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MAS 
ŘÍČANSKO
Dvoudenní 
zasedání starostů 
a zastupitelů 
z místního 
kraje se konalo 
v říjnu na zámku 
Berchtold.

OSOBNOST 
REGIONU

A. R. Nykl, 
aneb O tom, jak 

venkovský synek 
z Kachní Louže 

dobyl svět

HISTORIE
Děkan z rodu 
aztéckého císaře

ZAJÍMAVOST
Svátek svatého 
Martina

REGIONÁLNÍ 
TISK
Tisku se věnují na 
Fakultě sociálních 
studií Masarykovy 
univerzity v Brně. 
Navštívena v rámci 
výzkumu byla 
i redakce Zápraží.
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Možná vás nebylo tolik, kolik bychom 
si v ideálním případě představovali, 
ale i tak se k nám dostalo dost 
informací. Přes 80 % re-
spondentů se vyjádřilo, že 
jsou pouze čtenáři Zápraží, 
ostatní uvedli „čtenář a inze-
rent zároveň“. Z dotazníku vy-
plynulo, že nejčastější věkovou 
skupinou jsou lidé v rozmezí 40 
až 60 let s převažujícím středo-
školským vzděláním. 

U odpovědi na otázku, kde časopis 
získáváte, jsme zaznamenali téměř 
shodný podíl výdejní místo / neadres-
ný roznos (ca 20 %), ostatní upřednost-
nili odpověď: různě, nepravidelně, nahodile. 

Potěšilo nás, že se hlásíte k tomu, že využíváte 
stejně elektronická i tištěná periodi-
ka, že jste spokojeni se současnou 
grafikou časopisu, a ten že je pro 
vás v této podobě zajímavým re-
gionálním médiem. 

Pozn. Na komentáře typu, 
že byste uvítali více článků 

z historie a cestování na 
úkor reklamy nelze rea-

govat jinak než nutnou 
připomínkou, že časopis 
Zápraží je soukromým 

periodikem, které funguje 
a k vám čtenářům se dostává jen díky 

tomu, že pro pokrytí nákladů nabízí placený 
prostor inzerentům.                                                ■
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Vážení čtenáři,
tak už je tady, kopyta 
jeho koně klapou a jak 
to bývá, nebo by mělo 
být, přiveze první várku 
sněhu. Pokud ne přímo 
k nám, tak na horách 
mu to asi vyjde. Řeč je 
samozřejmě o svatém Martinovi, jehož svá-
tek připadá na 11. listopadu. A kdo nemá 
na tento čas zamluvenou husu vhodnou na 
pekáč, tak má nejvyšší čas to napravit! Nejen 
o sv. Martinovi se dočtete v listopadovém čís-
le Zápraží.  Přinášíme rozhovor s úžasnou 
dámou, paní Gitou Marcolovou, náš spo-
lupracovník Jiří Bohata tentokrát zamířil 
hlouběji do historie, až do dob dobývání Az-
técké říše. Co to má společného s naším kra-
jem? Nechte se překvapit. Najdete zde i člá-
nek popisující neuvěřitelnou životní cestu  
A. R. Nykla, která započala koncem 19. sto- 
letí v místě zvaném Kachní Louže. Nato-
lik mne tento pán svými znalosti a osudem 
okouzlil, že z plánovaného jednoho příspěvku 
vznikla třídílná série.

Příjemné čtení a podzimní pohodu přeje
Alena Kvasničková ■

ON-LINE DOTAZNÍK
V letním čísle Zápraží jsme vás vyzvali, abyste nám poskytli zpětnou 
vazbu za pomoci on-line dotazníku, který byl k dispozici na našich 
webových stránkách. V průběhu čtyř měsíců jste mohli zodpovědět 
zhruba desítku otázek. Všem, kteří nám věnovali pozornost a pár 
minut svého času, tímto děkujeme!



ZAPRAZI.EU | 54 | ZAPRAZI.EU

Máte na mysli své obrazy s ba-
letkami?
Nejen. Mezi baletkami jsem pro-
žila část svého pracovního živo-
ta, na mých obrazech jsou tedy 
baletky před oponou, za oponou, 
baletky unavené, odpočívající, 
baletky v pohybu… snažím se do 
toho dostat emoce, náladu. A to 
platí i pro další téma kostýmova-
ných figur, kde jsem se inspiro-
vala karnevalem a maskami v Be-
nátkách. Co přibude dalšího, to 
uvidím časem.

Říkáte, že jste v základu ne-
trpělivá, jaké techniky tedy 
volíte?
Pastel a akryl. Vyhovuje mi to. Jsou 
to rychlé techniky. Navíc, když ten 
akryl pokazím, nebo jak Vy říkáte, 
že si to jen já myslím, že je to špat-
né, tak ho mohu přetřít a mám no-
vou šanci. Takhle vlastně vznikly 
všechny ty moje obrazy s černým 
pozadím, ale není jich snad zase 
tak moc… 

Opomenuly jsme drobný de-
tail, jak dlouho vlastně malu-
jete?
Nějakých osm let. Ale stále je to 
ještě proces zkoušení, hledání. 
Když jsem začínala, tak jsem si 
třeba myslela, jak to se mi fakt 
povedlo. A když ten obraz vidím 
dnes, děsím se, jak jsem ho mohla 
jen někomu ukázat, vždyť je to nic 
moc!

Určitě přeháníte. Vždyť své 
obrazy máte pověšené i zde 
v obývacím pokoji…
To sice ano, ale neznamená to, že 
tady visí stále. Je to i podle nálady, 
situace, potřebuji se obklopovat 
něčím, co mne oslovuje. Ty obrazy 
něco vypovídají o mě, o dané chví-
li, kdy jsem je malovala, máme 

mezi sebou vzájemný vztah, dá-li 
se to tak říct. No, a pak se nějak 
posunu, něco se v životě, v náhle-
du či názoru změní a často tedy do-
jde i na výměnu obrazů. Obrazně 
řečeno, jsem vlastně stále na cestě 
a potřebuju se cítit dobře. A když 
se mi to náhodou nedaří, mám tzv. 
blbé období, tak se z toho vyma-
lovávám. Ale ty obrazy tady neu-
vidíte. Tak trochu jsou abstraktní 
a zachycují mojí duši v dané chvíli, 
což je pro jiné v podstatě neucho-
pitelné.

Letos v červnu jste již podru-
hé uspořádala na své zahradě 
vernisáž obrazů. Proč tady 
a ne třeba v nějaké pražské 
galerii?
Není to anonymní, to je to pod-
statné. Tady se lidi znají, znají 
i mne. A zahrada je příjemné pro-
středí pro setkání, sluší i obrazům. 
Zájem místních je, někdo 
si nějaký obraz vždy 
koupí, a tak jsem 
možná založila 
novou tradici, 
uvidíme…Ale 
fakt je, že to 
nijak výrazně 
neprezentuji, 
už jen proto, 
že kapacita je 
tu omezená.

Vraťme se ještě 
k Vaší původní pro-
fesi. Co jste navrhovala 
nejraději?
Já a nejraději… No, moje parketa 
byla asi opereta. Klobouky, kaný-
ry a tak. To je hodně o efektu. To 
se mi líbilo. Ráda jsem dělala pro 
Hudební divadlo Karlín. Pak se 
mi vždy líbil takový ten nedobový, 
fantasijní balet, tam se totiž ne-
musíte držet ničeho, je to hodně 

volné. A ještě 
bych zmínila 

spolupráci s Ri-
chardem Hesem, 

předpokládám, že víte, 
o kom mluvím. Správně, taneční 
skupina UNO. Sešli jsme se to-
tiž v době, kdy jsme oba začínali 
v televizi. Domluvili jsme se a já 
navrhla kostýmy. To začínala éra 
kožených kostýmů, ocvočkova-
ných, na tu dobu i provokativních. 
V novinách ovšem o mě napsali, 
že jsem udělala perverzní kostý-

my! Ale mělo to zvlášť u mladých 
nesmírný úspěch. Tak vlastně 
vznikla jedinečná image skupi-
ny UNO. A na základě toho jsme 
pak zrealizovali i další velkou věc: 
muzikál Dracula. Když nad tím tak 
přemýšlím, tak spolupráce s Ri-
chardem mne asi bavila profesně 
nejvíc.

Děkuji za rozhovor a budu se 
těšit na další Vaše obrazy a za-
hradní výstavu. ak ■

foto: ak (6), archiv HH (1)

Přijela jsem na domluvený rozho-
vor, ale první otázka, která padla, 
zazněla od paní Gity: „Jak jste na 
mne vůbec přišla?“ No, jak…V du-
chu formuluji nějakou smysluplnou 
odpověď, která by svědčila o mých 
hlubokých znalostech v oblasti kos-
týmního návrhářství, ale pak se 
přiznávám. “Přes obraz.“ Křehká 
krása baletky mi utkvěla v paměti, 
ale autora jsem neznala. To zařídila 
až náhoda, časem. A tak jsem tady, 
v Hrusicích.

Proč zrovna Hrusice?
O tom bylo tak trochu rozhodnuto 
už asi v dětství. Odmalička jsem 
totiž jezdila na prázdniny do Mni-
chovic a jejich okolí. Vnímám to tu 
jako svůj kraj, proto jsem tady poz-
ději i hledala místo, kde bych mohla 
žít. Vyšlo to, koupila jsem nakonec 
v Hrusicích domek. Navíc je tady 
opravdu krásně, co myslíte?

To bezpochyby. Pracovně jste 
ale jako kostýmní výtvarnice 
působila po celé republice. 
No ano, ale začínala jsem klasicky 
jako zaměstnanec v ÚBOKu. Mlad-
ší generaci to už asi nic neřekne, ale 
šlo o Ústav bytové a oděvní kultury. 
Od módní návrhářky jsem se dosta-
la až k těm zmíněným kostýmům.

Pak tedy nastalo období spolu-
práce s televizí, divadly?
Byla jsem ráda za každou příle-
žitost, člověk se stále něco učil, 
poznával nové, ale nemylte se, 
začínala jsem jak se říká od píky. 
Divadlo a peníze v té době, o tom 
mluvit nebudu, to je kapitola sama 
pro sebe, ale jak říkám, bylo to 

něco, co mě bavilo a zajímalo. Prá-
ce pro televizi, třeba Televarieté, 
tak to bylo něco zase jiného, bylo 
to někdy až vysilující, v mnoha 
ohledech. Ale zvládla jsem to, uži-
la si i společenského života. Hodně 
mě také zviditelnily muzikály. 

Pracujete ještě v oboru?
Ne, ne, to už je ukončená kapito-
la. Stejně jako porevoluční osa-
mostatnění se a založení vlastní-
ho podniku „costume design“. 
Kariéru jsem měla bohatou, práce 
to byla krásná, ale náročná. Dnes 
dělám jen to, co mě baví, maluji, 
užívám si života, jsem ráda mezi 
lidmi, které znám a berou mne 

takovou, jaká jsem. Nechci už 
prožívat žádné pracovní stresové 
situace. No řekněte, kdy jindy než 
teď si člověk má „dělat hezky“? 
I proto nemám, co se nyní obrazů 
a výstav týká, zájem už o žádné 
větší akce, líbí se mi komornější 
záležitosti.

A k nim náleží i spolupráce 
s kavárnou v Senohrabech, 
kde je prodejní výstava Vašich 
obrazů?
Přesně tak. Výstava je to dlouhodobá, 
ale obrazy tématicky obměňuji. Líbí 
se mi ten prostor, to, že lidé přijdou, 

jsou v příjemném prostředí, relaxují 
a obrazy vnímají tak nějak mimoděk, 
periferně. Když je zaujmou, tím lépe.

Vy jste se mi ale zmínila, že jste 
nikdy dřív v životě nemalovala.
Je to tak. Navrhovala jsem kos-
týmy; to chodíte na realizace, na 

zkoušky, vymýšlíte, měníte, upra-
vujete, točíte, jste v jednom kole. 
V noci pak kreslíte návrhy, do toho 
rodina, dům… Prostě, abych si ně-
kdy v klidu sedla a malovala, na to ne-
zbyl čas. Tak jsem se do toho konečně 
pustila. Díky těm kostýmům jsem 
vlastně figuralistka. Ale řekla jsem 
si: Talent tam nějaký je, ale co takhle 
zkusit malovat něco jiného? Květiny, 
stromy, krajinu. Ale nic jsem o tom 
nevěděla. Malířství je obor, kdy se 
musíte vzdělávat, je nutné si to „osa-
hat“ a přijít na to, v čem jste dobrá. 
Šla jsem i na kurz. Vyzkoušela jsem si 
různé techniky, třeba akryl, což byla 
do té doby pro mne velká neznámá. 
Vyzkoušela jsem si, co jsem mohla, 
zjistila jsem, že olejomalba není styl 
pro mě, jsem poměrně netrpělivá. 
A takovou oklikou se nyní v tématech 
vracím zpět k figurám, resp. kostý-
movaným figurám.

Kostýmy hrály a stále 
hrají v jejím životě 
podstatnou roli. Ať už je 
navrhovala pro televizi, 
film, divadla, muzikály, 
baletní skupiny 
a pěvecké hvězdy, nebo 
je dnes zachycuje na 
svých obrazech. Stojan, 
malířské plátno, barvy 
a štětce patří totiž 
posledních několik let 
neodmyslitelně k jejímu 
životu. 

GITA MARCOLOVÁ:  
dáma s duší umělkyně

ROZHOVOR ROZHOVOR
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”Dnes dělám jen to, co mě baví, maluji, 
užívám si života. No řekněte, kdy jindy 
než teď si člověk má "dělat hezky"?

Margita (Gita) Marcolová (*1945)
◗ textilní výtvarnice, návrhářka kostýmů, malířka, výtvarná 
pedagožka
◗ absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové
◗ vyučovala figurální kresbu a navrhování na VOŠ oděvního návr-
hářství a SPŠ oděvní
◗ založila vlastní ateliér, tvořila „na klíč“ kostýmní výpravy 
◗ žije v Hrusicích, kde má už téměř čtyři desítky let svůj ateliér
◗ Filmy, seriály, pořady (výběr): Andílek na nervy (2015), Tady 
hlídám já (2012), Lhát se nemá princezno (1991), Možná přijde 
i kouzelník, Televarieté, TV Silvestry
◗ Muzikály, operety (výběr): Dracula, Jesus Christ Superstar, 
West Side Story, My Fair Lady, Limonádový Joe, Rosemarie, 
Orfeus v podsvětí
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F. R. Koliander náleží mezi nejza-
jímavější osobnosti, které zde žily 
a působily. Po svém příchodu se 
stal kaplanem a od roku 1730 pak 
farářem. V březnu 1735 byl jme-
nován čestným děkanem a o rok 
později dvorním kaplanem vé-
vodkyně Marie Terezie Savojské 
(1694–1772) rozené z Liechten-
steina, tehdejší majitelky černo-
kosteleckého panství. Tím ale jeho 

vzestup a činnosti neskončily. 
V roce 1737 byl povýšen na dokto-
ra bohosloví a roku 1749 se stal ar-
cibiskupským vikářem a apoštol-
ským protonotářem. Proslul také 
jako vynikající kazatel a některé 
jeho řečnické projevy vyšly dokon-
ce tiskem. 

Aktivní a v mnoha ohledech čin-
ný F. R. Koliander se zasloužil mj. 

o rozšíření farního majetku. Na 
jeho zakročení byl vrácen církvi 
farní les, pak vysoudil zpět rybník 
a louku patřící k faře ve Viticích. 
Roku 1759 se postaral, aby byla 
faře v Kostelci vyplacena tzv. dáv-
ka z „železné krávy“ (za pozemky, 
které byly v třicetileté válce zpus-
tošeny a vrchností přivlastněny), 
která nebyla dána 130 let. To činilo 
úctyhodných 963 zlatých a k tomu 
ještě bylo přidáno k ročnímu platu 
12 zlatých, jak pro něho, tak i pro 
jeho budoucí nástupce. 

F. R. Koliander, i když půso-
bil v Kostelci n. Č. lesy, bydlel 
dlouhá léta v nedalekých Kono-
jedech. K nim byl totiž Koste-
lec od počátku přifařen, neboť 

samostatná farnost ve městě 
nebyla až do roku 1724. Tehdy 
sice Marie T. Savojská založila 
kosteleckou farnost, ale protože 
v samotném Kostelci neměli fa-
ráři kde bydlet, užívali až do roku 
1756 faru v Konojedech. A te-
prve v tomto roce se tedy děkan 
Koliander odstěhoval do nového 
farního domu na náměstí v Kos-
telci. Na tomto náměstí již dříve 
vysvětil farní kostel sv. Andělů 
strážných, který nechala v le-
tech 1735–37 postavit Marie T. 
Savojská. F. R. Koliander využil 
svého vlivu a dobrých vztahů s ní 
a dosáhl toho, že roku 1736 bylo 

město propuštěno z poddanství. 
Co to znamenalo? Pro město to 
byla událost skutečně význam-
ná, neboť zbavovala tíživých zá-
vazků a povinností. Za tento čin 
byl děkan Koliander vděčnými 
obyvateli dlouho uctíván a jako 
zvláštní dík byla sloužena mše 
vždy v den jeho narození. 

F. R. Koliander zemřel v Kostelci 
nad Č. lesy 9. září 1759 ve věku 
64 let a byl pochován v kryptě 
farního kostela sv. Andělů stráž-
ných ve zvláštním výklenku. Ten 

zakrývá olověná deska tzv. „epi-
taphium“ Pozn. Epitaphium = 
epitaf (deska s motivy připomí-
najícími památku nebožtíka, 
umísťovaná v blízkosti hrobu). 
Vstup do krypty je označen dlaž-
dicí s černým křížkem. 

Kromě jeho samotného života, 
byl neméně pozoruhodný také 
původ černokosteleckého dě-
kana. Do farní pamětní knihy 
s názvem Liber memorabilium 
latinsky zapsal, že je potom-
kem vládce Montenzumy II. (asi 
1466–1520), jehož Aztéckou říši 
během dvou let vyvrátil Hernan-

do Cortés, a tím položil základy 
španělského koloniálního pan-
ství ve Střední Americe. 

V kronice uvádí F. R. Koliander 
všechna jména svých předků 
v genealogickém pořádku. Tyto 
informace získal z genealogické-
ho díla Silva hispana a z ústního 
rodinného podání. Roku 1843 
(tedy o 100 let později) vyšla pak 
kniha W. H. Prescotta „Dobytí 
Mexika“, kde se uvádí, že Cortés 
opravdu ušetřil jednoho syna, 
ale i nejmladší Montenzumovu 
dceru, princeznu Tecuichpo. 

Jiří Bohata, 2021 ■

Z HISTORIE

František Rafael Koliander se narodil 5. listopadu 1695 v Praze na Starém Městě. 
Mladý muž, křtěný Franciscus Liborius Thadeus a biřmovaný jako Raphael, se 
záhy vydal na dráhu kněze. Působil nejprve tři roky jako kaplan v Činovsi (Činěvsi) 
na Poděbradsku, následně byl jeho život spojen s Kostelcem nad Černými lesy.

Byl černokostelecký děkan 
z rodu AZTÉCKÉHO CÍSAŘE?

ZAJÍMAVOSTI
✓ P. František Rafael Koliander působil v Kostelci nad Čer-
nými lesy přes 30 let, přesto se nezachovala ani jediná jeho 
podobizna.

✓ Ke změně příjmení prý přispěl Františkův pradědeček, 
když začal sedlačit ve Velkém Bezně. Sousedé ho posměšně 
přejmenovali na Koliander (petržel), a to již potomkům 
zůstalo.

✓ O zápise ve farní knize se zmínil ve svém článku roku 1961 
černokostelecký notář Josef Mešejda. Kniha byla umístěna 
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, pak převezena do 
archivu do Kolína a od roku 1971, po pátrání novináře Jiřího 
Weniga, vedena jako ztracená.

✓ Pamětní kniha Liber memorabilium byla nalezena auto-
rem tohoto článku 3. října 2003.

▲ Rekonstrukce pečetního erbu  
F. R. Koliandera, kresba J. Filípek 

▲ Kostel sv. Andělů strážných na náměstí v Kostelci nad Černými lesy, 
kde se v kryptě nachází hrob F. R. Koliandera

▼ Dobová kresba: Montenzuma II. 
po zvolení králem. Panovník má 
na sobě obvyklý šat aztéckých 
šlechticů, bohatě zdobený přehoz 
a ozdobné návleky na pažích 
a nohou. 

▼ ▼ Kolianderův podpis 
s pečetí na listině z roku 1741 

Prameny: Farní kronika Kostelce nad Č. lesy 1836–1970. Farní pamětní kniha Liber me-
morabilium, litera B 1734–1811. Kronika města Kostelce nad Č. lesy, Hodinář a Klíma, 
1912. Potomek aztéckého císaře Montenzumy, J. Mešejda, Černokostelecký zpravodaj 
22/1961. Černokostelecký Montenzuma, J. Wenig, Lidová demokracie, 11. 11. 1971. ABC 
cestovatelů, mořeplavců, objevitelů, J. Hrbek, Panorama 1979. Encyklopedický slovník 
II., Academia 1981. Obrazový opravník obecně oblíbených omylů, L. Souček, Práce 1981. 
Nový svět, Hordern, Dreshert, Hillman, Albatros, 1987. Duchovní správci Černokostelec-
ké farnosti IV., Vl. J. Mrvík / Anděl 4/2008

Španělský dobyvatel Hernan-
do Cortés (1485–1547), velel 
pouze 110 námořníkům a 553 
mušketýrům s 15 koňmi a 16 
děly, ale zvítězil nad nestabil-
ní aztéckou říší díky smlouvě 
s Tlaxcaly (úhlavními nepřá-
teli Aztéků). Roku 1520 při 
aztéckém povstání proti Špa-
nělům byl Montenzuma II. 
smrtelně zraněn. Z celé jeho 
rodiny se prý zachránil pouze 
syn Ahumada, ukrytý v liliové 
zahradě. Byl zajat a poslán 
přes moře jako dar španělské-
mu králi a císaři Karlu V. Ve 
Španělsku byl Ahumada po-
křtěn a dostal jméno don Li-
liander, podle lilií v zahradě, 
kde se schovával. Stal se prý 
španělským grandem a zalo-
žil rod, zastávající významné 
úřady. Jedna z větví tohoto 
rodu se dostala přes Nizozemí 
a Německo až do Prahy a z ní 
měl pocházet i černokostelec-
ký děkan.
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Pokladna bude zrušena od 1. 12. 
2021, důvodem je rozvoj moderních 
odbavovacích technologií a snižová-
ní prodeje jízdenek prostřednictvím 
klasických pokladen. Na základě 
dlouhodobého sledování tohoto 
trendu Středočeský kraj a jeho pří-

spěvková organizace IDSK z pozice 
objednavatele dopravy vyhodnotil 
oprávněnost uzavření mirošovické 
pokladny ČD, a.s. Cestující si mohou 
zakoupit jízdní doklad ve vlaku nebo 
pomocí moderní elektronické formy 
nákupu jízdních dokladů. ■

Mirošovice – Vlakem je možné do Mirošovic cestovat na trase 
Praha – Benešov (trať číslo 221), přičemž cesta z Hlavního  
nádraží trvá necelých 45 minut. Od prosince dojde na miro- 
šovické stanici k uzavření pokladny pro odbavení cestujících.

České dráhy uzavírají pokladnu
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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

Kdo je Lucie Carlson?
“Na housle hraji již od svých šesti let. 
Nejdřív to byl koníček, ale později se 
stal mým povoláním. Hrála jsem v růz-
ných orchestrech, pořádala vlastní 
koncerty a vyučovala hře na housle. 
V současné době hraji se svým manže-

lem Jimem, akordeonistou a sklada-
telem, v duu Cricket & Snail (Cvrček 
a Šnek). Přibližně stejně dlouho jako se 
zabývám hudbou, se zajímám i o léčení 
přírodními prostředky a technikami.”
Duo Cricket & Snail má široký záběr 
– hraje a zpívá v mnoha hudebních 

stylech, včetně irské, francouzské, 
klezmer (židovská hudba), klasické 
a využívá i vlastní tvorby. “Vystupuje-
me s němým filmem na motivy Hanse 
Christiana Andersena Děvčátko se 
zápalkami od Jeana Renoira, při je-
hož promítaní hrajeme naši původní 
hudbu,” doplňuje informace paní 
Lucie. Není to však jediný projekt, 
který duo nabízí. Dalším je třeba hu-
dební pohádka, určená pro rodiny 
nebo školy, Cvrčkova cesta domů. 
Kouzelná a zábavná produkce vy-
práví dobrodružný příběh českého 
cvrčka, který jednoho dne vyskočí 
příliš vysoko a přistane na zádech 
stěhovavého ptáka, který zamíří do 
Spojených Států. 

Informace o duu Cricket & Snail: 
www.alembickmusic.com/cricke-
tandsnail.html a FB.

Lucie Carlson studovala na Aka-
demii hudby Telavivské univer-
zity a na University of Tennessee 
Academy of Music, je i lektorkou 
jógy a nabízí workshopy o lé-
čivých účincích jógy ve spojení 
s hudbou. Více vám sdělí na lucie.
carlson@gmail.com.

Hudební vystoupení a výuka je 
s SKC Ondřejov spojena odedáv-
na. Hru na kytaru, ukulele a flét-
nu vyučuje už dlouhá léta Jan 
Beránek. Stále můžete své děti, 
začátečníky i pokročilé, přihlásit 
na kurzy, konané vždy v úterý od-
poledne. 

O info ke kurzům a komponova-
nému večeru 18. 12. pište na:
skcvondrejove@seznam.cz ■

SKC ONDŘEJOV

www.skcvondrejove.cz

Po říjnovém koncertu Malina Brothers se v ondře- 
jovském SKC uskutečnila další hudební akce – 
vystoupení dua Cricket and Snail (Lucie a James 
Carlson). Ta se konala spolu s promítáním fotek 
z dobrodružných cest manažera SKC Hynka Kašpara. 
Podobný příjemný večer můžete s námi v SKC zažít 
znovu, a to v sobotu 18. prosince 2021 od 18 hod.

HUDEBNÍHUDEBNÍ

Otevírací doba (zimní):  PO-SO 9 až 16 hod., NEDĚLE  ZAVŘENO   
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

 prodej čerstvých ryb
     (především třeboňský pstruh)
  ryby na Vánoce  – kromě tradičních kaprů 
    a pstruhů také např. štiky a další ryby dle nabídky

 vánoční výzdoba – adventní věnce vlastní výroby
 nabídka chvojí
 doprodej podzimního sortimentu 
     růží, vřesů, ovocných stromků a keřů... 

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

 

PŘÍJEM
 OBJED

NÁVEK RYB 

NA VÁNOCE 

OD POLOVINY LIS
TOPADU
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Naše nejmenší a jejich rodiče zveme 
na zábavné koncerty, na kterých jim 
představíme všechny nástroje, na 
které se mohou učit hrát v naší umě-
lecké škole. Něco si o nich povíme, 
něco si na ně zahrajeme a nebude 
chybět ani překvapení. Vzhledem 
k tomu, že je o koncert vždy velký 
zájem a také proto, abychom dodr-
želi hygienická pravidla uspořádáme 
koncerty dva. Koncert „Na co budu 
hrát?“ se koná v pondělí 1.11. a ve 
středu 3.11. od 17.30 h v novém 
koncertním sále na Staré radnici 
v Říčanech. Přijďte, těšíme se na vás.

Další zajímavou akcí, kterou připra-
vujeme, bude II. ročník středočeské 
klavírní soutěže Středočeské pia-
noforte. Od 12.–14. 11. 2021 se do 
Říčan sjedou nejšikovnější klavíristé 
ZUŠ ze středních Čech, aby si po 
dlouhé pauze zahráli své skladby na 
vynikající nástroj Steinway&Sons 
v krásném prostředí sálu na Staré 

radnici. Soutěžící bude hodnotit 
odborná porota, jejímž předsedou 
nebude nikdo jiný, než vynikající 
klavírista a profesor pražské AMU 
Ivan Klánský. Soutěž bude zároveň 
spojena se seminářem, který tento 
uznávaný pedagog pro účastníky 
soutěže povede.

MgA. Markéta Sinkulová
Programová manažerka  

ZUŠ Říčany  ■

Písničky Elišky neznají hranice, 
hravě přeskakují mezi jazyky a roz-
hodně vám projasní den. Debutové 
album Vlašovky vydala v roce 2013 
o šest let později následovalo album 
Stínohra.
 Stínohra obsahuje dvanáct autor-
ských písní a navrch jednu norskou 
ukolébavku. Eliška se sama dopro-

vází převážně na klavír nebo akor-
deon a ukulele. Na albu spolupra-
covali Honza Kusovský (kontrabas, 
baskytara, kytara), Anna Štěpánová 
(housle), Jitka Malczyk (norské 
housle hardingfele) a Vojta Nejedlý 
(violoncello). Všechno od nahrá-
vání, přes grafiku, až k samotnému 
vylisování desky bylo pouze v rukách 
Elišky. Vydání alba Stínohra na Star-
tovači finančně podpořili Eliščini po-
sluchači.  
 Elišku Sýkorovou si můžete užít 
naživo 6. 11. od 19:00 v kavárně 
U Madony v Českém Brodě. A po-
kud se vám termín nehodí, písničky 
si můžete poslechnout na youtube na 
kanálu Eliska Sykorova, nebo ji pod-
pořit koupí alba, její hudba dokáže 
zpříjemnit každou chvíli.         mhm  ■

Situace kolem covidu-19 je stále nejistá a my ve skrytu 
duše doufáme, že výuka nebude narušena či přerušena. 
Přesto nebo právě i proto se vracíme k našim původním 
aktivitám a koncertům, které jsme pořádali i dříve. A na 
některé z těchto našich akcí bychom vás rádi nyní pozvali.

Listopadové pozvánky 
do ZUŠ Říčany

www.zusricany.cz

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

Od 1., resp. 11. října 2021 došlo na 
základě postupného návratu ces-
tujících do veřejné dopravy k ukon-
čení většiny dosavadních omezení 
na příměstských a regionálních 
linkách PID. Již během září nastá-
valy situace, kdy autobusy nejen na 
páteřních linkách byly přeplněné, 
vysílaly se posilové vozy. V zásadě 

se jednalo o všechny oblasti Stře-
dočeského kraje, proto kraj roz-
hodl o navrácení provozu veřejné 
dopravy do parametrů před pan-
demickými omezeními. Obnoveny 
jsou také některé dosud zrušené 
večerní spoje a zcela obnovena je 
i noční linka 959 Praha – Kostelec 
nad Černými lesy.                               ■

K obnovení plného provozu příměstských 
a regionálních autobusů Pražské integrované 
dopravy (PID) došlo od října 2021.

Autobusy opět v plném režimu

Jestliže v roce 2009 v Česku vychá-
zelo na šedesát periodik v podobě 
regionálních novin (nezaměňovat 
prosím s pravidelnými či občas-
nými zpravodaji obcí a měst příp. 
tzv. radničními listy!), tak o deset 
let později jich bylo méně než po-
lovina. To je jeden ze závěrů dlou-
hodobého sběru dat podle Lenky 
Waschkové Císařové, vedoucí Ka-
tedry mediálních studií a žurnalis-
tiky na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně.

O tom, že se Lenka Waschková 
Císařová zaměřuje na regionál-

ní tisk a je autorkou řady studií 
na toto téma jsem věděla. Osob-
ně jsem ji však poznala až letos 
v červnu na 4. ročníku konfe-
rence Novinářské fórum v Praze, 
kde regionální novinařina byla 
jedním z diskuz-
ních témat. Možná 
si vzpomenete, na 
stejný námět jsem už 
nadhodila jeden z pra-
videlných sloupků; 
vyšel v letním čísle Zá-
praží pod názvem Být 
Yetti. V rámci červnové 
konference se probíral 
regionální tisk z hle-
diska tištěných i online 
médií. V následné disku-
zi se ukázalo, že časopis 
Zápraží stál doposud po-
někud mimo pozornost vý-
zkumu. Primárně byly totiž 
v hledáčku zájmu noviny; 
Zápraží je sice soukromé 
periodikum, regionální, ale je to 
časopis a pro čtenáře zdarma. 
Kromě toho o něm na brněnské 
univerzitě nevěděli. Doposud.

Že být takovým časopisem však 
není žádný hendikep, se ukázalo 
vzápětí. Naopak, byl o nás projeven 
zájem, mohu-li to takto říci. Slovo 
dalo slovo a na konci října, v sídle 

časopisu Zápraží v Doubravčicích, 
se uskutečnilo setkání, při kterém 
se v rámci výzkumu konal obsáhlý 
rozhovor. Pro upřesnění: Lenka 
Waschková Císařová zpovídala 

mne, tedy zástupkyni Zápraží Ale-
nu Kvasničkovou. 

Padaly otázky nejen na téma histo-
rie časopisu, obsahu, existenciál-

ních problémů v současné 
době, budoucnosti, tlaku internetu 
či možné konkurence v podobě obec-
ních zpravodajů, ale také poněkud 
záludné dotazy typu: Jak si Zápraží 

představujete? Jako muže či ženu? 
V jakém věku, kondici? Přiznávám, 
na to jsem připravena nebyla!

Konkrétní odpovědi na otázky, zda 
malá / soukromá / regionální a tiště-

ná média přežijí, a jak na tom 
budou případně v dalších 
letech, zda se stabilizuje trh, 
udrží se zájem čtenářů o tiště-
ná média… tak tyto odpovědi 
jsme během rozhovoru ani při 
následném volném povídání 
nenašly. Ale o tom přece naše 
setkání primárně nebylo. Jsem 
ráda, že se uskutečnilo, a že ča-
sopis Zápraží se dostává do stá-
le širšího povědomí veřejnosti; 
laické i té odborné.

Pozn. Ano, věřím, že tištěná mé-
dia mají budoucnost, stejně tak 
i tištěná regionální periodika. 
Mají totiž ten nejsilnější vztah ke 
čtenáři, lidé chtějí být informová-

ni o událostech ze svého nejbližšího 
okolí. A místnímu regionálnímu pe-
riodiku o to více důvěřují, neboť je 
svým způsobem „jejich“. ak ■

Regionální, krajinský, lokální či tzv. místní tisk (ať už 
ho nazýváme jakkoliv) je přes svůj nesporný význam 
co do prestiže oproti celostátnímu, stejně jako 
v dobách dřívějších, značně upozaděn, a i vnímán je 
odlišně. A to nejen samotný výsledný produkt, tedy 
periodický tisk v podobě novin či časopisu, ale také 
jeho tvůrci, ať už se jedná o profesionální novináře, 
nebo ty vzešlé z tzv. školy života. Přestože lidé podle 
výzkumů o zprávy a informace ze svého okolí mají 
zájem, v reálu regionálních médií ubývá.

Poetická písničkářka s klavírem, akordeonem a uku- 
lelem. Milovnice cizích, ba i exotických jazyků. Křehké 
a něžné písničky jsme si 22. října s chutí poslechli 
v kavárně Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy.

PÍSNIČKÁŘKA 
Eliška Sýkorová

Regionální tisk:   JE O NĚJ ZÁJEM, PŘESTO MIZÍ

www.eliskasykorova.cz
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Lenka Waschková Císařová

ZAJÍMAVOST ZAJÍMAVOST
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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.

 Další úspěšné projekty z výzvy 
MAS Říčansko – Programu rozvoje 
venkova se podařilo dotáhnout do 
konce. U projektu MŠ Zahrádka v Ří-
čanech byla podána Žádost o platbu 
a proběhla fyzická kontrola na místě 
za přítomnosti zástupce MAS a také 
zástupce Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Díky částečné 
dotaci ve výši 130 tis. Kč vznikly nové 
zahradní prvky. Jde o dřevěný altán, 
který slouží dětem k venkovnímu 
vzdělávání a mlhoviště, které děti oce-
ní v horkých letních dnech.

 MŠ Řehenice také podala Žádost 
o platbu ve výši 116 tis. Kč. Z dota-
ce přes MAS byla vybudována ven-
kovní učebna ve formě zahradního 
altánu a byl pořízen interaktivní 
displej pro rozvoj výuky. 

 Z Programu rozvoje venkova přes 
výzvu MAS bude také proplacen 
projekt žadatele Tomáše Pacovské-
ho, kde probíhá kontrola Žádosti 
o platbu. Z dotace ve výši 258 tis. 
Kč se rozšířilo technické vybavení 
k zemědělskému podnikání o disko-
vý podmítač se zařízením na přísev 
meziplodin a trav, včetně GPS na-
vigace pro přesnější aplikaci hnojiv 
a prostředků na ochranu rostlin.

 Žádost o platbu z výzvy IROP přes 
MAS připravuje Botanický ústav 
AV ČR, v.v.i., kde se za cca 9 mil. Kč 
opravila část oplocení zahradního 
areálu a proběhla rekonstrukce vrat, 
sloužících jako neoficiální vstup do 
zámku. Stávající pletivo bylo z dota-
ce nahrazeno kamennou zdí vkusně 
zakomponovanou do celého areálu 
Průhonického parku. Těší nás, že 
tento investiční projekt přispěl k za-
chování kulturního dědictví díky 
financování přes MAS. 

 Podali jsme žádost o změnu finanč-
ního plánu a po jeho schválení začne-
me připravovat avizovanou 7. výzvu 
z Programu rozvoje venkova na pod-
poru investic do zemědělského pod-
nikání a také investice pro mateřské 
a základní školy, spolkovou činnost 
a veřejná prostranství obcí. Sledujte 
naše www stránky, kde budou po-
drobnosti včas zveřejněny.  

 Koncem října zasedla certifikační 
komise regionální značky Zápraží 
originální produkt®, aby prodloužila 
licenci stávajícím držitelům a také 

udělila novému výrobci značku kva-
lity. Novým držitelem, který rozšířil 
řady výrobců z regionu je paní Tereza 
Jílková se svými výrobky z vosku z díl-
ny Apolenka. Prodloužení se týkalo 
pana Davida Čížka a jeho „Košíků 
a proutěného zboží“ a paní Světlany 
Fašinové s „Háčkovaným pohlaze-
ním“. Z potravinářských dobrot to je 
Zámecká výrobna uzenin, spol. s r.o. - 
„Masné výrobky tepelně opracované, 
pan Martin Lupač - „Kváskový chléb 
a slané jemné pečivo“ a paní Marcela 
Soukupová - „Koláčové dobroty“. 
Jsme rádi za všechny, kteří si váží to-
hoto regionálního ocenění, a nesmír-
ně si ceníme výborné spolupráce cer-
tifikační komise. Děkujeme. 

 Přijměte pozvání na první sobo-
tu v prosinci do keramické dílny 
říčanských umělců, kde se s námi 

můžete vidět a především ocenit 
nádherné, nejen keramické výrob-
ky paní Evy Novotné a Václava Ka-
laše. Bude zde mnoho dalších mož-
ností k zakoupení vánočních dárků. 
Těšíme se na Vás. ■

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

KAMENICE – V listopadu si ka-
meničtí judisté a jejich příznivci 
připomenou oslavou již 20. výročí 
založení místního judistického 
Judo Club Kyklop. Oslava je naplá-
nována na na 20. listopadu v Kul-
turním centru. Judistický oddíl 
v Kamenici je třetím největším od-
dílem ve středních Čechách a záro-
veň i úspěšně reprezentuje obec na 
státní i mezinárodní úrovni.

SENOHRABY / MNICHOVICE 
– Policie ČR šetří případy několika 
říjnových vloupání (či pokusů) do ro-
dinných domů. K vniknutí do objektů 
došlo v noci, kdy majitelé, pokud byli 
přítomní, spali.
 Vzhledem k tomu, že nejde o ojedi-
nělé případy, a také proto, že se blíží 
zimní období, kdy se opouštějí na delší 
čas rekreační objekty, chaty a chalupy, 
stojí za to připomenout si preventivní 
opatření, jak chránit svůj majetek. 
1) Provést občasnou a nepravidel-
nou kontrolu chaty nebo chalupy s 
případným úklidem sněhu v zimním 
období. Může to budit dojem neustá-
lé kontroly. 2) Objekt lze zajistit me-
chanickými zábrannými prostředky, 
nebo využít i některého z verzí elek-
trického zabezpečovacího systému. 
3) Problematikou majetkové trestné 
činnosti se zabývá také preventivní 
projekt „Zabezpečte 
se! Chraňte majetek 
sobě i svým souse-
dům!“ Jeho sou- 
částí je i mobilní ap-
likace „Zabezpečte 
se!“, která je dostup- 
ná ke stažení na 
Google Play i App 
Store. 4) Nebýt ne-
teční, všímat si svého 
okolí.
Podrobné info na 
webu www.policie.cz

ČR – Český telekomunikační úřad 
oznamuje, že v regionu bude zahá-
jeno uvádění do provozu základno-
vých stanic nových mobilních sítí, 
což bude znamenat pro obyvatele 
zlepšení kvality a dostupnosti 
mobilních datových služeb. Nic-
méně uvedená skutečnost může za 
určitých nepříznivých podmínek 
způsobit zhoršení kvality příjmu 
televizního signálu přes anténu. 
Rušení televizního příjmu přes 

anténu, se doporučuje co nejdříve 
oznámit Českému telekomunikač-
nímu úřadu. Při tomto oznámení 
je vhodné dodržet určitý postup, 
vyplnit elektronicky či písmeně for-
mulář a odeslat ho na místně pří-
slušný útvar ČTÚ. Info naleznete 
na webu www.ctu.cz

PYŠELY – Koncem letošního roku, 
a hlavně v průběhu roku 2022, če-
kají nejen na místní i projíždějící 
řidiče v Pyšelích určité dopravní 
problémy. Krajská správa a údržba 
silnic připravuje totiž rekonstrukce 
všech tří hlavních přístupových tras 
do obce a tím pádem bude v určitém 
období omezena doprava v daných 
lokalitách. Jedná se o frézování 
současného asfaltového povrchu, 
zpevnění a doplnění chybějících 
krajnic, opravy sjezdů ze silnic, po-
kládka nového asfaltu a další nutné 
úpravy.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

O 7. hod. ranní (pozn. red.  7. 
11. 1934) koná se výlov Jevan-
ského rybníka, k němuž si Vás 
jako návštěvníka Jevan a vá-
ženého hosta našeho hotelu 
dovolujeme co nejzdvořileji zvá-
ti. Prodej ryb přímo na hrázi. 

Zájem pro nákup ryb však není 
omezen pouze na stanovenou 
hodinu ranní. Stačí Vaše upo-
zornění, případně objednávka. 
Ředitelství hotelu Vám ryby za-
jistí a rezervuje po celý den. Rybí 
hody! Veškeré další občerstvení. 
Večer domácí veselice. Hudba. 
Tanec. Vstup volný. O hojnou 
návštěvu prosí Grand hotel Wa-
gner, Jevany. Pokoje od Kč 25,-. 
Ústřední topení.                   ■

A jedna historická...

ilustrační foto Pixabay 
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Ve dnech 21. a 22. října 2021 se na zámku Berchtold 
konalo Výjezdní zasedání starostů a zastupitelů 
obcí zdejšího regionu. Dvoudenní setkání bylo 
organizováno dobrovolným svazkem obcí Ladův kraj, 
Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP 
Říčany a Místní akční skupinou Říčansko. 

Cílem zasedání bylo podpořit staros-
ty a jejich zastupitele v problematice 
aktuálně se měnící legislativy a infor-
movat je o novinkách z oblasti vzdě-
lávání a sociální pomoci v regionu. 
Byly nastíněny rovněž připravované 
možnosti finančních dotací v pro-
gramovém období 2021–2027 a pří-
tomní byli seznámeni také s procesy, 
bez nichž by MAS Říčansko nemohla 
k vyhlašování dotačních výzev vůbec 
přistoupit.
 Zástupci místní akční skupiny 
Říčansko kvůli podzimním bacilům 
dorazili v omezeném počtu, přesto 
nebyl program věnovaný MASce 
nijak krácen. Stěžejní částí zejména 
druhého dne setkání byla prezentace 

výsledků a zkušeností z končícího 
projektu Terénní sociální práce na 
obcích. Zároveň byly nastíněny mož-
nosti pokračování tohoto projektu, 
aby potřební z regionu, kteří se nyní 
mohou plně spolehnout na sociální 
pracovnice z MAS Říčansko, nezů-
stali od nového roku, po konci pro-
jektu, bez pomoci. Jako nejvhodnější 
se jeví možnost pokračování projektu 
pod záštitou Ladova kraje, přičemž 
koordinátorkou terénní sociální po-
moci by se stala paní Lucie Procház-
ková z Charity Mnichovice. Finální 
rozhodnutí o pokračování projektu 

padne na prosincové Valné hromadě 
Ladova kraje. 
 Součástí prvního dne setkání byl 
i zajímavý workshop nejen pro ře-
ditele škol, ale i pro zřizovatele škol 
a školek z obcí zdejšího regionu. 
Téma workshopu „Táhnout za jeden 
provaz…Víme, co to znamená?“.

   „Různým slovům můžeme 
rozumět různě. Zrovna ovšem 
ředitelé a zřizovatelé si tento 
luxus nemohou dovolit. Mít 
společný cíl sice neznamená jít 
společnou cestou, ale je potře-
ba o nich vědět.“ PhDr. Václav 
Trojan, Ph.D. a Mgr. Miluše 
Vondráková
   Pod zajímavým a netra-
dičním vedením pana Ivana 
Trojana a paní Miluše Von-
drákové měli všichni zúčast-
nění možnost, podívat se 
na princip, jak dojít různým 
cestami ke společnému cíli 
a vzájemně se neztratit.
 Odborní lektoři odpovídali na 
otázky v oblasti Odpadového 

hospodářství, které je v dnešní době 
velmi diskutované a Novely stavební-
ho zákona.
 V pozdních odpoledních hodinách 
proběhla i neformální část setkání. 
Za doprovodu paní Růžičkové pro-
běhla prohlídka zámeckého parku 
s miniaturami hradů a zámků, foto-
grafií historie původní usedlosti a ná-
vštěva venkovského muzea
 Velmi děkujeme všem přítomným 
za účast a zámku Berchtold za krásné 
a přívětivé prostředí, v němž se mohlo 
letošní setkání odehrát.            ■
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Pohlednice Grand hotel Wagner, Jevany

Výjezdní zasedání 
starostů a zastupitelů 

obcí na zámku Berchtold
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Po dokončení oprav na poutním 
místě sv. Prokopa v Sázavském 
klášteře na konci jara 2021 byl 

otevřen nový prohlídkový okruh 
nazvaný „Český patron svatý Pro-
kop“. Tento zahrnuje shlédnutí 

nové kaple 
svaté Barbo-
ry a galerie 
svatého Pro-
kopa, prohlíd-
ku obnove-
ných varhan, 
návštěvu nově 
pojaté krypty 
s ostatky sva-
tého Prokopa, 
to vše doplně-
né komentá-
řem k výzdobě 
kostela. 

 Dlouhodobě nabízený okruh 
„Svatoprokopská Sázava“ je ote-
vřen v běžném režimu Národního 
památkového ústavu (tj. duben–
říjen, jinak jen větší ohlášené sku-
piny). Naopak nový prohlídkový 
okruh „Český patron svatý Pro-
kop“ bude otevřen celoročně. Přes 
zimu (říjen–duben) budeme mít 
otevřeno vždy v pátek od 13 do 18 
hodin, pak následuje večerní mše 
sv., o sobotách a nedělích vždy 
od 9 do 17 hodin, rovněž s neděl-
ní bohoslužbou, během které se 
od 10:30 do 12 hodin neprovádí. 
V tomto čase přímo naproti kos-
telu sv. Prokopa najdete pokladnu 
a prodejnu. Od listopadu zde bu-
dou k dispozici kromě katolických 
kalendářů také různé betlémy 
a další vánoční a dárkové předmě-
ty. Info: www.svprokop-sazava.cz/ 
a FB. 

P. Radim Cigánek, sázavský farář
(redakčně zkráceno) ■

Doplnění: Od léta 2021 jsou tedy 
v areálu Sázavského kláštera dva 
provozovatelé se svou nabídkou a zá-
roveň dvě pokladny.

Téma: 
ZÁLUDNOSTI 
SÍTĚ
Nemám Instagram, nefunguji 
na Twittru, Snapchatu, Tik-
Toku apod. Dalo by se tudíž 
říct, že můj život na sociál-
ních sítích je mizivý, leč nut-
no podotknout, nijak tím ne-
strádám. Teoretické základy 
v této oblasti ovšem zvládám! 
Člověk by měl totiž vědět, co se 
kolem něho děje, byť se daného 
dění neúčastní. A já zůstávám 
prostě raději v reálném světě. 
Zároveň ale uznávám, v ur-
čitých případech, přínos této 
formy komunikace, sdílení. 

Jediný účet, který jsem si pro 
občasné využívání před pár 
lety zřídila, navíc s ohledem 
na svou profesní činnost, je na 
„té síti pro staré“, jak Face-
book nepříliš lichotivě označu-
jí moje děti. Budiž jim přáno. 
Ale ani na zmíněném Face-
booku nejsem nijak aktivní, 
osobní data, informace, fotky, 
komentáře, hodnocení, nic 
z toho tam ode mne nenajdete. 
Přesto se mi podařilo získat 
dočasný zákaz fungování. 

Kdo to zažil, možná už ví. 
Stačí fakt málo. V mém pří-
padě to bylo zadání si sou-
kromého inzerátu. V úmyslu 
jsem měla prodat vanovou 
baterii, zánovní, v záruce, leč 
nevyužitou. Nejde o to, že bych 
zadala inzerát na Facebooku 
někam kde se inzerovat nesmí, 
naopak, šlo o skupinu, kde je 
soukromá inzerce povolena. 
Kámen úrazu byl ve vyhod-
nocení obsahu systémem. Jen 
jsem dopsala, že nabízím ter-
mostatickou baterii, poslala 
i s fotkou dotyčného předmětu 
do světa a už jsem obdržela 
hlášku, že jsem dočasně za-
blokována pro zveřejňování! 
Nesouhlasila jsem. Odpovědí 
ze systému byla měsíční blo-
kace a upozornění: potencio-
nální hrozba. Neuvěřitelné, 
jak snadno se člověk dostane 
do příslušné kolonky!

P.S. Baterie nakonec šla 
z ruky do ruky, či chcete-li ko-
nala se komunikace „face to 
face“, neb i když je Facebook 
někdy užitečný, žít se dá i bez 
něho.                                        ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

Dorazilo do redakce
Ad Na konci října památky zavírají své 
brány návštěvníkům (10/2021)
Poutní areál sv. Prokopa v Sázavském klášteře 
bude mít po rekonstrukci otevřeno i v zimě.  
Kostel sv. Prokopa je otevřen a využíván po celý 
rok. Prohlídkový okruh provozovaný farností je 
tedy možno navštívit celoročně.

Společnost vznikla na počátku 80. 
let 20. století jako aktiv externích 
spolupracovníků Muzea Aš, s cílem 
vybudovat v ašském muzeu celore-
publikovou evidenci monolitických 
křížů a ostatních drobných pamá-
tek a starat se o jejich ochranu. Pro-
gram letošního setkání zahrnoval 
opět nejen možnost návštěvy míst-
ní badatelny, ale také konání více 

jak desítky zajímavých přednášek 
na téma kamenných křížů, brzdo-
vých kamenů, mezníků apod.
 Proč se o setkání společnos-
ti zmiňujeme v Zápraží? Neboť 
i Zápraží zde mělo mezi členy své 
zastoupení v osobě Aleny Kvas-
ničkové a současně její příspěvek, 
týkající se kamenného mezníku 
v lesích u Kozojed poblíž Kostelce 
nad Černými lesy, byl zařazen do 
letošního sborníku Společnosti 
pro výzkum kamenných křížů. 
Zmiňovaný kámen byl objeven 
roku 1965 v rámci archeologic-
kého výzkumu vedeného PhDr. 
Jaroslavem Kudrnáčem. Jeho 
tým se zde dlouhodobě věnoval 
systematickému průzkumu slo-
vanského hradiště Staré (Pusté) 
Zámky v lesní lokalitě mezi obcemi 
Doubravčice a Kozojedy.             ak ■

První říjnový víkend se po loňské 
nucené pauze opět konalo v západo- 
české Aši setkání členů a příznivců 
Společnosti pro výzkum kamenných 
křížů, která zde funguje při místním muzeu.

Sázavský klášter

Mezní kámen v Kozojedech

Společnost pro výzkum 
KAMENNÝCH KŘÍŽŮ

Návštěvníci si mohli 
prohlédnout histo-
rické kopule původní 
hvězdárny, pracovišťě 
Slunečního odděle-
ní, dalekohled D 50 
skupiny astrofyziky 
vysokých energií, 
prohlédnout si Perkův 
dalekohled, čeren-
kovovský dalekohled 
SST-M1, Mayerův 
dalekohled, poslech-
nout si komentované prohlídky 
a účastnit se soutěže Vesmírný sto-
pař a mnoho dalšího.  
 Fascinující byla prohlídka Perko-
va dalekohledu – největšího v ČR. 
Měli jsme možnost vidět ho v akci, 
kolos vážící celkem 83 tun se zleh-
ka pohyboval a jeho pohyb násle-
dovala otočná kopule o hmotnosti 
195 tun! Mimo jiné se teď používá 
k pozorování hnědých trpaslíků – 
vesmírných těles, které se považují 
za přechod mezi planetou a hvěz-
dou. Velmi poutavý a zajímavý byl 

výklad Dr. Martina Jelínka před 
novým čerenkovovským dalekohle-
dem, který lapá vysokoenergetické 
částice, které vstupují do zemské at-
mosféry větší rychlostí, než je rych-
lost světla v atmosféře. Na dotaz zda 
to není jen vysavač kapes daňových 
poplatníku, zazněla odpověď: "Lidé 
pozorovali tisíce let páru, než pro ni 
našli využití a my pozorujeme jevy, 
pro které naleznou využití až budou-
cí generace".                                     mhm ■

Koncem září připravil Astronomický ústav AV ČR 
v rámci Evropské noci vědců prohlídku areálu 
observatoře, pozorování oblohy dalekohledy 
a jedinečné prohlídky specializovaných pracovišť 
s výkladem vědců a pozorovatelů.

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ  
na hvězdárně v Ondřejově

www.asu.cas.cz
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V současné 
chvíli se koná 
výběr foto-
grafií pro jed-
notlivé týdny, 
zvažuje se ti-

tulní strana. Základní podoba kalendáře 
bude známa v prosinci.
 A teď to podstatné, co zajímá zvláště 
autory fotografií: Ano, kalendář obdr-
ží všichni, jejichž fotky budou vybrány 
a v kalendáři zařazeny. Autoři tedy bu-
dou kontaktováni, domluveno předání. 
Náklad kalendáře je stanoven na 200 
ks. Primárně je určen pro obce, mini-
sterstva a partnery, se kterými MAS 
Říčansko spolupracuje. K prodeji bude 
vyčleněno ca 50 ks, předpokládaná cena 
kalendáře je 79 Kč. Zakoupit kalendář 
bude možné na akci Den otevřených 
dveří v říčanské keramické dílně Václa-
va Kalaše a Evy Novotné (www.atelier-
keramiky.cz) v sobotu 4. 12. 2021.
Poznámka na konec: elektronická verze 
kalendáře bude ke stažení na webu MAS 
Říčansko (www.mas.ricansko.eu).           ■

MAS Říčansko o.p.s. ve 
spolupráci s časopisem 
Zápraží a z dodaných 
fotografií čtenářů, kteří 
se zapojili do fotosoutěže 
časopisu, připravuje stolní 
kalendář na rok 2022. Kalen- 
dář bude hrazen z dotace 
Středočeského kraje. 

KALENDÁŘ 2022:  
Kde zakoupit, 

jak získat?

O letošní úrodu, která se oprav-
du vyvedla, se s námi na několika 
snímcích podělila zahrádkářka 
a zároveň čtenářka našeho časo-
pisu paní Milada. Děkujeme za 
zaslané fotky, rádi ukázku zveřej-
ňujeme a přejeme v dalších letech 
obdobné pěstitelské úspěchy!

Přidáváme navíc několik informací…

Rod tykev (Cucurbita) zahrnuje 
mnoho druhů a variet, využitelných 
v kuchyni i na okrasu. Původně 
pochází ze Střední Ameriky, ale 
dávno u nás zdomácněla a stala se 
snadno pěstovanou a vděčnou plo-
dinou. Dýně, resp. tykev obecná či 
dýně obecná je rostlinným druhem 
z rodu tykev. Vzhledem k různým 

rozdílům se dýně dělí na více vari-
et. Kromě klasických plodů (mezi 
nejoblíbenějšími boduje nepřehléd-
nutelně oranžové Hokkaido), patří 
mezi dýně (tykve) také třeba patiso-
ny, cukety, kabačky, dýně olejná či 
dýně špagetová. 
 Okrasné dýně, jak už název sám 
napovídá, jsou dekorační, ale i ty 
se dají konzumovat. Ale protože 
je s nimi více práce než užitku, ne-
mívají bohatou ani chutnou dužni-
nu, tak v kuchyni využití nenašly. 
Okrasné dýně jsou malé, hrubě 
strukturované s různými výrůstky, 
což u mnohých podtrhuje funkci – 
dekorační efekt. Najít mezi okras-
nými dýněmi můžete třeba Anděl-
ská křidélka, hvězdicové Galaxy of 

stars, dlouhokrké Crookneck (la-
butěnky), dýně nazývané Trnová 
koruna či zeleně pruhované Sweet 
dumpling.                                                         ■

Dorazilo do redakce

V rámci Týdne knihoven je udělována 
Cena Český Kramerius pěti knihovni-
cím/knihovníkům z pěti regionů Stře-
dočeského kraje, přičemž se jedná 
o tzv. neprofesionální knihovny s dob-
rovolným knihovníkem. V celém kraji 
je na sedm set takových knihoven! 
Účelem ocenění je především podpo-

ra aktivit dobrovolných knihovníků 
v jejich práci, mnohdy okolím nedo-
ceňované, přitom nesmírně záslužné.
 Za rok 2021 získaly titul tyto 
knihovnice a jeden knihovník:
Kamila Koháková a Helena Do-
ležalová (Obecní knihovna Pře-
stavlky u Čerčan), Jan Novot-

ný (Místní knihovna Ledčice), 
Markéta Holá Mišková (Obecní 
knihovna Doubravčice), Klára 

Strnadová (Obecní knihovna 
Nehvizdy) a Marie Kuchařová 
(Obecní knihovna Drahlín). 

GRATULUJEME! ■

Probíhal zde i poslední letošní jar-
mark, který nabídl celou řadu lokál-
ních domácích produktů od mýdel, 
domácích ořechových pomazánek, 
látkového zboží, ručně pletených 
čepic a šál, keramiky, bižuterii po 
ukázky drátování a dílničky.
 Bylo poměrně chladno, ale slu-
nečno a účast byla veliká. Nabídka 
klasické české kuchyně pohladila 

mnohé chuťové 
buňky. A na ochut-
návku čerstvě upeče-
ných dobrůtek z pece se stála dlou-
há fronta. Návštěvníci se zároveň 
dozvěděli více o starém pekařském 
řemesle. Děkujeme organizátorům 
ze združení M'am'aloca za jedineč-
nou a pohodovou atmosféru jar-
marku u štolmířské pece.                      ■

Cena pro nejlepší dobrovolnou 
knihovnici putovala i na Zápraží!

ŠTOLMÍŘSKÝ JARMARK  
a veřejné pečení chleba

Týden knihoven je celostátní akcí s termínem na 
počátku října a tradicí od roku 1997. Knihovny 
představují své nové i stávající služby, přičemž se 
konají stovky aktivit zaměřené na knihu a čtenářství 
vůbec. Také celoroční práce knihovníků je hodnocena 
a nejlepší z nich jsou oceněni. Letos k nim náleží 
i dobrovolná knihovnice z Doubravčic, která je zároveň, 
v pozici grafičky, součástí týmu časopisu Zápraží.

Předposlední říjnovou sobotu se Štolmířem 
linula z veřejné pece vůně výtečného 
kváskového chleba, dalamánků, 
škvarkových placek, křupavých housek 
a na závěr sladkých koláčků! 

▼ Zleva: Markéta Holá Mišková, Mgr. 
Václav Švenda, Klára Strnadová, Marie 
Kuchařová, Helena Doležalová, Mgr. 
Lucie Cirkva Chocholová, Věra Novotná

KRBOVÉ STOLY 
S OHNIŠTĚM 

ZAHŘEJÍ I VAŠI TERASU

Novinka v sortimentu: plynové stoly s ohništěm 
Nabídku naleznete na eshopu www.kamenny-koberec.eu,

vybrat si lze také v našem showroomu a prodejně v Říčanech u Prahy.

PERFEKTNÍ KOMBINACE FORMY A FUNKCE
NADČASOVOST

Stoly fungují talé jako ohřívače, i v chladném počasí 
prodlouží váš pobyt na terase a zpříjemní 

celkově atmosféru.

Zakoupit 
u nás také můžete:

• terasy z kamenného 
koberce •

•  grily OFYR •

Kamenný-koberec.eu, Černokostelecká 613/100, Říčany, tel.: 731 001 200, www.kamenny-koberec.eu, www.grilofyr.cz

KALEIDOSKOP
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Neobyčejná životní dráha Aloise 
Richarda Nykla (1885–1958) 
započala v lesích poblíž vsi Rad-
lice, v místě zvaném Kachní 
Louže. Existuje dodnes, stále je 
to samota uprostřed lesů, jen už 
poznamenaná dnešní dobou. Do 
Stříbrné Skalice či na Sázavu 
odtud co bys kamenem dohodil, 
dalo by se říct. Na hájovně Kach-
ní Louže, v lesním revíru pat-
řícím knížeti z Liechtensteinu, 
prožil něco přes tři roky. Pak 
se dal jeho otec, knížecí hajný, 
přeložit „do Vojkova, v revíru te-
hovském, do osamocené hájovny 
u hlavní silnice ku Praze, nedale-
ko Radešovic u Říčan“. 

Z Vojkova docházel Alois Nykl 
do obecné pětitřídní školy v Mu-

kařově, v neděli sem putovala 
rodina do kostela. Prarodiče Ny-
klovi, z otcovi strany, žili v Kos-
telci nad Černými lesy (tehdy, až 
do r. 1920 se město však nazýva-
lo Černý Kostelec), matčiny pak 
na Vyžlovce. Zatímco dědeček 

v Kostelci byl bývalý voják, kní-
žecí hajný a později jezdil s c. k. 
poštovním vozem, Bejšovcovi na 
Vyžlovce byli typickými malorol-
níky.

Už v prvních školních letech si 
Alois Nykl bedlivě všímal života 
a věcí kolem sebe, byl vnímavý, 
v mnohém odlišný od svých spo-
lužáků, v paměti mu utkvívaly 
i mnohé drobnosti. V mukařov-
ské škole ho učitel Budínský 

přivedl k zájmu o české dějiny, 
podpory v tomto směru se mu 
dostalo i od pražského úředníka 
Národního muzea Wegnera, kte-
rý sem přijížděl na letní pobyty 

s rodinou. U koste-
lecké babičky pročí-

tal knihy, které nalezl, v Te-
hově se v obchodě u Židů poprvé 
seznámil s hebrejštinou.

Po pár letech čekalo Nyklovi další 
stěhování, tentokrát do hájovny 
nedaleko Oplan u Stříbrné Skalice. 
„Nerad jsem se loučil s Mukařovem 
a spolužáky, s nimiž každého pole-
dne jsme provozovali nejrůznější 
hry.“, píše Alois Nykl po letech ve 
svých pamětech. „Často v létě jsme 
běhali až k Louňovicům koupati se 
v rybnících, které se odtud táhnou 
k Jevanům, tehdy neznámé a za-
padlé vesničce v hlubinách liech-
tensteinských lesů.“ 

V Oplanské hájovně žila rodina 
dalších pět let a následovalo stě-
hování do hájovny v Mrzkách, 
kde zůstali až do roku 1921. To 
již s nimi ale Alois Nykl dávno 
nebyl. Ještě v době oplanského 
pobytu začal chodit přes les do 
měšťanky v Černém Kostelci. 
„Při rychlém pochodu to zname-
nalo půldruhé hodiny cesty…,“ 
poznamenává v pamětech. 

Díky rozdílové zkoušce, která 
potvrdila jeho vyšší znalosti, 
nastoupil rovnou do druhé tří-
dy, ale zimní tříhodinové denní 

cesty do školy a zpět se ukázaly 
být natolik náročné, že ho nako-
nec rodiče ubytovali u prarodičů 
v Kutnohorské ulici v Kostelci. 
Za 9 zlatých měsíčně. 

„Kostelec nad Černými lesy byl 
domovskou obcí mého dědečka, 
otce i mojí. Miloval jsem jej tedy 
a dosud miluji, ač nemyslím, že 
tam mám doposud domovské 
právo. Líbil se mi již od mých 
návštěv z Vojkova a přirostl mi 
k srdci během oněch dvou let, 
která jsem tam strávil ve školních 
letech 1897–1899 na měšťanské 
škole.“

Další rok měšťanky už absolvoval 
v Karlových Varech. Do pohraničí 
byl poslán, aby se naučil němec-
ky, což bravurně zvládl za nece-
lého půl roku. Město mu ukázalo 

nové možnosti, rozmanitost ná-
vštěvníků ho poutala jazykově. 
Po prázdninách pak následoval 
odchod do Prahy, kde vystudoval 
Československou obchodní aka-
demii. „Byl to život spartánský, 
namířený jedině k rozmnožení 
oněch vědomostí, k nimž jsem 
měl přirozený sklon. Měl-li jsem 
nějaký peníz na utracení, nezane- 
sl jsem ho ani do uzenářství, ani 
do pivnice, nýbrž do knihkupec-

tví.“ Tehdy, v době pražských stu-
dií ho napadla myšlenka „o do-
bytí povrchu zeměkoule pomocí 
znalostí nejdůležitějších jazyků, 
pokud možno v největším počtu“.

Své cesty zahájil nejprve po Ev-
ropě. Po škole byl totiž na dopo-
ručení přijat do firmy Maggi ve 
Švýcarsku. Tady zatím své jazy-
kové znalosti uplatňoval pouze 
v komunikaci s kolegy ve vývoz-
ním oddělení firmy, a i když to byl 
jen nutný a povinný začátek osa-
mostatnění se, už byl pestrý dost. 
Mísila se zde francouzština, špa-
nělština, ruština, němčina, kata-
lánština s italštinou, hebrejšti-
nou… S pomocí znalosti němčiny 

a angličtiny začal s překlady z ho-
landštiny a skandinávských jazy-
ků, čeština a ruština mu otevřely 
přístup k ukrajinštině, srbochor-
vatštině, bulharštině, polštině… 
K tomu si Nykl přidal i postup-
né osvojení arabštiny, perštiny, 
maďarštiny, japonštiny, latiny, 
staroslovanštiny, řečtiny či gót-
štiny. Zaměřil se však nejprve na 
obchodně výdělečné jazyky, ty, 
které obohacovaly jeho činnost 

literární a vědecky filologickou 
byly prozatím poněkud v pozadí. 
Ale to nic neznamenalo. Zatím 
ovládal na 18 jazyků a přestat 
neměl v úmyslu! Po dvou letech, 
ve svých dvaceti, už stál v ham-
burském přístavu, v místě, odkud 
se rozhodl dobýt svět anglosaské 
a latinské Ameriky.
Pokračování příště.                        ak ■

Zdroj: Ženka J. (ed.), Alois Richard 
Nykl: Padesát let cest jazykozpytce a fi-
losofa, Praha 2017, ISBN 978-80-246-
3354-1, Ženka, J. (ed.), Alois Richard 
Nykl: Poznámky k revoluční akci v Chi-
cagu (1914–1918), Praha 2017, ISBN 
978-80-246-3680-1, Kolektiv autorů, 
Kdo byl kdo – čeští a slovenští orientalis-
té, afrikanisté a iberoamerikanisté, Pra-
ha Libri 1999, ISBN 80-85983-59

Z HISTORIE

Do historie se zapsal především jako lingvista, polyglot a orientalista, 
náleží mu i zvláštní místo v dějinách české arabistiky. Byl ale také 
cestovatelem, profesorem na amerických univerzitách, činorodým 
překladatelem, vlastencem usilujícím o samostatnost Československa, 
působil jako novinář i jako průkopník automobilismu. Měl velmi široké 
intelektuální zájmy a četné aktivity, které obsáhly mj.  znalost Japonska, 
základy portrétní malby, problematiku etiky, filozofie, náboženství… 

část I.

”
Kostelec nad Černými lesy byl domovskou 

obcí mého dědečka, otce i mojí. Miloval 
jsem jej tedy a dosud miluji, ač nemyslím, 

že tam mám doposud domovské právo.

▲ Alois Richard Nykl 
(13. 12.1885, Kachní Louže 

u Radlic – 5. 12. 1958, 
Evanston, Illinois, USA)

Foto během studií na University 
of Chicago (1918)

Foto z knihy Ženka J. (ed.), Alois 
Richard Nykl: Padesát let cest 

jazykozpytce a filosofa

Kostelec nad Černými lesy, pohled 
z náměstí dnešní Pražskou ulicí směrem 

k jihozápadu (90. léta 19. století)

A. R. Nykl: Neuvěřitelný  
život českého polyglota
Aneb jak venkovský synek z Kachní Louže dobyl svět 

”
Tehdy, v době pražských studií ho napadla 

myšlenka „o dobytí povrchu zeměkoule 
pomocí znalostí nejdůležitějších jazyků, 

pokud možno v největším počtu.“

Dnešní podoba hájovny 
Kachní Louže

Z HISTORIE
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Martin veze první sníh
Koně Martin využíval zřejmě jen 
za svého vojenského působení 
v římské armádě, pak už je jeho 
život spojen se skromností a stříd-
mostí. Cestoval často pěšky, koně, 
natož bílého, neměl. Legenda 
o Martinově bílém koni a prvním 
sněhu zřejmě vznikla zcela proza-
icky – odpozorováním klimatic-
kého jevu. Kolem svátku svatého 
Martina vždy přichází první sníh; 
lidé si toho všimli, propojili si oblí-
beného světce často zobrazované-
ho na koni do poetické představy, 
a tak získal Martin bílého koně, 
který se stal symbolem sněhu, 
sněhových vloček; bílá barva navíc 
evokuje i světcovu  čistotu, soucit. 

Svatomartinské pečivo
Nejen ochutnávka prvního vína 
či pečená husa se pojí se svatým 
Martinem. Patří sem také slad-
ké pečivo, např. svatomartinské 
rohy, podkovy, rohlíky. Někte-
ré druhy z tohoto pečiva dávala 
děvčata svým milým, jinými byla 
obdarovávána čeleď, když opouš-
těla před zimou službu.

Listopad a svátek svatého Marti-
na také představoval zlom v hos-
podářském cyklu venkova. Čeledi 
končívala služba, konaly se výroč-
ní trhy, obnovovaly se na další rok 
obecní smlouvy s pastýři, ponoc-
ným apod. A pro naše předky byl 
tento svátek posledním význam-
ným svátkem před adventem. Ob-
dobím, kdy se věřící půstem nebo 
střídmou stravou připravovali na 
vánoční svátky.

Svatomartinská vína
K husím hodům patří neodmysli-
telně i víno. První lahve mladého 
Svatomartinského vína se začnou 
otevírat tradičně 11. 11. v 11 hodin 
a 11 minut. Svatomartinská vína 

jsou vína mladistvě ovocná, svě-
ží a aromatická. Mohou být bílá, 
růžová i červená ze stanovených 
odrůd. Povolené odrůdy pro bílá 
vína jsou Müller Thurgau, Velt-
línské červené rané, Muškát mo-
ravský a jejich cuvée, pro růžová 
Modrý Portugal, Svatovavřinecké 
a Zweigeltrebe a jejich cuvée a pro 
červená Modrý Portugal, Svato-
vavřinecké a jejich cuvée.

Značka „Svatomartinské“ byla 
registrována v roce 1995 a od 
roku 2005 je jejím vlastníkem Vi-
nařský fond. Ten organizuje pro-
pagaci těchto vín pod jednotným 
logem. Svatomartinská vína jsou 
tudíž označena na etiketě zná-
mým symbolem sv. Martina na ko
ni.                                                          ak ■

Legend se pojí se svatým Martinem 
hned několik. Přesto pojďme od za-
čátku, nebo alespoň od toho, který 
je nám znám. Přesné datum naro-
zení Martina z Tours sice nemáme, 
ale bylo to na počátku 4. stol. n. l. 
v římské provincii Panonii (roku 
316 či 317), na území dnešního 
Maďarska. Přestože Martin se již 
v mládí stýkal s křesťany a zatoužil 
po životě v kněžském rozjímání, 
nakonec se v Itálii vydal ve stopách 
svého otce, římského důstojníka. 
Vojenské úkoly plnil prý spolehli-
vě, byl povýšen a převelen do Ga-
lie (Francie). A tady do jeho života 
vstupují zmíněné legendy.

Martinův plášť
Během kontroly vojenských hlídek, 
a v době mimořádně nepříznivého 
počasí, se setkal s polonahým, zi-
mou se třesoucím žebrákem, který 
prosil o almužnu. Martin s ním 
soucítil, ale neměl peníze. Neváhal 
a mečem rozpůlil svůj vojenský 
plášť, aby měl žebráka čím poda-
rovat. Následující noc se mu ve snu 
zjevil Kristus zahalený polovinou 
jeho pláště a vzápětí Martin zasle-
chl jeho slova: "Martin, ač nebyl 

ještě pokřtěn, mne zakryl tímto 
pláštěm."  Svatý křest přijal o Ve-
likonocích roku 339. A po dalších 
15 letech služby a splnění si svých 
povinností císařskou armádu na-
dobro opustil a život zasvětil Bohu.
 Odebral se do Poitiers a tam 
se stal žákem biskupa Hilariuse. 
Usadil se poblíž města a založil 
mnišskou osadu.  Život v napros-
tém ústranní mu však dopřán ne-
byl. Pro svůj styl života, své cnosti 
a oblibu u věřících i duchovenstva 
byl zvolen biskupem města Tours 

(vysvěcen roku 371). 
I odtud se však vydá-
val na misijní cesty 
po Francii a snažil 
se o apoštolské pů-
sobení mezi venkov-
ským obyvatelstvem. 
V tom mu byl ná-
pomocen i klášter 
v Marmoutier, 
který založil, a kde 
se opisovala 

křesťanská literatura a v kněžské 
škole se připravovali noví duchov-
ní. Cestoval prostě – pěšky, na oslu, 
v loďce. Zakládal malé venkovské 
kláštery, hlásal slovo Boží mezi 
venkovany.
 Svatý Martin zemřel 8. listopadu 
roku 397, ve svých 81 letech, v měs-
tečku Candes u Tours (dnes ho na-
jdete na březích řeky Loiry pod ná-
zvem Candes-Saint-Martin).

Svatý Martin proslul svou pokorou, 
oddaností službě i víře, soucitem, 
bojem za nespravedlivě trestané či 
vězněné. Stal se patronem vojáků, 
koní, jezdců, hus a vinařů a nejčas-
těji bývá zobrazován na koni s půl-

kou pláště a stojícím žebrákem.

Kejhající husy
Svatého Martina s husami spo-
jují hned dvě legendy. Ta první 

se vztahuje ke kazatelské 
činnosti Martina: husy 

ho prý často na venkově 
natolik svým zvukovým 
projevem rušily, že za 
trest za to pykají na sva-
tomartinském pekáči. 
Druhá legenda tvrdí, 
že se Martin mezi nimi 
snažil po nějakou dobu 
skrývat, neboť jeho 
skromnost mu nedovo-
lala přijmout biskupský 

úřad. Husí kejhání 
však jeho přítom-

nost prozradilo.

Svátek svatého Martina patří zřejmě k těm 
nejoblíbenějším, a to i pro ty, kteří jinak církevní 
svátky ve jménu svatých příliš neregistrují. Vždyť 
předpovědi prvního sněhu, Svatomartinské víno 
a pečenou husu, což vše den svatého Martina 
evokuje, nelze přehlédnout! Ale víte, jak to 
vlastně s tím Martinem bylo? Legendy jsou totiž 
jedna věc, ale…

TRADICE

Když husy kejhají 
a do kraje přijíždí 
SV. MARTIN

Svátek svatého Martina 
byl slaven již od 15. století 
okázalým posvícením, a na 

svátečním stole nesměla 
chybět husa. Ta, jakožto 

světcův atribut, se začíná 
objevovat ve stejné době.

Dalšími atributy jsou: 
voják na koni, meč, plášť, 
žebrák, biskupská mitra, 

berla, kniha 
Pozn. atribut = odlišovací, podstatný 

znak, příp. vlastnost 

Wilfred Thompson, 
Svatý Martin obdaro-
vává plášťem žebráka

Svátek svatého Martina 
slavíme 11. listopadu.  
Je to den, kdy jeho tělo 
bylo přepraveno z Can-
des do města Tours a za 
mimořádně velké účasti 
lidu uloženo do prosté-
ho hrobu.
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-Martin, městě kde roku 
387 zemřel biskup Martin

El Greco, 
Svatý 
Martin  
a žebrák
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STARÉ PIVNÍ LAHVE s vylisova-
nými nápisy a erby koupí SBĚ-
RATEL. Prosím nabídněte na  
605 224 855.

PRODÁM ŠICÍ STROJ VERITAS 
(Textima 8014/35, ca rok 1980). 
Skříňkový, celokovový, 16 šicích 
programů, funkční, spolehlivý, 
nyní již nevyužitý. Cena 1500 Kč. 
Doubravčice. Foto, rozměry, info 
na vyžádání. akiweb@seznam.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

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
s nápisy, pivní sklenice, sbírku i jed-
notlivé kusy. Tel.: 732 170 454, 
sběratel.

PŘIJMEME ŘIDIČE sk. C, nejlépe 
zdatnějšího důchodce, nebo ZPS 
na IVECO EUROCARGO. Pohodová 
práce a rodinný kolektiv. Z Říčan-
ska a okolí. Možnost parkování 
doma.
Tel.: 777 289 798

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Praha 4, 
Brandlova 1558/5 (metro Háje) 
nabízí právní služby, oblasti ob-
čanského, obchodního, rodinné-
ho, pracovního, trestního práva. 
T: 606 125 069, e-mail: causa@
cmail.cz,  www.advokatcausa.cz

HLEDÁM PRÁCI jako pomocná 
síla do kuchyně. 
Tel.: 728 299 693

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

PRODÁM PLECHOVÉ KANYS- 
TRY. 2x obsah 10 l, 1x 20 l. Použí-
vané. Kus á 150 Kč. Doubravčice. 
akiweb@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

FOUKANÁ IZOLACE PRAHA A OKOLÍ
 Všechny izolace jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí. 

Úspora energií až 40 % ! Vhodné do všech typů staveb.
 Máte zájem o provedení zafoukání izolace? Zašlete nám 

nezávazně poptávku na info@foukanaizolacepraha.cz nebo 
volejte: +420 777 289 798. Více na www.foukanaizolacepraha.cz

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
Náklady do 4 tun, zvedací plošiny, paletové vozíky

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 ·
· Administrativní pracovnice ·

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

KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY 
Základní škola a mateřská škola 
Modletice hledá nového ředitele

◗ Termín podání přihlášek nejpozději do: 19. 11. 2021
◗ Předpokládaný termín konkurzu: 2. 12. 2021
◗ Předpokládaný termín nástupu: 2. 1. 2022
◗ Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené podle zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů
◗ Nejméně 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti 

(§ 5 odst. 1 písm. b) zákona)
◗ Znalost školské problematiky a s ní souvisejících právních předpisů
◗ Organizační a řídící schopnosti

Podrobné informace o konkurzu naleznete na 
www.modletice.cz nebo na tel. č.: 725 021 855, Obecní 

úřad Modletice, Modletice čp. 6, 251 01

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ  8-15 h 
SOBOTA dle tel. domluvy
DISPEČINK TEL: 721 870 737

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

 V ZÁPRAŽÍ MŮŽE BÝT 
I VAŠE INZERCE  

– kontaktujte nás
inzerce@zaprazi.eu
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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

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

AKCE: DOPRODEJ LETNÍCH PNEU ZA STÁVAJÍCÍ SKLADOVÉ CENY
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH PNEU

SOUKROMÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
V ŘÍČANECH 

PŘIJME

POMOCNOU KUCHAŘKU, KUCHAŘE
JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ, PO - PÁ

ZDARMA DENNĚ: OBĚD A JÍDLO S SEBOU
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY,

5 TÝDNŮ DOVOLENÉ + DALŠÍ BONUSY

INFORMACE NA TELEFONECH:
777 634 975 nebo 777 634 976

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

Provádíme zemní,výkopové a demoliční 
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, 

odvoz sutě a komunálního odpadu. 
 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,

  kanalizace)
 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních 

odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz

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

• soukromá / firemní /  
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafický návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

Věděli jste, že se v jednom titulu 
snoubí dva časopisy? V Zahrádká-
ři se dočtete vše potřebné o okras-
né, ovocné i zeleninové zahradě, jak 
se vypořádat se škůdci a choroba-
mi. Budou vás inspirovat zahradní 
architekti i návštěvy u pěstitelů. 

Pravidelná příloha Zahrádkářka 
je věnována zpracování všeho, co 
se na zahrádce urodí od ovoce, zele-
niny a bylin až po aranžování květin 
a výrobu drobných dekorací.
 Předplatitelé dostávají 2x roč-
ně speciál Knihovnička Zahrád-

káře. Navíc 6x za rok obdrží po 
sáčku zajímavého osiva a s led-
novým vydáním stolní kalendář.
 Předplatné může být milým 
dárkem nejenom pod vánoční 
stromeček. Obdarovanému pře-
dáte Dárkový certifikát a pak 

uděláte radost ještě 12x. Více na 
izahradkar.cz ■

Tajenku nám zašlete do 20. listopadu 2021 na emailovou adresu redakce@zaprazi.eu. Pro tři výherce bude připraveno roční předplatné časopisu 
Zahrádkář. Jména výherců a správné znění tajenky naleznete v Zápraží 12/2021. Pozn. Jsme rádi, že naše křížovky vám zpříjemňují čas, a že nám 
tajenky zasíláte, i když křížovka není právě výherní, tak jako ta v říjnovém čísle. Děkujeme za vaši přízeň! ■

Časopis Zahrádkář má stále co nabídnout a patří k oblíbeným 
měsíčníkům o zahradě vycházejícím již přes 50 let.

Tři výherci listopadové 
křížovky obdrží roční 
předplatné časopisu 

Zahrádkář

Aktuální rady a inspirace do zahrady!

JSME TADY PRO VAŠI 
RADOST ZE ZAHRADY
JSME TADY PRO VAŠI 
RADOST ZE ZAHRADY
JSME TADY PRO VAŠI 
RADOST ZE ZAHRADY
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