolupracovaly, aktivně komuniko-
valy, sebevědomě prezentovaly svou 
práci, prokazovaly velkou vnitřní 
motivaci a odpovědnost za své vý-
sledky. Převyšují tak v mnoha ohle-
dech standard žáka základní školy 
a jak řekla na závěr jedna z účastnic: 
„Dobrá škola se pozná podle dětí 
a v Magic Hill jsme to viděli“.

Svatopluk Mareš, 
vedoucí učitel 2. stupně  

ZŠ Magic Hill  ■

Do naší Základní školy Magic Hill se v září sjeli 
učitelé z celé České republiky, aby se inspirovali 
tematickou výukou, které se v Magic Hill 
úspěšně věnujeme už od samotného počátku. 
Prezentovali jsme jim náš koncept projektové výuky 
v souvislostech, učitelé mohli také nahlédnout do 
výuky; děti jim samostatně představovaly svou práci. 

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

  Společně s Ladovým krajem a tý-
mem MAP připravujeme koncem 
října v Kunicích na zámku Berch-
told setkání starostů. Snad situace 
dovolí a osobní setkání se zástupci 
obcí, na které se velice těšíme, bude 
umožněno. 

 Se žadateli, kteří úspěšně realizovali 
své projekty z IROP a Programu roz-
voje venkova (PRV), neustále spolu-
pracujeme na podávání žádostí o plat-
bu. Nedílnou součástí administrativní 
práce jsou také změnová hlášení, ke 
kterým MAS musí udělit své souhlas-
né, případně nesouhlasné stanovisko.

 Jsme rádi, že první projekty z PRV, 
kde MAS v rámci evaluace změnila 
strategii a nastavila podporu i na tzv. 
„malé projekty“ se blíží k úspěšné-
mu proplacení. I díky této finanční 
podpoře ve výši 500tis. Kč bude moci 
JUNÁK skautské středisko Lípa v Ří-
čanech pokračovat v dlouholeté práci 
s dětmi a mládeží. Stejná výše dotace 
podpoří činnost sdružení Lodička 
ve Všechromech, které se také dlou-
hodobě věnuje práci s dětmi. Výuka 
1. a 3. ZŠ v Říčanech je z této výzvy 
podpořena nákupem 23 notebooků 
pro pedagogické pracovníky. Z ma-
teřských škol se dotace MAS týkají 
říčanských MŠ Čtyřlístek, U sluneč-
ních hodin a Zahrádka, dále pak Po-
mněnky z Řehenic a MŠ ve Velkých 
Popovicích. V Hrusicích a Mukařově 
je podpořen cestovní ruch pořízením 
nového mobiliáře. 

 V souvislosti s PRV nám byl 
vydán dodatek k právnímu aktu 
a máme potvrzeno navýšení alokace 
o 5 995 200,- Kč. Konečnou částku 
budeme znát ke konci roku a bude 
v příštím roce použita na vyhlášení 
výzvy na infrastrukturu do zeměděl-

ských podniků a také na Fichi 7-Malé 
projekty na podporu rozvoje a kvality 
života na Říčansku, kde lze podpořit 
jak spolkovou činnost, tak zázemí 
pro školky a školy a v neposlední řadě 
také investice do veřejných prostran-
ství obcí.

 V rámci terénní sociální práce 
jezdíme po regionu za Vámi domů - 
Pracovnice MAS Říčansko můžete 
potkat nejen v kanceláři, ale také v te-
rénu. Pravidelně jezdíme po regionu 
a navštěvujeme naše klienty u nich 
doma. Nejčastěji řešíme dluhové 
poradenství, sociální služby, psycho-
terapeutické a podpůrné rozhovory 
lidí, kteří se cítí osamělí nebo řeší jiné 
obtíže spojené se zdravotními pro-
blémy či sociálními otázkami. V pří-
padě, že se ve svém životě potýkáte 
s nějakou obtížnou životní situací, 
uvítali byste sociální pomoc, nebo 
Vám alespoň pomůže svou situaci 
s někým anonymně a profesionálně 
probrat, ozvěte se nám.

 Dále organizujeme vzdělávací akce 
pro sociální pracovníky a věnujeme se 
také rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením. Pro tyto rodiče pořádáme 
pravidelně každou poslední středu 
v měsíci tzv. rodičovskou skupinu ve 
Svojeticích. Zde máme otevřený a bez-
pečný prostor pro sdílení všech radostí, 
ale mnohdy i strastí rodičů, jejichž ži-
vot ovlivňuje péče o dítě se zdravotním 
handicapem. Srdečně Vás zveme na 
naše pravidelné setkání, které se bude 
do konce tohoto roku konat ve středu 
27. 10. a 24. 11. Svou účast, prosím, 
nahlaste na email: socialni.planova-
ni@ricansko.eu, popřípadě volejte na 
725 369 985 nebo 774 780 543. 

 Houbařská sezóna je v plném 
proudu a kdo nemá na své úlovky 

z lesa žádný košík, nebo si chce 
pořídit nový, může zakoupit tra-
diční ručně pletené košíky od 
pana Davida Čížka z Kamenice, 
který má své výrobky certifiko-
vané regionální značkou Zápra-
ží originální produkt® (http://
www.kosiky.net).

 Představujeme vám ukázku říj-
nových fotografií ze stolního kalen-
dáře na letošní rok. Těšíme se na 
ten příští na rok 2022. Fotografie, 
které jste nám do soutěže poslaly, 

jsou opravdu nádherné a je z čeho 
vybírat. Moc děkujeme.

 Do 20. října se mohou přihlásit zá-
jemci pro získání nebo prodloužení 
certifikátu regionální značky Zápraží 
originální produkt® z řad výrobců 
a řemeslníků, ale také provozovatelů 
stravovacích služeb, ubytovacích zaří-
zení a cestovním ruchu. Podrobnosti 
naleznete na našich internetových 
stránkách, ale neváhejte se nám ozvat, 
rádi poradíme a pomůžeme s vyplně-
ním požadovaných podkladů. ■

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

Kancelář MAS je pro veřejnost 
otevřena PO – PÁ od 8 do 16 h. 
Schůzky a konzultace po  
tel. domluvě. 
Svojetice, V Průhonu 153 
e-mail: mas@ricansko.eu
tel. +420 774 780 141

UHŘÍNĚVES – Tělocvičná jed-
nota Sokol Uhříněves si v tomto 
roce připomíná hned tři význam-
ná výročí ze své historie: 30. srpna 
uplynulo 125 let od otevření staré 
sokolovny, 28. září pak 90 let od 
otevření nové sokolovny a 6. prosin-
ce to bude již 130 let od vzniku TJ 
Sokol Uhříněves.

▲ Pohlednice (MF) budovy 
Sokola s kinem 

PRAHA – STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Modernizace železničního ko-
ridoru mezi pražským hlavním 
nádraží a Hostivaří finišuje. 
V rámci projektu je kompletně 
rekonstruováno nádraží Vršovice 
a vznikly dvě nové zastávky, Pra-
ha – Eden a Praha – Zahradní 
Město. Dopravní organizátor 
ROPID nyní oznámil, že nový 
terminál na Zahradním Měs-
tě se cestujícím otevřel 24. září. 
Terminál v Průběžné ulici slouží 
k přestupu mezi MHD (tramvaje, 
autobusy) a vlaky. V souvislosti 
s novým přestupním terminálem 
se rekonstruuje také tramvajo-
vá trať a staví nová komunikace. 
V prostoru za čerpací stanicí pak 
vzniká nová tramvajová smyčka, 
kde bude ukončena část spojů lin-
ky č. 22. Obě nové zastávky jsou 
na železniční trati Praha – Čes-
ké Budějovice, která je součástí 
IV. tranzitního koridoru a náleží 
mezi nejdůležitější železniční 
tratě v Česku. Její část z Prahy 
do Benešova (mj. přes Uhříněves, 
Říčany, Mnichovice) je v jízdním 
řádu vyčleněna jako trať 221.

▲ Hlavní nádraží, Praha

ČR – Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České repub-
liky se uskuteční v pátek 8. října 
2021 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 9. října 2021 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

DOUBRAVČICE – V polovině 
září byly po rekonstrukci slav-
nostně otevřeny zmodernizované 
fotbalové kabiny a na ně nava-
zující tribuna v areálu TJ Sokol 
Doubravčice. V rámci této akce 
se uskutečnil zápas doubravčic-
ké starší přípravky s Viktorkou 
Žižkov a na ně navázal zápas 
Staré gardy Doubravčic s Amfo-
rou klub Praha. Ten skončil 4:3 
ve prospěch hostujícího mužstva. 
Původní kabiny pocházely ze 70. 
let min. století, kdy byly vybudo-
vány v tzv. akci Z a jako příspěvek 
k plnění volebního programu (viz 
A jedna historická).

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

CO DOKÁZAL ELÁN 
V DOUBRAVČICÍCH

PŘÍSPĚVEK K PLNĚNÍ 
VOLEBNÍHO PLÁNU

(…) Fotbal tu běží nepřetržitě od 
roku 1962 (oddíl byl sice založen 
už v r. 1932, ale pro nedostatek 
funkcionářů bývala činnost pře-
rušena) (…). A to vedlo i k roz-
hodnutí, aby se fotbalistům 
dobudoval co nejlepší sportovní 
stánek. Stalo se to dokonce pr-
vořadým bodem volebního pro-
gramu. Vskutku chlapská práce 
nedala na sebe dlouho čekat, spo-
jilo se to s akcí Z – a zásluhou více  
než 12 000 brigádnických ho-
din vznikly u krásného travnatého 
hřiště perfektní kabiny s odpovída-
jícími společenskými místnostmi; 
tak pěkné, že by je Doubravčickým 
mohl závidět mnohý renomova-
nější fotbalový oddíl. Hodnota díla 
obnáší  450 000 Kčs, veškerá prá-
ce byla vykonána zdarma – včetně 
odborných profesí, zedničiny či ře-
meslnických prací. Začalo se stavět 
v únoru 1978, dost složitá byla 
už vlastní příprava stanoviště. 
Plynulý postup výstavby se stal 
přímo prestižní záležitostí celé 
obce (…). V loňském roce tomu 
někteří soudruzi věnovali celou 
svou dovolenou. Red. pozn. Čest-
ný výkop při slavnostním otevře-
ní v rámci dvojutkání provedl 
tehdy pětasedmdesátiletý Fran-
tišek Plánička.                                        ■

A jedna historická...

Stavba fotbalových kabin 
v roce 1978 (archiv ak)

foto: archiv ak

P
ixabay

Setkání všech místních akčních 
skupin z ČR proběhlo ve dnech 21. 

– 23. 9. 2021 v historické a krásné 
Kutné Hoře. MASky zastřešuje organizace Národní 
síť místních akčních skupin ČR. Jelikož akce se 
pořádala ve Středočeském kraji, organizačně bylo 
vše na Krajském sdružení MAS. 

LEADERFEST 2021
Kutná hora přivítala zástupce místních 
akčních skupin z celé České republiky

Za naší MAS se zúčastnila paní ře-
ditelka spolu s novou posilou týmu 
paní Lenkou Babíčkovou. Kutná 
Hora spadá pod MAS Lípa pro ven-
kov a tak ředitel této místní akční 
skupiny pan Radek Tvrdík převzal 
symbolický klíč k letošnímu Leader-
festu od zástupce MAS Vladař, kde 
probíhal předchozí ročník. 
 Na programu byly odborné semi-
náře zaměřené na EIP – Evropské 
inovační partnerství, dlouhodo-
bou vizi pro venkovské oblasti EU, 
SMART City a SMART Villages 
v souvislosti s regionálním rozvo-
jem a především semináře týkající 
se přípravy nového programového 
období 2021-2027 a realizaci přes 
MAS. Zástupci jednotlivých mini-
sterstev nám odborným výkladem 
předali vše potřebné k jednotlivým 
bodům programu. 

 Obdrželi jsme také aktuální in-
formace k přípravě Programových 
rámců IROP, Programu rozvoje 
venkova, OP Zaměstnanost, Ži-
votní prostředí a také Technické 
pomoci, přes kterou budou MASky 
na animaci a realizaci komunitně 
vedeného místního rozvoje, finan-
covat své režijní náklady. 
 Proběhly zajímavé workshopy 
zaměřené na příklady dobré pra-
xe v několika oblastech. Za MAS 
Říčansko se spolu s MAS Svato-
václavsko ujala bloku „MAS blí-
že občanům“ Pavlína Šantorová 
Filková. Své úspěšné projekty zde 
představilo pět místních akčních 
skupin. Tento workshop proběhl 
v důstojných prostorách jezuitské 
koleje v Galerii Středočeského 
kraje. 
 Organizátoři z Kutnohorska za-
jistili také exkurze pro zájemce na 
místa projektů podpořených žadate-
lů z výzev MAS. 
 Setkání v tomto duchu probíhá 
jednou za rok a je vítanou možností 
pro zaměstnance MASek, sdílet své 
radosti i starosti související s prací 
pro svůj region, protože rozvíjet své 
území je pro všechny lidi v MASkách 
srdcová záležitost a my se již nyní tě-
šíme na další ročník.                                  ■
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Dorazilo do redakce
Ad Benefiční koncert HARFIČEK pro 
kostel sv. Havla ve Štolmíři (9/2021)
Hudební soubor Harfičky 25. 9. 2021 odehrál 
úžasný benefiční koncert pro kostel sv. Havla ve 
Štolmíři! Historicky vůbec poprvé se v kostele 
rozezněly tóny 11 harf pohromadě a již při úvodní 
skladbě Vyšehrad sklidily velký potlesk.
Harfičky doprovázel recitátor, štol-
mířský rodák Rudolf Kvíz. 
 Historik a publicista Jan Psota 
hovořil o historii kostela, Svato-
václavské legendě, ale především 
zmínil slavnou štolmířskou rodač-

ku Annu Boženu Vykoukalovou, na 
jejíž počest se koncert konal.
 Děkujeme Harfičkám, všem 
účinkujícím, organizátorům a Vám 
všem, kteří jste na koncert přišli 
a svými příspěvky podpořili kostel 
sv. Havla ve Štolmíři.
 Tomáš Klinecký na závěr pří-
tomným prozradil celkovou sumu 
dobrovolných příspěvků, která činí  
7 860 Kč!!! A putuje tak na veřejnou 
sbírku pro kostel sv. Havla.           ■

OPICE V ZIMĚ
Když máte někoho rádi, bez 
ohledu na formu a hloubku 
citu, tak je velmi pravděpo-
dobné, že získáte po delší 
době pocit – ona osoba tu 
bude navždy. Nemyslím, že 
se někdo stane nesmrtelným 
v pravém slova smyslu. Spíš 
to berte tak, že dotyčný, který 
je po určité stránce dlouhodo-
bě součástí vašeho života, je 
vlastně jistota, u které se ne-
předpokládá, že někam zmizí. 
Jistota, u které od určitého 
okamžiku neřešíte základ-
ní otázky lidského bytí, bo 
naopak, času je na vše dost, 
budoucnost je stále otevřená, 
není kam spěchat.
 A pak najednou dotyčný 
odejde. Opustí nejen vás. 
Zemře. A v té chvíli je jedno, 
zda šlo o blízkou milovanou 
osobu, nebo někoho, koho jste 
obdivovali jen na dálku, pro 
jeho výjimečnost, charisma či 
cokoliv jiného. Zasáhne vás 
to. A donutí přemýšlet, začne-
te vzpomínat, přehrabovat se 
historií, možná si i něco vyčí-
tat, třeba co jste mohli a neu-
dělali. 
 Já jsem se třeba nikdy ne-
začala učit francouzsky. Co 
to s tím má společného? To, že 
to je jedna z věcí, které lituji. 
Miluju totiž filmy a éru tzv. 
Nouvelle Vague, francouzské 
nové vlny 50. a 60. let. Jenže 
díky své lenosti, nedostatku 
času a upřednostňování vždy 
něčeho jiného jsem se tento 
jazyk učit nezačala a žádný 
z filmů tudíž neprožila v ori-
ginále. O to víc mě zasáhla 
před pár týdny zpráva, že 
nejen filmový svět opustila 
legenda, Jean-Paul Belmodo. 
Ne, nevyrostla jsem v 60. le-
tech, k těmto filmům jsem se 
dostala až o desítky let poz-
ději, a možná i to mé vnímání 
ovlivnilo. V mnohých z nich 
exceloval vynikající Bébel.  
U konce s dechem, Žena je 
žena, Bláznivý Petříček… 
Stejně tak mě okouzlil v ro-
mantickém a komerčně vele-
úspěšném filmu Cartouche, 
v dramatické Horalce nebo 
v Opici v zimě. V tomto filmu 
se poprvé sešel s Jeanem Ga-
binem, a přestože si zpočátku 
příliš nesedli, nakonec si Bel-
mondo odnesl radu, kterou se 
řídil celý život: Hraj, jak se ti 
chce.                                        ak ■

SLOUPEK

facebook: osmamaloca
www.mamaloca.cz

www.musicwitheliana.com

Ikonické černé židle, které zdobí ná-
městí a ulice již šest sezón, je mož-
né nalézt v 85 lokalitách hlavního 
města. Celkem se jedná o téměř dva 
tisíce tzv. pražských židlích, které se 
umísťují tam, kde se lidé často setká-
vají, ale i na taková místa, která jsou 
veřejným prostranstvím a zaslouží 
si oživit. Vznikají tedy centra, někdy 
na pár metrech čtverečních, kde se 

lidé mohou nejen setkat, 
ale i v klidu posedět, 
chvíli si oddechnout, 
občerstvit se. Černé židle 
tak motivují k promě-
nám veřejného prostoru, 
k jeho společnému sdíle-
ní a komunikaci. 
     Nyní černé židle nalez-
nete i na Novém náměs-
tí v Uhříněvsi. Objevily 

se zde  koncem září a předzname-
naly zahájení komunitního festi-
valu s názvem CUKŘIK, který zde 
potrvá celý měsíc. Od 25. září do 
konce října mohou tedy nejen oby-
vatelé Prahy 22, ale i přespolní ná-
vštěvníci navštívit výtvarný, diva-
delní, hudební, sousedský, zkrátka 
kulturní a živý plácek před Muzeem 
v Uhříněvsi.                                                     ■

Výstavní prostory galerie, je-
jichž celková rozloha je přes  
7 000 m2, jsou tvořeny rekonstru-
ovanou stodolou, rozhlednou, 
kamenným hledištěm před galerií 
a také zahradou v parkové úpravě.  
Galerie není však jen výstavním 
prostorem, ale také si klade za cíl 
přilákat kulturní zájemce o koupi 
výtvarných děl.
 Aktuálně probíhající výstava 
s názvem Oko Evy je věnována ke-
ramické sochařce s mezinárodním 
věhlasem, Evě Roučce. Tato výstava 
zároveň letošní sezónu v Galerii Jan 

Svatoš ukončuje, navštívit prostory 
galerie a výstavu můžete do konce 
měsíce října. Nová sezóna pak bude 
zahájena od dubna 2022.                     ■

Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž 
hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu 
a podporovat kulturní a kreativní odvětví. Od ledna 
2021 je samostatnou organizací. A od letošní září 
převzala organizace do své správy i projekt Pražské 
židle a stolky, který původně vznikl na půdě Institutu 
plánování a rozvoje hl. města Prahy.

Projekt Pražské židle a stolky 
zamířil do Uhříněvsi

Kostelecká Galerie Jan 
Svatoš ukončuje sezónu

Sázavský klášter se nachází v místě, 
kde se na začátku 11. století v jeskyni 
nad řekou Sázavou usadil poustevník 
Prokop. Časem kolem sebe shromáž-
dil komunitu poustevníků; kolem 
roku 1032 zde díky přemyslovským 
knížatům Oldřichovi a jeho synovi 
Břetislavovi vznikl benediktinský 
klášter, třetí nejstarší mužský klášter 
v Čechách. Poutní chrám sv. Prokopa 
dnes spravuje Římskokatolická far-
nost Sázava.

Klášter nabízí dva okruhy, ten zá-
kladní, Svatoprokopská Sázava je 
zpoplatněn a lze ho absolvovat s prů-
vodcem asi za 60 minut. Druhým 
okruhem je Severní zahrada, která 
má vstup volný, denně je otevřena od 
10 do 16 h.
 Náš tip: 28. října je v Sázavském 
klášteře pořádána tvůrčí dílna, urče-
ná jak pro děti, tak i dospělé. Součástí 
programu je speciální prohlídka vy-
braných míst kláštera (kapitulní síně, 

opatské kaple a refektáře), po ní bude 
následovat tvůrčí část programu, kde 
si každý dle svého výběru zvolí výrobu 
vlastního malého díla. Všechny čin-
nosti a nabídnuté výrobky se budou 
dotýkat návštěvy kláštera, sv. Proko-
pa nebo techniky, kterou v dřívějších 
dobách sázavští mniši využívali.        ■ 

Říjen je měsícem, kterým se završuje sezóna mnohým 
památkám, a to i Sázavskému klášteru. Využijte tedy 
ještě příznivého počasí a dejte si za cíl město Sázavu. 
Najdete zde nejen samotný klášterní areál, ale vypravit 
se můžete mj. také do Centra sklářského umění 
Huť František, nebo se vydat po žlutě značeném tzv. 
Sázavském okruhu či projít známou Čertovu brázdu.
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Na konci října památky zavírají 
své brány návštěvníkům

Sázavský 
klášter

SRDCAŘ 
Jan Pirk
V době uzávěrky říjnové-
ho vydání našeho časopi-
su dorazila na knihkupec-
ké pulty nová kniha, která 
vznikla několikaměsíční 
spoluprací dvou lidí, spo-
jených mj. vášní pro běh.
Oficiální anotace uvádí: Může 
vzniknout kniha přímo při běhá-
ní? Rozhovor novináře Tomáše 
Poláčka s kardiochirurgem Ja-
nem Pirkem je důkazem, že ano. 
V průběhu jednoho roku spolu 
pravidelně vyráželi běhat a zcela 
upřímně si při tom povídali o ži-
votě, práci i dění kolem nás. 
 V Zápraží jste si rozhovor s Ja-
nem Pirkem, který vnikl na jeho 
chalupě v Konojedech, mohli 
přečíst přesně před rokem, v říjnu 
2020. Naleznete ho v archivu na 
našem webu www.zaprazi.eu.    ■

KALEIDOSKOP

Otevírací doba  
(duben až říjen)

Pá 14 – 17 h
So a Ne 10 – 12 a 13 – 17 h

www.galerie-svatos.cz

Galerie, která v Kostelci 
nad Černými lesy vznikla 
před jedenácti lety, je 
orientována především 
na keramickou plastiku. 
Své prostory v těsném 
sousedství zámku 
a náměstí nabízí jako 
výstavní místo předním 
našim i zahraničním 
keramikům-sochařům.
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„
sešly zhruba dvě stovky lidí. Od 
místního patriota a historika Jiří-
ho Datla Bohaty (osoby v tomto 
ohledu více než povolanější), jsme 
si vyslechli stručnou historii místa 
a lesa a mohlo se vyrazit. Jedním 
z účastníků byl i starosta Kostelce 
n. Č. lesy Jan Černý, který se ujal 
symbolického otevření stezky, při-
čemž šampaňské a dřevěný klíč 
hráli hlavní roli. Další zastávka 
byla pod svahem, u sochy Poustev-

níka. Většina účastníků poctivě se-
šla dolů, poslechla si další výklad 
a pak se po stezce pokračovalo dál 
k místu, kde už bylo vše nachystá-

no na práci – do té se se svou pilou 
pustil Petr Moravec, a přihlížejí-
cí už mohli jen obdivovat, jak ze 

soušky vzniká malý umělecký vý-
tvor. Během nějakých 30 minut se 
pod jeho rukama zrodila nádherná 
sova. „Mami, a ty oči! Že vypadá 

jako živá?“ Fakt povedený kousek, 
hned bych tomu klučinovi dala za 
pravdu. 

A komu za nápad a realizaci Bobří 
stezky, doplněné o nové lavičky a láv-
ku, lze vzdát dík? Především nepo-
četné skupince místních Baráčníků, 
Technickým službám města a všem, 
kteří tomu fandili. A abych nezapo-
mněla: Petr Moravec, řezbář, sporto-
vec a kostelecký Baráčník, který stojí 
za vznikem mnohých soch, nejen 
těch zde v lesoparku, měl vstřícnou 
náladu a Zápraží přislíbil pro příští 
rok velký rozhovor! ak ■

Stezka prochází lesoparkem přilé-
hajícímu k budovám bývalé plicní 
léčebny, jejíž historie se začala 
psát už v roce 1901, kdy zde za-
hájila provoz klasická nemocnice. 
Ta byla roku 1923 změněna 
na Zemskou léčebnu pro 
počáteční TBC mužů, 
v pozdějších letech 

vzniklo i oddělení pro ženy a děti. 
Dlouhá léta stál v čele léčebny 
MUDr. Ferdinand Trippé. Roku 
1971, po převzetí areálu Rudou ar-
mádou, zde pro potřeby sovětských 

vojáků vznikla Nemocnice 
Československo-so-

větského přátelství. 
Areál je v majet-

ku města, část 
budov je stále 
bez využití. 
První část le- 
sa Nový háj 
byla k léčebně 

přikoupena již 
v roce 1936, pře-

devším z důvodů 
zdrojů pitné vody, 

vybudování lehárny pro 
pacienty a možností vycházek. 
Roku 1948 pak došlo k zakou-
pení zadní (větší) části lesa, kde 
jsou mj. otesané poustevnické 
kameny s letopočtem 1523 (tzv. 
Poustevníkovo lože), nově do-
plněné i o dřevěnou poustevní-
kovu sochu. Dnes v areálu tzv. 
Sanatorky také najdete, na místě 
dřívější skautské klubovny, nový 
skautský dům (2014), sídlo stře-
diska Datel.
 V neděli 12. 9. 2021 byla Bobří 
stezka v areálu sanatoria tedy ofi-
ciálně otevřena. A jak to probíha-
lo? Krátce po poledni se u budovy 
skautského domu začali scházet 
první zájemci a v lese se již čini-
li organizátoři akce. Nakonec se 

Kostelec nad Černými lesy se dočkal další 
unikátnosti, a to v podobě Bobří stezky v lesním 
areálu místního bývalého sanatoria. Stezka, 
určená pro všechny věkové kategorie, byť stoupání 
se v jednom úseku nevyhnete, je veřejně přístupná 
a jedná se o okruh v délce ca 1,5 km, doplněný 
o ukazatele a dřevěné sochy.

Baráčníci hlásí: Bobří stezka otevřena!
TIP NA VÝLET

▲ Mapa okruhu Bobří stezky v Sanatorce

Petr Moravec 
v akci

Během nějakých 30 minut se pod jeho 
rukama zrodila nádherná sova. 

Jiří Datel Bohata v plné 
činnosti – obklopen zá-
jemci zodpovídá dotazy

Parta, která má novou stezku "na svě-
domí": Petr Moravec, Ivo Jásek, Karel 
Kalianko, Petr Moravec ml., Radek Lomič

Indián

Bobr, symbol místní stezky, je 
umístěný na sloupku mostku

Duch lesa

Setkání před skautským domem v den 
oficialního otevřeni Bobří stezky
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Parta, která má novou stezku "na svě-
domí": Petr Moravec, Ivo Jásek, Karel 
Kalianko, Petr Moravec ml., Radek Lomič
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FOTOSOUTĚŽFOTOSOUTĚŽ

Stanoveny byly pro zaslání fotek 
dva termíny. Kdo poslal snímky 
do 20. srpna, stal se regulérním 
účastníkem naší fotosoutěže a měl 
možnost získat jako odměnu dvě 
volné vstupenky do Divadla Bez zá-

bradlí v Praze. Kdo to nestihl a po-
slal fotografie později, do 30. září, 
ten pak již nebyl v soutěži časopisu 
Zápraží, ale (stejně jako všichni 
předchozí soutěžící) aspiroval na 
umístění v kalendáři MAS Říčan-

sko, připravovaném pro rok 2022. 
V době přípravy říjnového čísla Zá-
praží ještě termín pro zasílání fotek 
běžel, tudíž informace o vybraných 
fotografií a podrobnosti ke kalen-
dáři, který je jinak plně v kompe-
tenci MAS Říčansko, zařadíme až 
do listopadového vydání.
 Zatím vám přinášíme malou 
„ochutnávku“ z toho, co nám do-
razilo do redakce a zároveň tímto 
všem, kteří se do soutěže i přípravy 
kalendáře zapojili, děkujeme.  ■

Na začátku léta jsem vyhlásili fotosoutěž pro všechny, kteří rádi fotí, bez ohledu 
na věk, technické vybavení, znalosti, zkušenosti. Prostě soutěž otevřenou pro 
všechny, koho to baví. Fotky mohly být stylově volné, ale sjednocujícím tématem 
mělo být místo, které máte v kraji na Zápraží rádi. 

Fotosoutěž a kalendář: 
Místo, které mám zde rád

Zhruba stovka fotografií se nám sešla od autorů v termínu naší 
fotosoutěže, tedy do 20. srpna. A z nich jsme vybrali tři vítěze, 
kterými se stali Pavla Nová, Vlastimil Špeta a Eva Růžičková. 

Navíc jsme se rozhodli přidat ještě cenu pro čtvrtého výherce – 
Karla Šolce, neboť nás oslovila nejen jeho fotka, ale také přidaná 

popiska v podobě básně! Všem ještě jednou gratulujeme!

Karel Šolc
Na sklonku dne voda a čas jen plyne

a den se sklání k loži svému...
Slunce a paprsky pohladí,

hučení řeky usíná,
poutník ten vzdálený

se tu jen usadí a ruce složí do klína.

Karel Šolc
Na sklonku dne voda a čas jen plyne

a den se sklání k loži svému...
Slunce a paprsky pohladí,

hučení řeky usíná,
poutník ten vzdálený

se tu jen usadí a ruce složí do klína.

Anna Prošková, 
Pozdrav z Říčan

Vlastimil Špeta,  
Strančice Vráž

Pavla Nová, Krajina 
u Velkých Popovic

 Karel Šolc, Na sklonku 
dne voda a čas jen plyne

Anna Prošková, Strážce 
lesa, Voděradské bučiny

Jana Zajíčková, Říčanská radnice
Monika Malinová, 
Dům u jezera, Jevany

Eva Růžičková, Maková krása

Pavla Nová, Podzim 
v aleji ke hřbitovu ve 
Vel. Popovicích

Pavla Nová, Podzim 
v aleji ke hřbitovu ve 
Vel. Popovicích
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Není budka jako budka
Tak jako jsou rozdílné jednotlivé 
druhy ptáků (mj. velikostí, způso-
bem života) je rozdílnosti nutné re-
spektovat i u ptačích budek. Stručně 
řečeno na příkladu: nelze si myslet, 
že třeba sova bude hnízdit, byť v se-
belepší a s láskou vytvořené, budce 
pro sýkorky. Je tedy nutné respekto-
vat jejich potřeby, když se rozhodne-
me a nabídneme jim „byt“.

Sýkorníky
Patří k nejběžnějším typům budek. 
K jejich obyvatelům patří sýkora ko-
ňadra, sýkorka parukářka, krutihlav 

obecný, rehek zahradní vrabec do-
mácí, brhlík lesní, lejsek bělokrký 
a lejsek černohlavý (průměr vletové-
ho otvoru je zde doporučován 
32 mm), sýkora modřinka, 
sýkorka uhelníček (prů-
měr vletového otvoru 
28 mm) a další.

Polobudky
Mají zpravidla horní 
část přední strany ote-
vřenou. Takovým budkám 
se také říká rehkovník, což vychází 
z toho, že hlavním obyvatelem to-
hoto typu bývá rehek domácí. Dále 

v nich žijí konipasi, lejsek šedý 
nebo skorec vodní. Tento druh bu-
dek má evokovat jakousi kapsu na 

skále či výklenek. Vhodné je 
umístit je na dostatečně 

vysoko z dosahu koček 
a lasic. Před strakami 
a sojkami jejich oby-
vatele ochrání pletivo 
s dostatečně velkými 

oky.

Budky pro poštolky
Poštolky hnízdí zpravidla na skal-
ních římsách a v různých skalních 
výklencích. Velmi často však žijí 

i ve městech a nezřídka vyvedou 
mladé i na balkonech, ve věžích či 
na půdách. Jako budka je pro ně 
optimální jakýsi truhlík. Taková 
polobudka ve větším vydání.

Budky pro sovy
Také některé sovy se objevují po-
blíž lidských sídel. Nejvhodnější 
budky jsou pro ně přizpůsobené 
části kmene stromů. Vletový otvor 
80-90 mm široký je vhodný pro 
sýčka obecného či sýce rousného. 
Takový puštík obecný potřebuje 
už otvor větší, o rozměru aspoň 
120 mm. ■

PTAČÍ BUDKY: 
byty pro naše 
opeřené pomocníky

ZÁSADY PŘI STAVBĚ 
BUDEK

Základem jsou prkénka, která by 
měla být silná nejméně 20 mm 
a hoblovaná jen po vnější straně. 
Vnitřní strany necháváme hrubé. 
Usnadňuje to pohyb v hnízdě ne-
jenom mláďatům, ale i rodičům 
při krmení. Dno budky vždy vsa-
zujeme dovnitř mezi boční stěny, 
nikdy jej nepřiděláváme dospodu 
pod stěny. Mohlo by se totiž uvol-
nit v době, kdy samička sedí na 
vejcích nebo jsou již vylíhlá mlá-
ďata. Jistější v každém případě 
jsou namísto hřebíků vruty, ty za-
jistí, že jednotlivé díly budou držet 
pohromadě mnohem déle. Budka 
s bidýlkem možná vypadá pro ně-
koho na zahradě lákavěji, ale ptá-
ci ho vlastně nepotřebují. Naopak 
díky bidýlku se usnadní přístup do 
krmítka predátorům. Takže když 
budku, tak raději bez bidýlka.
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HOBBY

Chceme-li, aby se ptactvo zabydlelo právě 
v okolí naší zahrady nebo přímo na ní, měli 
bychom proto něco udělat. Nejde jen o zimní 
přikrmování olejnatými semeny, ovesnými 
vločkami a nesoleným lojem, ale také 
o vyvěšování ptačích budek, které je u nás 
tradiční formou pomoci ptákům. A jak by tedy 
taková budka měla vypadat?

Sýkorka modřinka 
v nové budce

Otevřená krmítka jsou  
lákadlem nejen pro 
ptáky

Koňadra 
krmí mládě 

v hnízdě

Sýkorka 
modřinka

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál Dobré Pole u Kouřimi

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

PODZIMNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA!
Jsme ryze česká zahradnická fi rma, náš zá-
kladní sorti ment představují vlastní výpěstky 
z našich skleníků. Zaměřujeme se na balkóno-
vé a záhonové květi ny (letničky i dvouletky, 
trvalky, koření, aromati cké byliny), sadbu plo-
dové, košťálové a listové zeleniny. V nabídce 
máme mj. drobné ovo-
ce, jahodníky, substrá-
ty, hnojiva a další 
potřeby.

NOVINKA! Od jara provozujeme ZAHRADNICTVÍ U KRTKA 
v Praze 10 – Dolní Měcholupy (křižovatka Kutnohorská/

K Měcholupům naproti  Tank ONO). Otevřeno 7 dní v týdnu 9 až 18 h.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
21. - 30. 10. 2021 (9-17 h)

Přijměte naše pozvání a navštivte naše 
zahradnictví, kde je pro vás připravena 
podzimní prodejní výstava. Chybět nebu-
dou oblíbené podzimní květiny a rostliny 
(chryzantémy, macešky, 
hebe a vřesy), v nabíd-
ce bude také bohatý 
dušičkový sortiment 
(vazby, věnce).
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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

KOUPÍM zahradu, sad, vinici 
nebo chatu na Praze-východ. 
Tel.: 777 895 901.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PO-PÁ  7-16 h, SOBOTA 7-12

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PŘIJMEME ŘIDIČE
DISPEČINK TEL: 721 870 737

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

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

AMBULANCE DĚTSKÉ FYZIOTERAPIE 
V OLIVOVĚ DĚTSKÉ LÉČEBNĚ 

• Rehabilitace dětí od 1 měsíce do 18 let • 
• Preventivní prohlídky kojenců • 

• Poukaz na ošetření – FT  od pediatra, 
neurologa, rehabilitačního lékaře •

• Hrazeno zdravotními pojišťovnami • 

Objednávky: 323 619  111, 734 852 663 
Olivova 224, Říčany

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

VELKÉ POPOVICE
PRONAJMU 2+kk 
V NOVOSTAVBĚ, 

41 m2, kompletně zařízená kuchyň, 
nájem 12 000 Kč/měsíc + poplatky. 
Topení podlahové. V nájmu internet 
a 1 parkovací místo.  K nastěhování 

leden 2022. 
Tel. 777 110 994

Hledáme účetní, která pracuje 
v účetním programu Premiér 

(nebo s ním má již zkušenosti)

Vedení účetnictví jedné s.r.o. Částečný úvazek 
na HPP, DPP, DPČ, nebo externě IČ a jinak 
dle dohody. Vhodné i jako přivýdělek, např. 

pro maminku na mateřské/RD. Lokalita: 
Říčany a široké okolí Praha-východ, případně 

Uhříněves, Praha 10 apod.

Volejte 603 415 689

Máte staré 
komiksy  

a nevíte co s nimi?
Na žánru a jazyku 

komiksů nezáleží. Velmi rádi 
o ně rozšíříme nově budovanou 

sbírku v obecní knihovně.
Děkujeme 

Kontakty: 
knihovna.doubravcice@seznam.cz 
nebo tel. knihovnice: 775 389 748

Obecní knihovna Obecní knihovna 
Doubravčice budujeDoubravčice buduje  

KOMIKSOVOU SBÍRKUKOMIKSOVOU SBÍRKU
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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

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

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 
Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny

PŘIJME DO MODERNÍHO CENTRÁLNÍHO 
STRAVOVACÍHO PROVOZU V ŘÍČANECH 

NÁSLEDUJÍCÍ PROFESE:

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

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

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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Hledáme aktivního 
důchodce pro občasné 

výpomoci a lehkou práci 
v oblasti údržby a oprav 

v Říčanech.

Volejte 603 415 689

 veronikaondras
@email.cz

ÚDRŽBA /  
 REALIZACE

ZAHRAD  
pravidelné 

i jednorázové 
činnosti

dle Vašich požadavků 
a možností

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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



30 | ZAPRAZI.EU

KŘÍŽOVKA

Dům U Zlatého prstenu na Starém Městě pražském je jedním z objektů náležejících pod správu Muzea města Prahy. Navštívit zde můžete 
stálou expozici Praha Karla IV – středověké město a aktuální výstavu s názvem Město jako přízrak /Pražské inspirace Jaroslava Foglara 
(3. 9. 2021 – 4. 9. 2022). 

Tajenka křížovky z minulého čísla: INZERCE V ZÁPRAŽÍ JE IDEÁLNÍM PROSTOREM PRO VAŠE ZVIDITELNĚNÍ.
Křížovku správně vyluštili, tajenku v termínu zaslali a výherci vždy dvou vstupenek se stávají tři z našich čtenářů: M. Pillveinová z Říčan,  
M. Vondráčková z Prahy 3 a J. Nedbal z Prahy 10. Gratulujeme! ■

Kdo se pustil do čtení zářijového čísla Zápraží zjistil, že ve spolupráci s Muzeem města Prahy jsme vás 
pozvali do expozic domu U Zlatého prstenu. Vstupenky pro dvě dospělé osoby byla šance získat při 
správném vyluštění zářijové křížovky. Ta říjnová, kterou právě držíte před sebou, již jen tuto možnost 
připomíná a Zápraží vám zároveň touto cestou dům U Zlatého prstenu rozhodně k návštěvě doporučuje.

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ 

VAŠE MŮŽE BÝT  
I NAŠE KŘÍŽOVKA

2/3
17 800 Kč

1/3
9 000 Kč

1/8
3 300 Kč

1/16
1 900 Kč

1/1
22 600 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 262 mm
Na spad: 220 x 307 mm

FORMÁTY 
INZERCE 

2/1
42 200 Kč

Zrcadlo: š. 400 x v. 262 mm
Na spad: 430 x 307 mm

1/2 (šířka)
11 900 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 129 mm
Na spad: 220 x 154 mm

1/2 (výška)
11 900 Kč

Zrcadlo š. 93 x  v. 262 mm
Na spad: 108 x 307 mm

1/32
1 000 Kč

Zrcadlo: š. 44 x v. 30 mm

1/1 švédská křížovka (strana 30)
8 500 Kč

KŘÍŽOVKA O CENY

Zaměřují se zde jak na přímé spo-
třebitele (maloobchodní prodej), 
tak na velkoobchodní odběra-
telský trh. Produkce okrasných 
rostlin probíhá ve skleníku na 
ploše 1000 m2, ve foliovnících na 

zhruba 1500 m2 a na venkovní 
pěstební ploše o výměře 2000 m2.
Vybrat si z kvalitní produkce 
v limuzském zahradnictví mů-
žete podle sezóny: jarní hrnkové 
květiny, bylinky, okrasné trávy, 

letničky, trvalky, sadbu plodové 
zeleniny a jahod, na podzim pak 
třeba chryzantémy nebo vřesy. 
V nabídce prodejny jsou i sub-
stráty, hnojiva a pěstební 
nádoby. ■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! ■

Olectur sam in nust ut as re ea comnisquam 
destios pro est alit odis dolupta tusandaesto 
et quam suntus aut a consequiae et volupta 
ssitibusapis imusdam amus, est liquis alitatet etKŘÍŽOVKA

XXXXXXXXXXXXXXX
Saperrovit rem que pelibus 

aciatibust ventem que 
voluptur?

Am landae vercilit remporem

PODKLADY PRO INZERCI 
Přijímáme tiskové PDF (ve křivkách, CMYK), pokud je na spad celého formátu (rozměr časopisu je 210×297 mm), tak je třeba 
počítat s přesahem +5 mm. 
Zrcadlo: umístění prvků ve skutečné velikosti, u okrajů stran zůstává prázdná bílá plocha.
Spad:  tisk až do okrajů stránky, po stranách nejsou bílé okraje a tisk je až na hranu papíru. 

Hotové inzeráty a obrázky pro výrobu je třeba dodat uložené jako JPG, TIF, EPS v rozlišení nejméně 300 DPI. 
Loga pro výrobu inzerátu: formát EPS, AI, PDF.

Ceny  inzerce jsou uváděny bez DPH.

Cenově ani rozměrově nerozlišujeme mezi 
grafi ckou inzercí a textovými (PR) články.

Při opakování či dlouhodobé spolu-
práci vám rádi nabídneme zajímavá 
cenová zvýhodnění a bonusy. 
Celoroční smlouvy možné.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Cena je dána dle počtu znaků textu, písmo 
tučné či velké (verzálky) je součástí inze-
rátu. Max. počet znaků na jeden inzerát je 
400, při opakování nelze uplatnit cenová 
zvýhodnění.
do 100 znaků ….. 200 Kč
do 150 znaků ….. 240 Kč
do 260 znaků ….. 280 Kč
do 300 znaků ….. 360 Kč
nad 300 znaků … 450 Kč

PŘÍPLATKY
Obálky:
1. strana (titulní / redakční) – neprodejná 
4. strana (zadní) – cena inzerce + 100 %
2. a 3. strana (vnitřní) – cena inzerce + 50 %

Fotka s textem (tzv. upoutávka) 
na 1. straně (titulní) – 1 500 Kč
Umístění grafi cké jednorázové inzerce 
v redakční části (tj. strany 3 až 18) 
– příplatek 50 %

Zrcadlo:  š. 190 x  v. 173 mm
Na spad: 220 x 193 mm

Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm

Zpracování na 
zakázku, vč. umístění 
loga, grafi ckého 
inzerátu a textu.

Křížovka v kombinaci 
s PR článkem 
– na vyžádání.

Zrcadlo: š. 190 x v. 85 mm
Na spad: 220 x 110 mm

Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

1/4 (šířka)
6 300 Kč

1/4 (výška)
6 300 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 62 mm
Na spad: 220 x 87 mm

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm




	Zaprazi 10_2021_web
	Zaprazi 10_2021_web_

