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KINO JEVANY
obnovilo loni v září 
svou činnost. Retro 
kino ze 70. let min. 
století si zachovalo 
atmosféru,  nově 
bylo vybaveno 
promítací technologií 
E-cinema.

AREÁL 
MONÍNEC
Sezóna zahájena! 
Nabízíme sjezdové 
lyžování, sáňkování, 
bobování, lyžařské 
školy a v okolí 
udržované 
běžkařské trasy. 
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REGIONU

Malířka  z Vyžlovky
Jožka Ryšavá-Kačírková

Životní cesta polyglota
A. R. Nykla (II.díl)

OSOBNOST 
REGIONU

Malířka  z Vyžlovky
Jožka Ryšavá-Kačírková

Životní cesta polyglota
A. R. Nykla (II.díl)

Není to jen sbor, je to životní styl
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ÚVODNÍK

S posledním číslem roku by 
se asi mělo tak trochu bi-
lancovat, ale pravda je, že 
vzhledem k přetrvávajícím 
okolnostem by to bylo poně-
kud monotónní. Takže tuto 
fázi zkrátíme, zkonstatujme 
jen, že časopis Zápraží tu 
byl po celý rok s vámi a pro vás, a tak bychom to 
chtěli zachovat i v roce budoucím. I díky vám, na-
šim čtenářům, máme tipy na zajímavé rozhovory 
a články. Už se těšíme, až je budeme zařazovat do 
jednotlivých čísel, samozřejmě spolu s inzercí, bez 
které to prostě nejde.
 V aktuálním prosincovém čísle představujeme mj. 
úžasnou partu dam, které pod názvem Mammas&-
Mammas tvoří vokální těleso, za jehož zpěvem se 
vyplatí vydat nejen v rámci našeho kraje, ale i za jeho 
hranice. Pokud to bude možné, nenechte si ujít, třeba 
již teď o adventu, některý z jejich koncertů. Mě osob-
ně si zcela podmanily letos v červnu v Mnichovicích, 
s čímž jsem se hned pochlubila na FB časopisu Zá-
praží a sledovanost příspěvku narůstala nečekanou 
rychlostí! 

Mnohé krásné zážitky, příjemný vánoční čas 
a hodně zdraví, optimismu a pohodových dní 

v novém roce 2022 všem přeje
Alena Kvasničková ■

NEZAPOMEŇTE! PRVNÍ VYDÁNÍ V NOVÉM ROCE MÁME  
VŽDY AŽ ÚNOROVÉ; TERMÍN REDAKČNÍ UZÁVĚRKY 

 PODKLADŮ JE K 20. LEDNU 2022.

Děkujeme všem čtenářům, inzerentům i našim 
spolupracovníků za důvěru, přízeň a podporu! 

Tým regionálního časopisu Zápraží

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 368 400 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
Nabídka Fiat Tipo s cenou 368 400 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.

Vnímejte adventní čas,  
prožijme hezké  
Vánoce, važme si 
společných okamžiků  
s rodinou či přáteli  
a přejme si poklidné  
a úspěšné dny v novém roce 2022.

foto: L
ucie P

řin
dišová (w

w
w

.lucieprin
disova.cz)



ZAPRAZI.EU | 54 | ZAPRAZI.EU

ROZHOVOR ROZHOVOR

stavlkách, v Mnichovicích atd., ale 
Zaječice jsou stále v přesile. Odkud 
nejdál? Asi Lucka, ta je z pražských 
Kunratic.

To už jsme se tedy dostaly do 
současnosti. Kdy jste získaly pro 
spolupráci Amálku K. Třebickou?
DS: Tak to se ráda pochlubím. Amál-
ku jsem do souboru přivedla já, přes-
tože byla zpočátku skeptická. Nějak 
se jí nepozdávalo „sdružení zpívají-
cích matek“. Není to žádná podmín-
ka, ale vlastně všechny jsme matky, 
každá však jiného povolání. Tady by 
mohla pokračovat sama Amálka.

AT: "Odolávala" jsem dlouho. Měla 
jsem velmi málo času a, přiznám 
se, čistě ženský kolektiv s názvem 
"Mámy a mámy" mě dost děsil. Na-
konec jsem svolila, že si je tedy po-
slechnu a zkusím když tak něco po-
radit. A mámy mě nadchly :-) Bylo 
mi sice jasné, že to bude všechny 
stát spoustu energie, času a úsilí, 
ale svítila z nich taková energie, 
touha zpívat, a ještě něco nepopsa-
telného, co mě chytlo za srdce. 

Takže Vás přesvědčily, Vy jste zů-
stala a vládnete pevnou rukou?
AT: Myslím, že vládnu rukou pev-
nou, alespoň co se muziky týká, ale 
vlídnou. Snažím se je vést s maxi-
málním respektem ke každé z nich 
i k hudbě. Hrozně mi sedly svým 
humorem, přístupem k práci i žen-
skou soudržností, kterou jsem do té 
doby nepoznala. 

Dotaz na kolektiv: Jaká je tedy 
Amálka vedoucí?
KH: Má spoustu požadavků. Ku 
prospěchu věci, ovšem. Chcete pří-
klad? „Přinutila“ nás třeba zpívat 
bez not, někdy i bosky, při zpěvu 
tleskat, dupat, vytvářet tak rytmus 
písní, čímž se zase ale obejdeme 
bez hudebních nástrojů a máme 
tedy určitou svou originalitu. Je ži-
velná, přirozená. V nápadech snad 

nezastavitelná. Nikdy nevíte, co od 
ní ještě lze čekat. V dobrém slova 
smyslu je to „zvíře“.

Zastavme se ještě u toho sou-
časného repertoáru. 
AT: Ještě k těm notám – když drží-
te před sebou desky a koukáte do 
nich, nemůže nastat ten intenzivní 
kontakt mezi sbormistrem, potaž-
mo diváky a tím, kdo zpívá. Při zpí-

vání zpaměti je produkce mnohem 
živější a přítomnější. Máte volné 
ruce k pohybu, případně k rytmice. 
A když se podíváte na Mammas, kaž- 
dá z nich jde s hudbou trochu jinak 
tělem, i proto jsou naše koncerty 
plné života.
DS: Podstatná změna s Amálkou 
nastala také v tom, že rozdělila hla-
sy tak, že vlastně všechny už zpívá-
me sólo part. Je to nejen o tom, že 
máme svůj prostor, ale, a to není 
fráze, posiluje to i sebevědomí. Už 
nejsme jen ta sborová „vata“.

Tak zpátky k původní otázce. 
Co mohou od Vás posluchači 
očekávat?
AT: V podstatě cokoli :-) Trochu váž-
něji – hledala jsem úplně novou a ori-
ginální cestu. A vlastně se to samo 
nabízelo – čistě ženský soubor by 
měl podpořit a zpívat ženské autorky 
a interpretky! Tak jsem se vrhla na 
autorské aranže písní Radůzy, Hany 
Hegerové, Marty Kubišové, Jany 
Kirschner, Zuzany Navarové, Len-
ky Dusilové, Emilíany Torrini, Báry 
Polákové a mnohých jiných. Každá 
z úprav přináší něco nového, aby byl 
repertoár opravdu pestrý, svěží a za-
jímavý. Zatím se, doufám, daří.

Připomeňme ještě koncerty…
co a kde nyní plánujete?
AT: První adventní máme 3. 12. 
v Praze na Malé Straně, v kostele sv. 
Jana Křtitele Na Prádle. Další bude 
10. 12. v Lesovně kláštera v Chotě-
šově a 11. 12. v Benešově v kostele 
Církve československé husitské 
v Čechově ulici. Všechny srdečně 
zveme!

Děkuji za rozhovor a ať se daří!
                                                ak ■

Listopadové odpoledne, sychravo, 
venku se pomalu stmívá; konečně 
jsem v Zaječicích. V Rodinném 
centru Zajíček, kde se zároveň ko-
nají i pravidelné zkoušky sboru, 
jsem už očekávána. Umělecká ve-
doucí souboru Amálka K. Třebická 
a dvě členky, které byly u prvopo-
čátků sboru, Katka Holubářová 
a Dajka Seberová, jsou připraveny 
nejen zodpovědět mé otázky, ale 
přidávají i další informace.

Začněme takříkajíc od Adama 
– jak vlastně soubor vznikl? Co 
bylo tím impulsem?
KH: Úplně na začátku stála výzva 
z Pyšel, zda by se Zaječice, resp. 
prostřednictvím svých sdružení, 
nějak mohly účastnit tehdy pořáda-
ných kulturních adventních víken-
dů. To byl rok 2010. Bylo nás pět, 
někde jsme sebraly odvahu, zpěv 
jsme vyhodnotily jako naší silnou 

stránku, na repertoár daly vánoč-
ní koledy a vystoupení na náměstí 
v Pyšelích jsme absolvovaly!
DS: Tady bych přeskočila až do 
roku 2012, který je uveden jako 
oficiální rok vzniku souboru i na 
našem webu. Někdy v září jsme 
se domluvily a už na Vánoce jsme 
měly koncert, tehdy pod názvem 
Andělské hlasy. Nejen pro tuto pří-
ležitost jsme spojily síly s několika 
zpěvu chtivými ženami, které zkou-
šely v Mirošovicích. To byly tedy 
velmi stručně naše začátky.

O historii souboru by se jak vid-
no, dalo mluvit dlouho a dlou-
ze. Ještě mi prozraďte, jaký byl 
tehdejší repertoár?

Zpočátku jsme byly nadšené, že se 
něco děje, že zpíváme... Ale postup-
ně jsme si uvědomily, že nechceme 
zpívat jen klasickou hudbu, kte-
rou doprovází  určitá strojenost, 
zpívá se z not a ty jsou také všude 
k dispozici.  Více nás lákala spíše 
modernější hudba, uvolněnost, 
přirozenost. Takže se vše začalo 
proměňovat.

Když myslíte vše, tak nejen re-
pertoár?
Ano, měnily jsme několikrát i ve-
dení, obměňoval se i samotný 
soubor… odchody byly z různých 
důvodů, ale časem se ukázalo, že 
zlatý střed stále zůstává. V každém 
případě, každá změna nám něco 
přinesla a asi se shodneme, že to byl 
vždy posun dopředu, ať už hudebně 
nebo zkušenostmi.

Kolik je Vás aktuálně ve sboru 
nyní?
Pokud dobře počítáme, tak dnes 
patnáct a Amálka, coby umělecká 
vedoucí.

A stále platí, že základnou jsou 
Zaječice?
Určitě! Odsud vlastně soubor vze-
šel, ale faktem je, že naše členky jsou 
i z okolí. Najdete je v Pyšelích,  v Mra-
či, Pětihostech, ve Zlenicích, Pře-

Amálka K. Třebická (*1978)
✓ vystudovala skladbu 

u Eduarda Douši, Michaela 
Kocába a Zdenka Merty

✓ vyšla jí tři CD (Žonglování na de-
set, Nešišlej, Za okny rychlíku)

✓ spolupracuje se Symfonic-
kým orchestrem hl. m. Prahy 
FOK

✓ komponuje, je lektorkou 
klavírní hry, improvizace 
a přirozeného zpívání

✓ je uměleckou vedoucí 
a autorkou aranží pro sbor 
Mammas&Mammas

✓ vychovává tři dcery, žije 
v Ondřejově

MAMMAS&MAMMAS  
v datech a číslech

2010 počátky sboru
2012 první vánoční koncert
2017 příchod Amálky  
K. Třebické
2019 Jirkovský Písňovar – 
Zvláštní cena poroty za ženský 
koule 
15 členek k roku 2021
1x týdně 2 h pravidelné zkoušky
2x ročně výjezdní víkendové 
soustředění
8 až 10 koncertů ročně
1 koncert vždy charitativní, 
výtěžek putuje např. do hospicu ”Hlas je nástroj a je třeba  

ho patřičně využít

”Aranže od Amálky jsou mnohdy 
lepší než samotné originály!

Přiznávám, poprvé jsem na jejich koncertě byla až letos v červnu. Po jeho 
skončení jsem je ovšem s drzostí sobě vlastní oslovila s tím, že jsou skvělé 
a mám s nimi zájem udělat rozhovor do našeho regionálního časopisu. 
Souhlas zazněl. Ale trvalo ještě několik měsíců, než se nám podařilo se 
v listopadu konečně sejít. Představuje se tedy Mammas&Mammas, ženský 
vokální soubor, jehož kořeny jsou tady u nás, v kraji na Zápraží…

Mammas&Mammas
Není to jen sbor, je to životní styl
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VÍCE INFORMACÍ, FOTEK, ZAJÍMAVOSTÍ NALEZNETE NA 
WEBU SOUBORU, AKTUALITY TAKÉ NA FACEBOOKU.

Ženský vokální soubor Mammas&Mammas můžete také podpořit formou 
sponzorství. Pro případné dary využijte účet č. 77002266/2010 a zároveň 
nás kontaktujte, viz web níže. Nápady a spolupráce vítány! Stejně tak jako 

tipy na zajímavé akustické prostory, vhodné pro koncerty souboru.
https://mammas-mammas.webnode.cz
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LOUŇOVICE – V úterý 9. listo-
padu odpoledne na Barrandov-
ském mostě v Praze hlídka PMJ 
zastavila odcizené vozidlo Audi Q7 
s německou registrační značkou 
a chtěla řidiče zkontrolovat. Řidič 
uposlechl a zastavil, ale během 
okamžiku si to rozmyslel a pokra-
čoval v jízdě. Stačil ještě narazit do 
služebního vozidla a srazit na zem 
zasahujícího policistu. Jeho kolega 

tak byl nucen použít služební zbraň 
a několikrát vystřelit. Řidič pokra-
čoval v jízdě směrem na dálnici D1. 
Tam se policejním hlídkám ztratil 
z dohledu. V průběhu pátrání ho 
policisté objevili v Říčanech, kde 
pronásledování pokračovalo něko-
lik kilometrů, až do obce Louňovice, 
kde bylo Audi v jedné z ulic násil-
ným způsobem za použití policejní-
ho rámu zastaveno a řidič zadržen. 
Zajištěna byla i jeho spolujezdkyně, 
po které bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. S dvacetiletým mužem 
bylo zahájeno trestní stíhání pro 
trestné činy násilí proti úřední oso-
bě a obecné ohrožení. 
 V souvislosti s případem, kdy 
policisté pronásledovali odcizené 
vozidlo z Prahy do středních Čech, 
byli vyzváni chodci a řidiči, které 
nebezpečnou jízdou řidič Audi Q7 
ohrozil, aby kontaktovali linku 
158. Zdroj: www.policie.cz

ŘÍČANY – Od 1. srpna 2021 
spustilo město Říčany nový par-
kovací systém. Od listopadu 2021 
je v Říčanech možná platba par-
kování také pomocí SMS (kromě 
zakoupení virtuální parkovací 
karty nebo platby v parkovacích 
automatech). Odesláním jedné 
SMS na číslo 90230 zaplatíte  
10 Kč za parkování na ulici či 
parkovišti. Bližší info na https://
parkovani.ricany.cz/sms.html

Týdeník Naše Hlasy, vycháze-
jící na Českobrodsku, přinesl 
ve svém vydání ze dne 1. ledna 
1909 mj. tuto zprávu z proto-
kolů jistého národně-dobročin-
ného spolku v obci X.: Jednatel 
oznámil, že sládek p. Y. daro-
val spolku k národním účelům 
bednu láhvového piva, i bylo 
usneseno, vzdáti dárci uctivé 
díky s prosbou, aby svou přízeň 
spolku i nadále zachovati ráčil. 
– – Dále bylo jednohlasně při-
jat návrh, aby vzhledem k da-
rovanému pivu zakoupeno bylo 
z peněz spolkových – vykrmené 
prase. (Pozn. red. Na jaký způ-
sob bylo prase upraveno a kdy 
se konalo jeho zapití darova-
ným pivem zpráva v novinách 
již nezmiňuje.)                            ■

A jedna historická...

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

Vlastimila Kačírka, přichází Jož-
ka Ryšavá na Černokostelecko 
nastálo; nejprve manželé pobývali 
v Jevanech, pak si v obci Vyžlovka 
nechávají postavit malou vilku. 
S akademickým malířem Vlas-
timilem Kačírkem spojila nejen 
svůj život osobní, ale také profe-
sionální – umělecký. Manželova 
tvorba se pro ni stala vzorem, na 
její umělecký vývoj měl velký vliv, 
přičemž si však stále zachovávala 
svůj vlastní pohled na svět, našla 
svůj styl kompozice, osobité vyjá-
dření. Její olejomalby zaznamená-
vají krajinu a realitu všedních dní 
v proměnách jednotlivých ročních 
období. Vše, co vnímá, co je jí blíz-
ké, přenáší na plátno a neustává ani 
ve složitých osobních či společen-
ských okamžicích.

Ukázky tvorby Jožky Ryšavé při-
nesl s odborným hodnocením 
v roce 1943 také časopis Pestrý 
týden. Obraz s názvem Trh v Kos-
telci (pozn. red. Kostelec nad Čer-
nými lesy, náměstí) byl dokonce 
prezentován na titulní straně. 
Doklad toho, že nejen krajinářství 
je jí dané, má cit a spolehlivě zvlá-
dá i další žánry. Maluje květiny ve 
váze, zachycuje poklid u jevan-
ských rybníků se stejnou lehkostí 
a reálnou tváří stejně jako třeba 
pouť u kostela v Mukařově, má-
jové oslavy v Kostelci nebo žně na 
Vyžlovce.
 Jožka Ryšavá začala malovat  
již v dětství, na obecní škole se 
těšila na hodiny kreslení; tam 
někde se zrodila její touha stát 

se malířkou, zachytávat barev-
nou realitu na plátno. V tom byl 
i její výhoda – od počátku své 
umělecké dráhy měla daný směr, 
kterým se chtěla ubírat; nehleda-
la se. Zesnula náhle 17. listopadu 
1971 ve svém domě na Vyžlovce.

                                ak ■

Malířka Jožka Ryšavá, rodačka z Vy-
sočiny, se profilovala v meziválečném 
čase; náleží tudíž do generace uměl-
ců, která vzešla z atmosféry a podmí-
nek předválečného Československa. 
Ovlivněna a poučena naším krajinář-
stvím, díly Antonína Slavíčka či An-
tonína Chittussiho, tedy nejlepšími 
českými malíři krajiny, tvoří svá díla. 
Maluje městská a vesnická zákoutí, 
pracovní činnosti, zátiší, ale její do-
ménou zůstává krajina. Ta krajina, 
kterou zná ze svého rodného kraje, 
z míst, kam jezdí na rodinné návštěvy 
rekreační pobyty či tam, kde se usadí.
Záhy začíná vystavovat, nejprve jsou 

její díla součástí společných výstav 
(první se uskuteční v roce 1934), 
dočká se i několika čistě autorských 
(1943 Praha, 1958 Jeseník, 1960 Lu-
hačovice). Od roku 1935 je členem 
Jednoty umělců výtvarných (JUV), 
významného sdružení, které si v té 
době z vlastních prostředků buduje 
moderní Dům jednoty umělců v cen-
tru Prahy. Jednota vydávala také svůj 
spolkový časopis Dílo, ve kterém byla 
díla Jožky Ryšavé často publikována.

Společenská i politická se však po-
stupně mění, atmosféra houstne. 
V době protektorátu, již vdaná za 

Zhruba třicet let svého života svázala akademická malířka Josefína 
(Jožka) Ryšavá-Kačírková s naším krajem. Žila a tvořila na 
Černokostelecku, v obci Vyžlovka. Objevila zde městské 
(Kostelec n. Č. lesy), vesnické (Jaro na Vyžlovce) 
i krajinářské náměty (Ve skalách na Vyžlovce), které s citem 
a vnímáním sobě vlastním přenášela na plátna. 

OSOBNOST REGIONU OSOBNOST REGIONU

Osobité vnímání světa: 
DAR NA CELÝ ŽIVOT

Některé z obrazů Jož-
ky Ryšavé byly použity 

také pro tvorbu po-
hlednic. Najdeme mezi 

nimi Karlov v Pra-
ze, Na dvoře, Pouť 

v Mukařově, O žních, 
Kaplička na Vyžlovce, 
Jaro na Vyžlovce, Ve 
skalách na Vyžlovce, 

Kostelec nad Černými 
lesy (zámek a pivovar) 

či 1. máj v Kostelci 
nad Černými lesy

PESTRÝ TÝDEN, ilustrovaný 
časopis, vycházel v letech 
1926 až 1945. Po celou dobu 
své existence si udržoval vy-
soký standard psaného i ob-
razového zpravodajství. Díky 
němu se prosadili špičkoví 
fotoreportéři mj. Ladislav Si-
tenský. Pestrý týden přestal 
vycházet těsně před vypuk-
nutím pražského povstání 
v roce 1945. Během necelého 
měsíce zformovali bývalí re-
daktoři Pestrého týdne nový 
zpravodajský týdeník, který 
nazvali Svět v obrazech, ten, 
s různými proměnami, vydr-
žel až do roku 1992.  

Letos v listopa-

du uplynulo 50 let od 

jejího úmrtí, na jaře jsme 

si připomněli 110. výročí 

narození této zajímavé 

umělkyně.

Josefína (Jožka) Ryšavá-Kačírková
akademická malířka

* 17. 3. 1911, Kožlí u Ledče nad Sázavou, + 17. 11 1971, Vyžlovka
◗ manžel Vlastimil Kačírek (1895–1970) pocházel z Chorvatska, byl 
také ak. malířem
◗ syn Vlastimil Kačírek ml.se stal grafikem
◗ v Praze měla ateliér v Řipské ulici (Praha 3 -Vinohrady)
◗ na Vyžlovku odešla v době protektorátu; s manželem si zde ne-
chala postavit malou vilku
◗ členka Jednoty umělců výtvarných (později Svazu čs. výtvarných 
umělců)
◗ její krajinářská tvorba je zmiňována mj. v Tomanově Slovníku 
československých výtvarných umělců

Jožka Kačírková Ryšavá 
(1911–1971)

Podvečer u VyžlovákuPouť v Mukařově (pohlednice)

Oslava 1. máje 1. 5. 1948, Kostelec Kostelec nad Černými lesy Grandhotel v Jevanech
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 PRODEJCE UŽITKOVÝCH VOZŮ | NÁSTAVBY A VESTAVBY 

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

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

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

Vyberte si vozidla, která splní vaše potřeby

 

 
NOVÝ NOVÝ 
FIAT FIAT 

DUCATODUCATO

AUTOLAKOVNA PRO OSOBNÍ AUTOLAKOVNA PRO OSOBNÍ 
A UŽITKOVÉ VOZYA UŽITKOVÉ VOZY

LAKOVÁNÍ KAROSERIÍ, DÍLŮ, LAKOVÁNÍ KAROSERIÍ, DÍLŮ, 
ATYPICKÉ ÚPRAVYATYPICKÉ ÚPRAVY

DROBNÉ OPRAVY, DROBNÉ OPRAVY, 
PŘELAKOVÁNÍ DO 24 HPŘELAKOVÁNÍ DO 24 H

V létě opět proběhly příměstské tá-
bory, které dětem připomněly, jak 
vypadá normální svět – sportování 
a tvoření mezi vrstevníky. Na pod-
zim se opět vrátila opatření, souvi-
sející s epidemií COVID 19. Je to 
všechno strašně, strašně náročné 
a ukazuje se, jak je důležité, aby-
chom nemysleli jen na sebe a uměli 
se podívat do budoucna. Věříme, že 
i když jsme teď opět skoro na kole-

nou, zase vstaneme, vytáhneme 
hlavu vzhůru a budeme dělat ma-
ximum pro zdraví a rozvíjení umě-
leckých a sportovních talentů svých 
i našich dětí. 
 Děkuji celému týmu SKC, lek-
torům i našim příznivcům, přeji 
vám hodně zdraví a těším se, co 
dobrého přinese rok 2022!

 Za kolektiv SKC Hynek Kašpar, 
manažer SKC  ■

S nadějemi jsme vstupovali do roku 2021. Dlouho 
jsme museli mít naše sportovní a kulturní centrum 
zavřené, hodně našich lektorů zůstalo se svými 
klienty v kontaktu na dálku a hned, jak to bylo 
možné, své kurzy rozjeli.

Neztrácíme elán a plánujeme do budoucna

www.skcvondrejove.cz

Z PLÁNOVÝCH AKCÍ V SKC ONDŘEJOV
V neděli 12. 12. 2021 v 16 hodin

Vystoupení hudebního dua Cricket and Snail a promítání fotek 
ze světa s komentářem (psali jsme v minulém Zápraží). Akce bude 
komorní, pro omezený počet lidí, prosíme, aby se zájemci přihlásili 

na skcvondrejove@seznam.cz

V sobotu 8. ledna 2022 od 15 do 18 hodin  
SPALUJEME PO VÁNOCÍCH!

Maraton zumby, Pilates a jógy s lektorkami Alenou, Bárou a Ditou. 
Cena 300 Kč. Zájemci ať se hlásí na barborasourkova@seznam.cz

Kromě kompletního analogové-
ho projekčního zařízení se v kině 
zachovala i neuvěřitelná kolekce 
více než 500 filmových plakátů 
ze 70. a 80. let minulého stole-

tí, které jsou pro kino důležitou 
součástí.
 Kino nabízí jak nové filmy za příz-
nivé ceny, tak i setkání s jejich filmo-
vými tvůrci. Těch se dosud zúčastnili 

např.: Galina Miklínová (Lichožrou-
ti), Jiří Havelka (Vlastníci), Olga Ma-
lířová Špátová (Karel). Skladba fil-
mů je pro všechny věkové kategorie. 
Nabídka kina je včetně dopoledních 
produkcí pro MŠ a ZŠ, s výběrem na 
přání.
 Záměrem projektu je v blízké bu-
doucnosti rozšířit program i o diva-
delní představení, besedy, koncerty, 
výstavy a další komunitní akce. To 
ovšem závisí na další podpoře obce, 
týkající se zejména rekonstrukce 
kina. Zde by i poté byl však zachován 
retro styl a jeho jedinečná atmosféra.
„Nadšení diváci k nám jezdí i z větší 
dálky. Kino Jevany není totiž jen bio-
graf, ale je to i společenská událost, 
kterou prostě musíte zažít! Kino je 
naše srdcovka, těší nás rostoucí počet 
diváků a nové rádi uvítáme!“ přidává 
další postřeh Monika Dvořáková. ■

V září 2020 Kino Jevany obnovilo provoz na 
základě iniciativy Moniky Dvořákové. Projekt 
podpořila obec Jevany a mj. také jevanský 

patriot Michal Bregant, ředitel Národního 
filmového archivu. Kino najdete na jevanské 

návsi v těsném sousedství restaurace Na Statku.

KINO JEVANY:
úžasné retro kino ze 70. let s novou 
promítací technologií E-cinema

4. 12. (so) Animované pásmo filmů 
O čertovi a jiné vánoční příběhy, 15 h

11. 12. (so) Divadlo Loutky bez 
hranic / Vánoční svatba sněhuláka 
Karla, 15 h, po představení se koná 
dílnička pro děti 

12. 12. (ne) Film Karel, s debatou za 
osobní účasti režisérky Olgy Malířové 
Špátové, 17 h 

18. 12. (so) Rodinný film Přání Je-
žíškovi, 17 h 

19. 12. (ne) Vánoční koncert žáků 
Anny Chadimové (zpěv) a Evy Klein 
(klavír), 17 h
Změna programu vyhrazena, prosíme sledujte 
web obce Jevany a Facebook Kina Jevany

PLÁNOVANÉ AKCE: 
PROSINEC 2021 

www.obecjevany.cz

Michal Bregant a Monika Dvořáková 
v původní projekční kabině

Olga Malířová Špátová při 
setkání s diváky (film Karel)
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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

WWW.ZAMEKBERCHTOLD.CZ

TRADICETRADICE

Poblíž jeskyně v lesích, v italské Um-
brii, dal postavit první jesle vystlané 
senem František z Assisi. Dovedl 
k nim i živá zvířata (volka a oslíka) 
a na Štědrý den zde byla sloužena 
půlnoční mše. Tak prý vznikla tradice 
stavby betlémů. Ty se rozšířily nejpr-
ve do italských chrámů, kde byly čas-
té jesle s dřevěnými postavami, men-
ší, třeba keramické, papírové, stávaly 
ve výklencích. A byli to právě mniši, 
kdo měl zásluhu na tom, že betlémy 
se začaly šířit; nejprve po přilehlých 
zemích, po Evropě, pak se dostaly 
i do zámoří.

Z kostelů je dejte pryč!
U nás je prvním doloženým postave-
ným betlémem před Vánocemi ten 
na oltáři v jezuitském kostele sv. Kli-
menta v Praze, v roce 1560. Ale už 
o dvě století později byla jejich stav-
ba a předvádění vánočních her v kos-
telích zakázáno – nejprve verdiktem 

c í -
sařov-
ny Marie 
Terezie a pak znovu jejím synem 
Josefem II. Lidé ale už měli stavbu 
jesliček a betléma o adventu zažitou, 
tudíž zákaz nezákaz, přenesli ten-
to zvyk do svých domovů. Domácí 
výroba betlémů si vyžádala určité 
změny. Figury se zmenšovaly, vyu-
žíval se i různorodý materiál, kromě 
dřeva třeba i papír, vosk, hlína, textil 
či těsto. Také prostředí a betlémská 
krajina, tedy nejen figury, se pro-
měnilo, tvůrci se inspirovali tím, co 
viděli kolem sebe.Malé betlémy, ať 
již zakoupené či z vlastní výroby, se 
často o adventu staví doma dodnes. 

Venkovní betlémy
Základ každého betlému, i toho 
venkovního v tzv. životní velikos-
ti, tvoří vždy svatá rodina: Marie, 
Josef, Ježíšek. Většinou nechybí 

jesličky pro Ježíška, krytý přístřešek 
s betlémskou hvězdou, oslík a vůl, 
kteří ho prý zahřívali svým dechem, 
pasáčci s ovcemi, tři králové s dary… 
V našem pojetí bývají často součás-
tí i typičtí vesničané, děti, ponocný 
a třeba i další domácí zvířata. 
 Někde najdete na návsi každo-
ročně stejnou verzi, jinde přidávají 
postavy, nebo dokonce po čase 
betlém celý obměňují. A základ-
ní materiál? Nejčastější je dřevo, 
seno, sláma, malovaná překližka. 
Není dán žádný striktní koncept 
na vzhled postav, celkové výtvarné 
pojetí, počet dalších osob, zvířat, 

doplňků či ztvárnění okolí. A to je 
na tom nádherné. Proto je každý 
betlém unikátní, vycházející z před-
stav svého autora (autorů) a také 
možností, ať již časových, finanč-
ních, materiálových. Tady se sluší 
také připomenout, že mnohdy bet-
lémy, nejen na obecních návsích, 
staví a opečovávají dobrovolníci, za 
což jim náleží velký dík.
 Na několik venkovních betlémů 
z našeho kraje na Zápraží se podí-
vejte, třeba i pro inspiraci, v naší 
fotogalerii (foto z roku 2020). 

Krásné Vánoce všem! 
ak ■

Stavění a umisťování betlémů koncem adventu má 
již staletou tradici. Zrodila se na počátku 13. století 
a stál za ní František z Assisi. Postupně se betlémy 
přesunuly do kostelů, proměnila se 
jejich forma, materiál. Poté, co 
začaly v rámci křesťanských 
vánočních zvyků převažovat 
v domácnostech, výrazně 
se rozvinulo lidové 
betlémářství. 

BETLÉMY: 
 z kostelů až na naše návsi

Zajímavost: 
Skřínkový betlémSkřínkový betlém

Figurky v prosklené zdobené skříňce 
se daly snadno přenášet, ale na 
rozdíl od těch stavěcích, které 

každý rok mohly vznikat s různými 
obměnami, byly tyto svým obsahem, 

velikostí i tvarem jednou provždy 
dány. Unikátem byly pak mezi nimi 

ty, vybavené pohonným mecha-
nismem nebo hracím strojkem.

Zajímavost: 
Velikonoční betlém

Betlémy s typickými posta-
vičkami evokují adventní 

čas. Ale věděli jste, že dříve 
bývaly v našich domácnostech 
poměrně běžné i tzv. betlémy 

velikonoční neboli postní? Tyto 
betlémy zachycovaly některý 

z dramatických okamžiků v ži-
votě Krista (mj. třeba zradu 

Jidáše, křížovou cestu).

Doubravčice

Ondřejov

Vyžlovka

Třemblat, osobitý 
keramický betlém 

ve vitrínce

Stříbrná Skalice

Jevany

Hradešín

Hradové 
Střímelice
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 S koncem roku je spojené hodně 
Žádostí o platbu u již realizovaných 
projektů z Programu rozvoje ven-
kova. Letos již druhý záměr pana 
Tomáše Pacovského se blíží ke kon-
ci. Jde o nákup nového kolového 
traktoru s čelním nakladačem za 
cca 1,5 mil. Kč.

 Mateřská školka ve Velkých 
Popovicích z výzvy MAS pořídila 
modernizaci zázemí kuchyně za 
necelých 300 tis. Kč. Nové vy-
bavení spočívá ve třech nových 
kuchyňských linkách a zabudova-
ných myčkách do výdejní kuchy-
ně třídy „Modrásků“, „Žluťásků“ 
a „Zeleňásků“.

 Říčanská mateřská školka U Slu-
nečních hodin opravila umývárny 
v budově školky a ve venkovních 
prostorách došlo k realizaci zám-
kové dlažby v areálu zahrady. Celý 
projekt podpořila dotace MAS ve 
výši 312 tis. Kč.

 U projektů s větší finanční ná-
ročností probíhají zadávací říze-
ní. Věříme, že i zde bude realizace 
úspěšná a všechny podpořené 
projekty budou začátkem příštího 
roku po dodání potřebných náleži-
tostí na MAS a následně na SZIF, 
proplaceny.

 V rámci rekapitulace ke konci 
roku bylo z Programu rozvoje ven-
kova přes výzvy MAS proplaceno 
celkem 18 projektů ve výši dotace 
cca 10,5 mil. Kč. Z IROP došlo 
k proplacení 20 úspěšných investic 
za cca 40 mil. Kč. Projektů z OP Za-
městnanost zaměřené na sociální 
aktivity v území je již proplaceno 8 
za 8,3 mil. Kč.

 Stále připravujeme poslední vý-
zvu z Programu rozvoje venkova se 
zaměřením na podporu pro země-
dělské podnikatele a také investice 
do vzdělávání, veřejného prostran-
ství a spolkové činnosti. Podrob-
nosti výzvy včetně finanční alokace 
budou včas zveřejněny.

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
V REGIONU

 Projekt terénní sociální práce 
končí. Za dva roky se udělalo hod-
ně práce. Pracovnice MAS Říčan-
sko jste potkávali nejen v kance-
láři, ale především v terénu. Aby 
se i v příštím roce mohlo úspěšně 
navázat a nezpřetrhat to dobré, co 
v rámci projektu vzniklo, navrhla 
MAS převzetí projektu Ladovým 
krajem. Uvidíme, zda Valná hro-
mada Ladova kraje terénní práci 
v sociálních službách v území za-
štítí. 

REGIONÁLNÍ ZNAČKA 
ZÁPRAŽÍ ORIGINÁLNÍ 

PRODUKT® 
 První sobotu v pro-

sinci jste se s námi 
mohli vidět v Ate-
liéru keramiky 

Václava Kalaše 

a Evy Novotné na dni otevřených 
dveří. Navázali jsme tak na loňskou 
vydařenou akci. Ateliér má také 
své krásné výrobky certifikované 
regionální značkou a mimo jiné se 
zde prezentovali a prodávali i další 
místní umělci. Přátelská atmosfé-
ra, výborná ochutnávka lahůdek 
přímo z pece a vůně svařeného vína 
podpořila předvánoční atmosféru. 
Jsme rádi, že jsme mohli být při 
tom a těšíme se na další ročník.

 Kolektiv MAS Říčansko se s Vámi 
rád potká třetí Adventní neděli na 
Masarykově náměstí, kde společně 
i s Vašimi dětmi vytvoříme vánoční 
svícen z jablíček a vánoční kouli 
k zavěšení na Váš vánoční stromek, 
či jako drobný dárek pro Vaše blíz-
ké. U stánku pro Vás budeme mít 
připravený speciální dětský punč 
a pro rodiče svařené víno, podle 
staré rodinné receptury. Přijďte si 
s námi zpříjemnit vánoční čas. Na 
akci spolupracujeme pod záštitou 
města Říčany s Církví bratr-
skou, Cestou Integrace, Vinicí 
Říčany-evangelické společen-
ství a Olivovou dětskou lé-
čebnou. Těšíme se na setkání 
s Vámi.

 Ochlazuje se, ale přesto 
nezoufejte! Doma na Vás čeká 
vánoční pohoda, kterou si 
můžete zpestřit tím, co nás 
o Vánocích všechny spojuje 
a to je láska k vánočnímu cukroví. 
A perníčky neodmyslitelně k vá-
nočnímu období patří. Pojďme si 
společně s dětmi, ale i s rodiči či 
prarodiči užít pečení vánočních 
perníčků. Ta vůně perníkového ko-
ření je naprosto neodolatelná. Jis-
tě každá rodina opatruje ten svůj 

recept, děděný z pokolení na po-
kolení. A pokud ne, zkuste použít 
recept, který opatruje náš kolektiv 
MAS Říčansko. Je prostě skvělý. 

TĚSTO:
400 g hladké mouky
140 g cukr moučka
50 g másla
2 vejce
2 lžíce opravdu dobrého tekutého 
medu
1 lžička jedlé sody
1 lžička dobrého perníkového koření 
(my používáme od firmy Sonnentor)

Dále: 
1 žloutek na potření po upečení, ještě 
horkých perníčků

Můžeme si jimi doplnit nejen odpo-
lední pohodu, ale vlastně kdykoliv, 
kdy na ně dostaneme chuť, jsou hned 
krásně měkké a tak voňavé. Zmizí 

dříve, než zazvoní štědrovečer-
ní zvoneček.

 
A pokud Vám 
nezbyde čas na domácí pečení, po-
dívejte se na stránku http://www.
mnichovickeperniky.cz/galerie/
vanoce, a vyberte si perníčky od paní 
Radmily Bělinové s regionální znač-
kou Zápraží originální produkt®. ■

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.

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

Celý příští rok s námi můžete opět poznávat krásy 
našeho regionu a načerpat inspiraci na příjemnou 
procházku nebo třeba i celodenní výlet s rodinou na 
kole malebným Říčanskem.

Kalendář vznikl na základě vy-
hlášené soutěže měsíčníku Zá-
praží a MAS Říčansko. Vybírali 
jsme z došlých fotografií a každý, 
kdo má svůj příspěvek zveřej-
něný v tomto kalendáři, obdrží 
jeden výtisk. E-mailové kontakty 
máme, takže určitě reagujte, až 
se Vám ozveme a můžeme do-
mluvit předání. Několik výtisků 
je určeno pro naše partnery a zá-
stupce obcí. Do vyčerpání zásob 

je možné si kalendář zakoupit za 
symbolických 79,- Kč. V případě 
zájmu zavolejte nebo napište na 
některý z kontaktů na předchozí 
straně. 

Všem čtenářům přejeme klidné 
vánoční svátky mezi svými nej-
bližšími a do roku 2022 přede-
vším pevné zdraví, optimismus, 
štěstí a lásku. 

Váš tým MAS Říčansko o.p.s.  ■

KALENDÁŘ NA ROK 
2022 JE NA SVĚTĚ

POVEDLO SE NÁM…

Doplnili jsme tak stávající zá-
chrannou síť služeb a zároveň 
přinesli něco nového, a to zejmé-
na ve spolupráci s obcemi naše-
ho kraje, se kterými MAS úzce 
spolupracuje. Projekt, který začal 
v únoru minulého roku, postupně 
rozšiřoval působnost svých čin-
ností s tím, jak jsme tvořili náš 
realizační tým, a jak jsme navazo-
vali spolupráci s místními sociál-
ními službami a obcemi.

Klíčová pro místní obyvatele byla 
zejména nabídka sociální pomoci 
a podpory, kterou jsme poskyto-
vali zejména v domácím prostředí. 
Během dvou let nás oslovilo bez-
mála 100 osob, se kterými jsme 
konzultovali jejich životní situaci, 
poskytovali informace, poraden-
ství, nabízeli pomocnou ruku při 
vyřizování žádostí, formulářů, 
administrativních záležitostí. Cel-
kově jsme s našimi klienty strávili 
téměř 800 hodin. V některých 
případech se jednalo o jedno-
rázové telefonické poradenství. 
Některé situace si vyžádaly naše 
pravidelné návštěvy. Nejčastěji 
jsme pomáhali potřebným za-
jistit pravidelný přísun potravin 
nebo zajištění materiální pomo-
ci (pomoc se zařizováním bytu, 
kuchyně apod.), dále se jednalo 
o poradenství a psychoterapie 
v rámci rodinných problémů, ori-
entaci v systému sociálních slu-
žeb, otázky bydlení, sociálních 

dávek či zaměstnání. Našimi 
klienty byli nejčastěji osamocení 
senioři, rodiny (často neúplné).

Díky projektu jsme zorganizovali 8 
vzdělávacích kurzů pro odborníky 
(zejména sociální pracovníky) z na-
šeho regionu, které byly pro účast-
níky zcela zdarma. Věnovali jsme 
se např. technikám psychohygieny, 
metodě motivačních rozhovorů 
či základům krizové intervence. 
V rámci spolupráce s našimi kolegy 
z okolních regionů jsme zorganizo-
vali několik setkání s cílem předání 
zkušeností a dobré praxe mezi te-
rénními sociálními pracovníky z Be-
nešovska, Voticka a Jílovska. V naší 
práci jsme se od jara tohoto roku 
soustředili i na spolupráci s rodiči 
dětí se zdravotním postižením, pro 
které jsme organizovali svépomoc-
né rodičovské skupiny, které posky-
tují bezpečné prostředí pro sdílení 
radostí i strastí pečující osoby.

Projekt začátkem příštího roku 
končí, ale v rámci spolupráce se 
svazkem obcí Ladův kraj jsme se 
dohodli alespoň na částečném 
zachování některých aktivit – ze-
jména na poskytování bezplatné 
terénní sociální pomoci pro po-
třebné, rozvoz potravin či zajišťo-
vání jiné materiální podpory.

Velmi děkuji všem organizacím, 
obcím i dalším subjektům, které 
se aktivně zapojily do úspěšné rea-
lizace projektu – zejména se jedná 
o Farní charitu Mnichovice, Cestu 
integrace či ZŠ Mnichovice. Věří-
me, že díky našim intervencím jsme 
pomohli některé situace alespoň 
částečně vyřešit či alespoň zmírnit 
a poskytnout potřebným takovou 
podporu, která jim pomohla nalézt 
cestu z obtížné životní situace a že 
jsme byli také nápomocni obcím 
v oblasti poradenství.

Za realizační tým projektu 
Veronika Vítkovská ■

Uplynulé dva roky náš tým MAS Říčanska pracoval 
na aktivitách projektu, který do území přinesl 
další sociální pomoc, poradenství, propojování 
profesionálů napříč celým regionem a pomoc 
s řešením mnohých spletitých životních situací. 

Realizace sociální práce na obcích a zvyšování její kvality v regionu MAS Ří-
čansko, reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946. Projekt a jeho 
aktivity byly realizovány za finanční podpory fondů EU.

Máme pro Vás jeden tip, jak si s dětmi 
užít mrazivé dny a vytvořit hezkou 
venkovní dekoraci, která potěší nejen 
Vás, ale i sousedy. Do různých nádob, 
různých tvarů a velikostí dejte suše-
né květy, větvičky, zrníčka, vlastně 
můžete použít všechno, co máte při 
ruce. Zalejte vodou, nezapomeňte 
vložit provázek na zavěšení a nechte 
za oknem zmrznout. Ozdoba jde 
pak krásně vyklopit a po zavěšení na 
strom, budete mít netradičně ozdo-
bený vánoční stromeček s lákavými 
barevnými ozdobami pro sýkorky. 
A můžete nám poslat fotku, jak se 
Vám dílo povedlo.                                         ■



Už jsme v to pomalu přestávali věřit, 
tento II. ročník, původně naplánova-
ný na jaro 2020, byl totiž už jednou 
přeložen; na duben 2021. V obou ter-
mínech nakonec probíhala distanční 
výuka, školy byly zavřené a žádné 
akce tohoto druhu nebylo možno or-
ganizovat. Ale jak se říká: Do třetice 
všeho dobrého!

Středočeské PIANOFORTE
Tato soutěž je určena žákům zá-
kladních uměleckých škol, žákům 
soukromých hudebních škol a sou-
kromé výuky s působností na území 
Středočeského kraje. Mladí klavíristé 
jsou rozděleni podle věku do sedmi 
kategorií a soutěží s repertoárem, 
který musí splnit nejenom předem 
určený časový limit, ale i uměleckou 
a technickou úroveň.  Do letošního II. 
ročníku se nakonec přihlásilo 47 sou-
těžících ze 17 základních uměleckých 
škol Středočeského kraje. Musíme 
přiznat, že tak velký zájem, vzhle-
dem k dlouhé přestávce způsobené 
distanční výukou, nikdo z nás neče-
kal. Máme moc dobrý pocit z toho, 
že mnohým ani dlouhá pauza bez 
prezenčních hodin a veřejného vystu-
pování nezabránila v práci na novém 
repertoáru, odvaze a chuti zúčastnit 
se soutěže.  

Odborná pětičlenná porota, která 
hodnotila výkony mladých klavíristů, 
byla složena z pedagogů vysokých 
uměleckých škol, konzervatoří a z vý-
konných umělců. Post předsedy po-
roty přijal prof. Ivan Klánský, děkan 
HAMU v Praze, jeden ze současných 
nejvýznamnějších inter-

pretačních a pedago-
gických osobností umě-
lecké scény nejen v ČR, 
ale i ve světě. Po celý páteční 
den se celý náš organizační tým ze 
všech sil snažil navodit maximálně 
příjemnou a přátelskou atmosféru. 

Pevně doufáme, že všichni soutě-
žící si odnesli kromě mnoha cen 
a pěkných dárků i krásný pocit ze 
hry na klavírním křídle zn. Stein-
way & Sons. 

Sláva vítězům, čest 
účastníkům
Vyvrcholením celé soutěže byl pak 
koncert laureátů, který se konal v so-
botu večer 13. listopadu v sále Staré 
radnice v Říčanech. Vystoupili zde 
všichni soutěžící, kteří získali první 
ceny. A byla to pro ně veliká sláva. Ab-
solutní vítězkou soutěže se stala Nela 
Jenny Skopcová ze ZUŠ Otakara 

Vondrovice v Poděbradech – ob-
držela Diplom absolutního 

vítěze. 
Veliký dík patří městu 
Říčany, které se stalo 
garantem soutěže, po-
skytlo nezištně prosto-
ry Staré radnice, a na-

víc finančně přispělo na 
dárky pro soutěžící a na 

organizaci soutěže.
Poděkování také patří vedení 

ZUŠ Říčany, která naší 
soutěži poskytuje pod-

poru a zázemí, i peda-
gogům ZUŠ Říčany, 
kteří pomáhali zajišťo-
vat chod soutěže. 

Co dodat? Snad brzy 
na shledanou. Zda příští 

rok, to nevíme, ale jisté je 
to, že III. ročník určitě bude!

Za Středočeské PIANOFORTE 
Mgr. Eugenie Koblížková

ředitelka soutěže  ■

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2021 se v sále Staré radnice v Říčanech 
konal II. ročník klavírní soutěže „Středočeské PIANOFORTE“. 
Vážíme si toho, že i přes zhoršující se epidemiologickou situaci se 
klavírní klání nakonec podařilo uspořádat.

MLADÍ KLAVÍRISTÉ 
opět rozezněli Říčany

Základní umělecká škola Říčany děkuje všem 
dětem, rodičům, sponzorům, partnerům, příznivcům 
a přátelům za důvěru a přízeň. Velmi si vážíme také 
podpory zřizovatele – města Říčany. Společně jsme 

překonali těžké časy a optimisticky věříme, že v příštím 
roce bude mnohem lépe. Udělejme pro to společně maximum. 

Přejeme všem krásné prožití adventního času, klidné a ničím 
nerušené vánoční svátky a v novém roce 2022 jen vše dobré.

www.zusricany.cz

Matěj Korytář  
- ZUŠ Říčany

Rozárka Poláková  
- ZUŠ Říčany

Laureáti soutěže

Porota a organizační tým

Porota
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KALEIDOSKOP

Vážená redakce, se zájmem 
jsem si v čísle 11/2021 pře-
četl článek na straně 10–11 
o regionálním tisku, autorka 
-ak-. Problematice se věnuji 
trvale, neb s da-
ným problémem 
jsem se jako vy se-
tkal při mé práci ve 
vedení největšího 
českého vydavatel-
ství Economia a ve 
funkci ředitele ča-
sopisů. A už tehdy, 
někdy kolem roku 
1995, jsme začali 
řešit problém naru-
šování konkurence 
na mediálním trhu 
radničními periodiky, 
které za peníze daňo-
vých poplatníků neměly 
a stále nemají problém 
s velikostí tištěného ná-
kladu, což pochopitel-
ně přitahuje inzerenty 
a místo zdokonalování 

komunikace radnic začaly 
tisknout inzerci, o žurnalis-
tické kvalitě obsahu nemluvě. 
V redakci to dobře víte, in-

zerci vám z trhu odebírají. Je 
to na osobní povídání, kolik 
energie to stálo a bude ještě 
stát. A věnuji se problému 
doposud, a to i v teoretické 
rovině, viz moje publikační 
činnost. Cílem je, aby si rad-
nice „nehrály“ na vydavatele 
za peníze daňových poplatní-
ků, poskytovaly v tištěné for-
mě pouze informační servis 
občanům a zabezpečovali 
moderní a kvalitní komuni-
kaci s občany! (..) Zůstá-
vám s úctou! 
Doc. Ing. Milan Kašík, CSc., 

 Uhříněves
 

Děkuji za reakci na člá-
nek týkající se regionál-
ního tisku. Toto téma je 
nám samozřejmě v Zá-
praží blízké, budeme 
se mu určitě věnovat 
i v budoucnu. Osobní 
setkání uvítám a naši 
čtenáři, předpoklá-
dám, se tak již nyní 
mohou těšit na další 
zajímavý článek, na-
víc provázaný s na-
ším krajem.                   

ak  ■

Dorazilo do redakce
Ad Regionální tisk: Je o něj zájem,  
přesto mizí (11/2021)

M. Prokop pokřtil 
album Mohlo by 

bejt nebe…
S ročním odkladem a téměř na 
den přesně se v říčanském KC 
Labuť návštěvníci dočkali koncertu 
Michal Prokop & Framus Five. 
Vzhledem k dlouhodobé indispozici 
kytaristy Luboše Andršta se 
obsazení v průběhu roku dočkalo 
změn, kvalita však zůstává.
Na koncertě bylo představeno a slavnostně 
pokřtěno nové album, na které se čekalo téměř 
deset let! To obsahuje dvanáct původních skla-
deb a jednu cover verzi: Michal Prokop, Luboš 
Andršt, Jan Hrubý nebo Martin Němec dodali 
novou muziku, dostalo se i na dosud nevydaný 
odkaz Petra Skoumala. K již existujícím textům 
Pavla Šruta, Zdeňka Rytíře a Jiřího Žáčka přidali 

další Michal Bulíř, 
Tomáš Roreček, 
Milan Šašek, Mar-
tin Němec a Jan 
Lacina. Speciální 
prémií je pak Jež-
kův, Voskovcův 
a Werichův Svět 
naruby.                         ■

Téma: 
MÁTE UŽ DOMA 
„MĚKKOUŠE“?
Tak se to blíží. Za pár dní 
bude svítit první adventní 
svíčka, což znamená, že ně-
kteří z nás už mají dárky na-
koupené, nebo právě finišují. 
Přiznám se, patřím do této 
skupiny. Něco zavčas nakou-
pím, něco i vyrobím, ale snad 
nikdy to nebylo na posledních 
chvíli. Dárky už mám vzorně 
vyskládané ve skříni v ložnici, 
čekají jen na zabalení. V rám-
ci rodinných a kamarádských 
setkání pak dojde na předá-
vání krabiček s domácím cuk-
rovím, takže nezapomenout se 
předzásobit potřebným množ-
stvím odpovídajících obalů. 
Taky splněno! 
 Přiznám se, také ráda do-
stávám dárky. Ale ne příliš 
často a nejlépe takové ty pro 
radost než plně praktické. Vá-
žím si knih, ocením kvalitní 
červené, výlet v dobré společ-
nosti, to mne opravdu potěší. 
Jako dítě jsem dostávala pře-
devším knihy a… měkkouše. 
Z nich jsem nadšená nebýva-
la. Pletené barevné svetry od 
babičky, teplé pyžámko, balík 
ponožek – to snad nikdy ne-
chybělo. Jak se ty časy mění! 
Dnes „měkkouše“ dokonce 
vítám! Potěší mne saténová 
noční košilka stejně jako an-
tierotický kousek na večer, 
jak říká jeden můj kamarád 
teplým, tlustým ponožkám, 
na kterých často dominují sobi 
či jiné vánoční vzory. Noc co, 
prostě jsem dorostla opět do 
časů měkkých dárků! Vy snad 
myslíte, že vás to nepotká?
 Poslední dárek, který při-
pravuji, je pro vás, naše čte-
náře – prosincové vydání Zá-
praží. Žádný měkkouš, ale 32 
stran papíru, na kterých na-
jdete zajímavé čtení a mnohé 
informace. Jenže, aby to dnes 
odsýpalo, to by se naše úžas-
ná grafička musela věnovat 
grafice. Namísto toho včera 
domalovala a dnes instaluje 
psa do betlému na návsi. Bu-
diž jí však přáno, jako vždy 
stihne vše. A pes je to krás-
ný, kanaánský, takový, který 
žije v polodivokých smečkách 
v okolí města Betléma už tisí-
ce let. Kdo tedy pojedete přes 
Doubravčice, zastavte se na 
chvíli dole na návsi…        ak ■

SLOUPEK

Dobrý den,  
posílám pozdrav z Litomyšle. 
 A rád zavzpomínám na říčanské 
doby. V roce 2007 si zde usmysleli, 
že časopis vydávaný MAS Říčansko 
se bude jmenovat Zápraží. Proč? 
Protože na zápraží se dávala po-
slední pusa, a naopak nás na zápra-
ží vítávala otevřená náruč. Byly tam 
babiččiny hůlky a taky staré škrpále 
po dědovi. Sice je už pár let na věč-
nosti, ale seříznuté holínky tam stá-
le jsou. Bláto na nich dávno zaschlo. 
Tam pošťačka nechávala balíček, 
a právě tady stával košík s jablky, 
aby v síni nevysychala. Tohle, ano 
tohle byl původní záměr. Najít pro-
stor, ve kterém si vzájemně povíme 
to nejdůležitější a budeme si blíz-
ko. Zároveň, že právě tento prostor 
bude hraničním a dopřeje každému 
jeho svobodu – před prahem i za 
prahem. 

Že časopis bral různé podoby a ně-
koho zklamal, protože si představo-
val jinou podobu a jiné nasměrování 
výnosu, to je pravda. Přesto nemohu 
začít jinak než vděkem. Manželům 
Sudovým, že časopis na začátku 
věnovali neziskové organizaci tak, 
aby někdo pokračoval s veřejně pro-
spěšným účelem. Jim patří velký dík. 
Jinak to ani nešlo, protože rodící se 
místní akční skupina jinak nemohla 
hospodařit. Neměla podpory, ani do-
tace. To vše přišlo až později. A pak 
všem, kteří pokračovali. A určitě 
někoho zapomenu. Šikovnost Lídy 
Třeštíkové, pevná záda Vladimíra 
Haše, dobré hospodaření Pavlíny Fil-
kové. Záchranné akce, které podržely 

Zápraží rukama manželů Taberyo-
vých, týmu Leoše Princla. Ti poslední 
dali Zápraží podobu, kterou dodnes 
s nějakými proměnami drží. Samo-
zřejmě vzpomínám na to dobré, co 
přinesl tým Hynka Kašpara a Hele-
ny Vlnařové. Každý se na časopisu 
nějak podepsal. A nakonec tým Aleny 
Kvasničkové, což je legrační souzvuk 
našich jmen, ale žádná příbuznost. 
Všem vám přeji hodně sil a moudros-
ti, abyste zachovali smysl Zápraží, 
dobře obstáli v různých tlacích a po-
sloužili svému okolí. 

Vždycky jsem byl rád tím, čím jsem, 
tedy farářem. Ač jsem se v minulos-
ti pletl a asi se stále pletu do všeho 
možného. Nepředstavuji si jinak 
svou práci než jako doprovázení, 
propojování potřebných lidí a jejich 
důležitých pomocníků. Proto jsem 
se ostatně se Zdeňkem Černovským 
dal do zakládání Masky, jak se li-
dově říkalo. Píšu to tu proto, že mi 
smysl Vánočních svátků připadne 
ještě hlouběji než v dárcích, ve stro-
mečku a hrnku dobrého svařáku. 
I když to vše a mnoho ostatního je 
skvělé a milé. Podstata Vánoc je 
v tom propojení. Z nebes se kdosi vy-
dal, byť za cenu ohromných potíží už 
od narození, aby nás spojil s nebesy, 
aby naše nouze i vynikající schop-
nosti proměnil a zhodnotil, aby dal 
smysl života. A začalo to narozením 
miminka ze ženy do jeslí v Betlémě.

Masku na Říčansku, a nejen u nás, 
držely většinou ženy, matky. Ženy, 
jejichž mateřství zdobila citlivost, 
nadhled i nezměrná vůle, která zven-

čí vypadá někdy jako nadbytek času, 
ve kterém muži občas vidí nicnedě-
lání. Tyhle matky postavily pravidel-
nou službu Zápraží, MAS Říčansko 
a podobných věcí v kraji. Jim tu patří 
poděkování jako té první, té Marii, 
která vzala své těhotenství a pozděj-
ší Ježíšovu výchovu s Josefem na svá 
bedra. O Marii se zpívá mnoho pís-
ní, některé proudy křesťanství Marii 
uctívají. O těch našich ženách se moc 
nemluví. Tak i jim patří v mých slo-
vech velké poděkování. 
Pěkné Vánoce a dobrý nový rok 2022!

Daniel Kvasnička
Nový kostel Církve bratrské, 

Litomyšl ■

Pozn. redakce: Daniela Kvasničku mno-
zí jistě ještě pamatují jako faráře, resp. ka-
zatele Církve bratrské v Říčanech u Prahy 
(v letech 2005 až 2014). Mnozí ho však 
mají spojeného i s různými místními akti-
vitami, jejichž záběr byl (a i na novém pů-
sobišti stále je) poměrně široký. Jeho jméno 
bylo dlouhé roky propojeno také s regionál-
ním časopisem Zápraží, pro který mj. psá-
val svůj pravidelný příspěvek. Po ukončení 
působení v Říčanech přešel do Litomyšle, 
kde je doposud. Požádali jsme ho o pár slov 
do posledního letošního vydání Zápraží 
a děkujeme, že nám vyhověl.

Pozdrav na Zápraží!

Jeho zrod se datuje až do roku 
1992. Klub vydává pro svou člen-
skou základnu klubový fanzin 
„Beatlemánie“ a jednou ročně mj. 
pořádá hudebně vzpomínkovou 
akci – Celorepublikové setkání 
Beatlemaniaků. Letos se jedná již 
o 26. ročník! Na jeho programu, 
který proběhne v KC Labuť v Říča-
nech 11. 12. 2021 je: 
✔ Pietní vzpomínka na Johna Len-
nona a George Harrisona + 50. 
výročí skladby Imagine od Johna 
Lennona

✔ Vystoupení jihomoravské skupi-
ny THE TEARCHERS, zaměřené 
na hity 60.a 70. let
✔ Vystoupení slovenské 

skupiny THE BACKWARDS z Ko-
šic, nejlepší Beatles-revivalové sku-
pina na světě, zahrnující i repertoár 
ze sólové produkce jednotlivých 
ex-Beatles. 

Programem bude provázet, ostatně 
jak je již dobrým zvykem, předse-
da fanklubu a moderátor ČRo Jiří 
Svátek. Tak přijďte a užijte si dobré 
hudby, dokud to jde… ■

„Celorepublikový fanklub Beatlemaniaků“, 
tak se dnes jmenuje jediný opravdu 
fungující a aktivní hudební klub v Čechách 

s členskou základnou převyšující jeden tisíc členů.

Vášeň zvaná The Beatles
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KALEIDOSKOP

Zvlášť těm, kteří jsou místní 
či místa znalí, možná i slza 
dojetí ukápne. V hlavní roli 
Karel Augusta, klip vyrobil 
Oleg Homola, hudba Los Ho-
molos. A kdo to má kousek, 
může se na Vyžlovku vypravit 
v neděli 5. prosince, být u roz-
svícení vánočního stromečku 
a koledy Los Homolos si po-
slechnout naživo. 
Krásné Vánoce všem!      ak  ■

Těšíte se na Vánoce? Kdo se nemůže dočkat, může 
si na YouTube pustit zhruba 3minutový klip kapely 
Los Homolos s názvem Vyžlovský Ježíšek.

Venku je ticho a padá sníh…  
začínaj vánoční radovánky aneb 
Hvězdy svítí nad Vyžlovkou

Zápraží se mi totiž dostalo do 
rukou ve stejném okamžiku, 
kdy se v médiích objevila zprá-
va o výstavě v Trutnově. Dosta-
lo se jí titulků jako: Fotky, které 
zmátly Facebook / Facebook 
kvůli „pornografii“ zabloko-
val stránky města / Siluety 
nahotinek Františka Drtikola 
Facebooku nevoněly apod. O 
co vlastně šlo? Město Trutnov 
pořádalo výstavu s názvem „Za 
tichem ticho“ (díla autorů mj. 
Drtikola, Funkeho, Holomíč-
ka, Chocholy, Sudka) a k její 
propagaci chtělo využít různé 
možnosti. Jednou z nich byly i 
stránky města (tedy doplňkový 
komunikační kanál) provozo-
vané na Facebooku. Na nich 
propagovaná úvodní vernisáž 

výstavy formou reportážních 
snímků, na kterých se objevily 
i fotky – umělecká díla slavné-
ho českého fotografa Františka 
Drtikola, však byla důvodem, 
proč byly oficiální stránky měs-
ta vzápětí zablokovány. Foto-
grafie černobílých aktů prvore-
publikového umělce Facebook 
vyhodnotil jako šíření porno-
grafie, a tudíž porušování zá-
sad. Přestože se stejně jako au-
torka sloupku v Zápraží snažili 
pracovníci města s Facebookem 
spojit a zvrátit blokaci, po přehod-
nocení opět obdrželi vyhodnoce-
ní, že příspěvek je proti zásadám 
komunity Facebooku. Trutnov 
měl však nakonec štěstí, odbloko-
vání místo po běžné 30denní době 
proběhlo téměř obratem.   JH ■

Ad Sloupek – Záludnosti sítě (11/2021)
Sloupky v Zápraží čtu pravidelně, někdy pobaví, 
jindy zaujmou, stane se, že mne i neosloví. Na 
ten poslední, z listopadového čísla, na téma 
sociálních sítí, resp. Facebooku, však musím 
reagovat.

Dorazilo do redakce

ilustrační foto Vlna, 1926, autor František Drtikol zd
ro
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Ke sběru jmelí potřebují speciální 
kurz a také povolení od majitele 
lesa. Stále se však udržuje letitý 
nešvar, že velké množství jmelí 
každý rok natrhají lidé načerno. 
Což ovšem zakazuje lesní zákon a 
často dochází i k poničení stromu. 
Za trhání jmelí načerno hrozí až 
několikatisícové pokuty, usvědčit 
nenechavce mohou četné fotopasti.  

Jmelí je tradiční rostlinou, která 
většinou nechybí v našich domo-
vech o Vánocích. Symbolizuje plod-
nost, štěstí a ustál se i zvyk polibku 
pod zavěšeným jmelím, at´ již pod 
přírodním zeleným, nebo v barvách 
zlaté či stříbrné.
Pozn. V Česku se vyskytuje pouze 
druh jmelí bílého, celkově se jej však 
rozlišuje až 100 druhů.  ■

Přelom listopadu a prosince je čas, kdy je jmelí 
nejkvalitnější, navíc po něm v předvánočním čase 
začíná být poptávka. Sběrači jmelí tudíž vyrážejí 
do lesů a vyhledávají ve výšce na stromech tuto 
poloparazitickou keříkovou rostlinu.

Na jmelí jen s povolením 
nebo raději zakoupit!
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Naloděním se v Hamburku na loď 
směřující do New Yorku zahájil 
v roce 1905 Alois Richard Nykl 
(1885–1958) novou životní etapu. 
Kam ho přivede? Netušil. Jak se 
mu bude dařit. Nevěděl. Ale doká-
zal se přizpůsobit, čerpal z nových 
situací, navázaných známostí, ná-
hod. 
 Začátky v Americe nebyly jed-
noduché, s tím spojené hledání 
bydlení, stěhování, občasná prá-
ce… V době svého prvního americ-
kého pobytu Nykl prožil ledacos, 
živil se jako umělec-portrétista 
(ještě ve školních letech u sebe 

objevil malířské vlohy), vyučo-
val zájemce cizí jazyky, překládal 
a psal anglické dopisy pro méně 
zdatné či gramotné. Nakonec se 
mu podařilo získat místo žurna-
listy v chicagských novinách Svor-
nost u Augusta Geringera, který 
vlastnil vydavatelství a tiskoviny 
v české komunitě (pozn. byl tchá-
nem cestovatele, fotografa a spi-
sovatele Enrique Stanko Vráze 
(1860–1932)). Nejprve pracoval 
v redakci, ale pak se rozhodl pro 
cesty. „Měl jsem uloženo sta-
rým pánem, abych posílal popisy 
z cest za obvyklou cenu dolar za 

sloupec“. Nějaký čas se pobýval 
ve Státech, ale roku 1907 poprvé 
stanul na mexické půdě. Zdržel se 
dva roky, zajímala ho historie Me-
xika, památky, zaměřil se také na 
řeč a její specifika v některých ob-
lastech, všímal si života místních 
lidí i četných přistěhovalců.

Hlavou mu však už začala bloudit 
myšlenka. Co se vypravit se na 
několikaletou cestu kolem světa? 
Co zjistit, jak a zda dávná civiliza-
ce v Mexiku mohla být ovlivněna 
z Evropy a Asie? Co se vypravit 
do Egypta, Indie, Číny, Japonska? 

Rozhodnuto. Menší finanční jisto-
tu měl stále u Geringera, který pro-
jevil zájem i o další postřehy a pří-
spěvky z cest. A tak v červnu 1909, 
vybaven proti případné mořské 
nemoci láhví koňaku Hennessey 
za dolar, se nalodil na loď směřují-
cí do anglického Plymouthu. Přes 
Londýn, Drážďany a Prahu, se 
zastavením na hájovně v Mrzkách 
u rodičů a návštěvou prarodičů 
v Kostelci nad Černými lesy, zamí-
řil do Terstu a dále lodí do Egypta. 
Čas arabských básní, starodáv-
ných pyramid a Koránu byl náhle 
na dosah!

Jedna věc je mít cíl, druhá věc je, 
v dané zemi žít a přežít. Jako všude 
jinde, první starostí Aloise R. Nyk-
la bylo najít v Káhiře slušné ubyto-
vání a hlavně zaměstnání. Stal se 
tak stenografem za deset liber mě-
síčně. „Byl to slibný začátek, sice 
mnohem menší plat než v Mexiku, 
ale vědě bylo nutno přinésti oběti“. 
Rozumná úvaha, z které plyne, že 
Nykl byl člověk cílevědomý, reálně 

uvažující, byť se v mnohém odli-
šoval od svých vrstevníků. Život 
v Egyptě a denní kontaktní život 
mu přinesl nová poznání, utvrdil 
se ve svých myšlenkách. „Nebylo 
divu, že jsem plně sympatizoval 
s mladými Egypťany. Nebyl jsem 
členem národa, který byl utisko-
ván podobným způsobem jako 
oni? (…) Evropa byla na výši své 
síly a moci. Její stroje a hospo-
dářská převaha snadno udržovaly 
země africké a asijské v uctivé ne-
návisti a touze po odvetě.“
 Egypt během dvouletého poby-
tu inspiroval Nykla k mnohému. 
Tady dokonale poznal také Ko-
rán, jehož silou slov byl okouzlen. 
Zároveň mu docházelo, že špatně 

pochopený Korán, jeho chybné in-
terpretace či kontext, lidem k lep-
šímu životu nepomohou. Básnický 
překlad Koránu se proto stal jeho 
velkým úkolem, na který se zaměří 
v budoucnu. 

Zvednout kotvy. Tak to i dnes čas-
to říkáme, když někam odchází-
me. Pro Aloise R. Nykla měla tato 
slova význam častokrát doslovný. 

Z Port Saidu přes Suez a Rudé 
moře zamířila jeho loď do Indic-
kého oceánu, aby zakotvila na 
nějakou dobu na Cejlonu. Odtud 
pokračovala směrem na Singapur, 
přes Hongkong až do Šanghaje, 
města tehdy plného Francouzů, 
nazývaného Paříží Dálného vý-
chodu. Nykla však město k pobytu 
nenadchlo. Mimo rozhlehlou ko-
loniální evropskou výstavní čtvrť 
jen chaos, nepořádek, bláto, divná 
zkomolená řeč pro všechny, kteří 
se nemohli domluvit mezi sebou… 
Nebo za to mohla jistá žena, s níž 
se sblížil během dlouhé plavby 
a vztah možná nedopadl, jak oče-
kával?  Tak sbohem! Japonsko 
čeká!

Se základy japonštiny a nemnoha 
osobními věci vystoupil Alois Nykl 
z lodi v Nagasaki. Psal se rok 1911 
a jeho pětiletá pouť po Japonsku 
právě začala. Veškeré své poznat-
ky a úvahy si zapisoval, až nako-
nec z nich vznikla kniha s názvem 
Věčné Japonsko, která vyšla v roce 
1939 a dodnes je ceněna jako zají-
mavá výpověď o japonské 

kultuře a tehdejší společnosti, včet-
ně malé české komunity. Další do-
jmy pak pod názvem Japonské črty 
uveřejňoval v průběhu roku 1916 
v chicagské Svornosti. Příležitosti, 
redakční práci i cestování se mu 

v plné míře nabídlo při vydávání 
měsíčníku pro Nippon Automobile 
Club. Šlo vlastně o propagaci aut 
a automobilové turistiky v Japon-
sku a zároveň o první motoristický 
časopis v dějinách Japonska. Léto 
roku 1914 vše podstatně změnilo. 
Svět se rozděloval, na povrch vy-
plouvaly skryté názory, byrokracie 

měla v mnohém navrch a dosa-
vadní civilizace se rozpadala. 

Ještě po čtvrt století si Nykl k váleč-
nému období, tak nějak prorocky, 
mj. poznamenává: „(…) zlo neu-
stále ještě výbojně vystrkuje svoje 
mefistofelské růžky.“ V chaosu  
1. sv. války se Alois R. Nykl rozlou-
čil s Japonskem a přes Honolulu 
se lodí vypravil do San Franciska. 
Dozrál jeho čas pro vědu, pro dal-
ší studia a v neposlední řadě i pro 
otázku české samostatnosti.
Pokračování příště.                          ak ■

Zdroj: Ženka J. (ed.), Alois Richard Nykl: 
Padesát let cest jazykozpytce a filosofa, 
Praha 2017, ISBN 978-80-246-3354-
1, Ženka, J. (ed.), Alois Richard Nykl: 
Poznámky k revoluční akci v Chicagu 
(1914–1918), Praha 2017, ISBN 978-
80-246-3680-1, Kolektiv autorů, Kdo byl 
kdo – čeští a slovenští orientalisté, afri-
kanisté a iberoamerikanisté, Praha 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 průkopník automobilismu. Měl velmi široké 
intelektuální zájmy a četné aktivity, které obsáhly mj.  znalost Japonska, 
základy portrétní malby, problematiku etiky, filozofie, náboženství…

Komentář čtenáře, zveřejněný 
na www.databazeknih.cz u kni-
hy Věčné Japonsko:
Za pozornost stojí i vpravdě mi-
mořádná osobnost autora, škoda, 
že jinak zcela neznámá – opravdu 
nevidím důvod vymýšlet si něja-
ké fiktivní Járy Cimrmany, když 
máme A. R. Nykla!

část II.

”
Čas arab-

ských 
básní, sta-
rodávných 

pyramid 
a Koránu 
byl náhle 

na dosah!

Alois Richard 
Nykl v Egyptě 
(1911, třetí 
zprava, s místní 
tradiční 
pokrývkou hlavy – 
fezem)

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

Hora Fudži, nejposvátnější a nejslavnější 
hora Japonska, nejvyšší vrchol celé země 

(3776 m n. m)

Cestopis Věčné Japonsko, zachycující 
pětiletý pobyt A. R. Nykla, se dočkal vydání až v roce 
1939. Obálku a vazbu navrhl Jaroslav Šváb, tisk realizovala 
pražská knihtiskárna Tempo pro nakladatele Václava Petra. 
Ještě za pobytu v Japonsku začal A. R. Nykl s překladem Koránu. 
Vydán byl však mnohem později, až v roce 1934.

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

”
Není účelem člověka na světě, aby 

závodil s říší živočišnou ve výkonech 
čistě živočišných; jeho účelem jest, aby 

tříbil svou duši a vnikal hlouběji do 
podstaty vesmíru cestami, které zvířatům 

nejsou přístupny.

Z HISTORIE
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Petr Medřický, tel.: 731 005 726, Masarykovo náměstí 31, Mnichovice
Otevřeno: PO 7.30 až 13.00, ÚT-PÁ 7.30-17.00, SO 7.30-12.00

Máte rádi čerstvé kvalitní maso z českých chovů? U nás najdete velký výběr, a pokud budete mít speciální 
požadavek,  není problém připravit maso dle vašeho přání. Maso umeleme, ochutíme, naložíme...
Nejen na řízky nabízíme skvělé kuřecí, krůtí a vepřové. V sortimentu nám nechybí ani hovězí maso, především 
z mladých býků a jalovic. 
Doporučujeme k ochutnání také  naše uzeniny, prodáváme jen masové výrobky bez mouky a separátů a doda-
vatele dalšího sortimentu si vždy pečlivě vybíráme!
V sezonní nabídce  nyní naleznete také  naše jitrnice, jelita, výbornou tlačenku či sekanou. A nezapomeňte si 
říct o vyhlášenou domácí vepřovou a kuřecí šunku, skvělá je na chlebíčky, do salátu nebo jen tak pro chuť.

V čase (před)vánočním jsme � o vás opet při� avili nejen naši klasiku, ale take 
nabídku na sváteční stůl. Zavítejte k nám a přesvedčte se o kvalite čerstvého 
masa i našich dalších produktů. U nás najdete toho „svého“ rezníka.

PRODEJ KAPRŮ
bude probíhat ve dnech 

Po - St
21. 12.
22. 12.
23. 12.

Mnichovicke reznictví 
 je stále s vámi!
Mnichovicke reznictví 
 je stále s vámi!

VINNÉ KLOBÁSKY
Opĕt máme v nabídce 
naše vyhlášené domácí 
vinné klobásky, tradiční 

pokrm, který nesmí 
chybĕt v době vánočního 

období.

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, první hráz)
Otevírací doba (zimní): PO – SO  9 až 16 h, NE zavřeno
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

ADVENTNÍ VĚNCE, DEKORACE 
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
řezané jedle, stromky v kontejneru 

PRODEJ ČERSTVÝCH RYB
objednávky na vybrané druhy přijímáme 
do 10. 12. 2021  – amur, candát, šti ka, 
jeseter, sumec

PRODEJ KAPRŮ
lze objednat i kuchané – na dohodnutý 
čas odběru

PŘEJEME KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ 
SVÁTKY VÁNOČNÍ A POHODOVÝ 
VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2022!
OTEVŘENO DO STŘEDY 23. 12. 2021 DO 12 H.
V měsících leden a únor je naše zahradnictví 
uzavřeno.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 
– OPĚT OD BŘEZNA 2022.

tel.: 777 035 666tel.: 777 035 666

VŠEM NAŠIM KLIENTŮMVŠEM NAŠIM KLIENTŮM
DĚKUJEMEDĚKUJEME

ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRUZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCEPŘEJEME VÁM KLIDNÉ VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ,A DO NOVÉHO ROKU ŠTĚSTÍ,

ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTZDRAVÍ, SPOKOJENOST
A POHODUA POHODU

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
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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

STARÉ PIVNÍ LAHVE s vylisova-
nými nápisy a erby koupí SBĚ-
RATEL. Prosím nabídněte na  
605 224 855.

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

PRONAJMU SUTERÉNNÍ BYT 
1+1 v Tehově, 
tel:. 607 744 436 

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Děkujeme všem zákazníkům 
za přízeň. Jsme rádi, že jsme mohli 

být součástí vašich projektů.

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

•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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PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Darujte praktický dárek 
– DÁRKOVÝ POUKAZ na 

dřevo, pelety nebo brikety 
dle vašeho výběru.

Odběr: 
Prusice (tel. 774 123 135)

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

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2022
          HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, POHODY PŘEJE       

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) ·

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

2022
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 PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
 NÁKUP BEZ STAROSTÍ A BEZ RIZIKA
 USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
 DOPLŇKOVÝ PRODEJ

AKCEAKCE
DOPRODEJ LETNÍCH PNEUMATIK 

(skladové ceny)
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH

PNEU-CENTER TOMIC
Tel.: 321 697 575, 739 096 475

www.tomicpneu.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU A PŘÍZEŇ, 
PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A POHODOVÉ 

SVÁTKY VÁNOČNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ 
V NOVÉM ROCE 2022!

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

Hledám výpomoc pro středisko sociální péče
ve Velkých Popovicích

(pro klienty v Mokřanech a Klenovém)
Vhodné  jako přivýdělek pro maminky na

mateřské dovolené, nebo aktivní seniorky. Auto nutné.
774 994 357

Mgr. Věra Bobovská,
email: bobovska@socialnipece.cz;

www.socialnipece.cz

DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE  
NAŠICH SLUŽEB A DO NOVÉHO ROKU 

PŘEJEME VŠE DOBRÉ

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

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

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

www.doctorsmile.cz
tel.: 722 649 052

Zubní ordinace Dr. Smile 
v Praze-Strašnicích

PŘIJÍMÁ NOVÉ 
PACIENTY!

 V ZÁPRAŽÍ MŮŽE 
BÝT I VAŠE  

INZERCE  
– KONTAKTUJTE NÁS

inzerce@zaprazi.eu

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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Tajenka křížovky z minulého čísla 11/2021: ZAHRÁDKÁŘ NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČASOPIS O ZAHRADĚ
Křížovku správně vyluštili, tajenku v termínu zaslali a výherci ročního předplatného časopisu Zahrádkář se 
stávají: K. Krajcr z Prahy 4 (Chodov), L. Hájková z Ledče nad Sázavou a M. Boudová z Louňovic. 
Pozn. Kontaktovat výherce ohledně předplatného bude přímo redakce Zahrádkáře. Gratulujeme! ■

KŘÍŽOVKA

INZERCE S NÁMI  
JE DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ
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