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ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

NADĚJNÝ 
KLAVÍRISTA
Matěj Korytář ze 
ZUŠ Říčany sbírá 
jedno ocenění  
za druhým, 
díky své píli  
a velkému  
talentu.

STUDIUM
Přihlášky a přijímací 

zkoušky

HISTORIE 
Počátky lyžování

TRADICE
Únorové zvyky 

a pranostiky

OSOBNOST 
REGIONU

A. R. Nykl  
(3. díl)

OÁZA ŘÍČANY 
Nabízí 
profesionální 
tenisové podmínky. 
Novinkou letošní 
tenisové školy 
bude kemp 
s Karolínou 
Plíškovou.

Zbyšek 
Pantůček
ZPĚV, DABING, TO VŠE JE ÚŽASNÉ,
ALE DIVADLO JE PROSTĚ DIVADLO…
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NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TIPO OD 409 900 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
Nabídka Fiat Tipo s cenou 409 900 Kč zahrnuje DPH a vztahuje se na verzi Tipo Sedan 1,0 100 k. WLTP kombinovaná spotřeba modelu Fiat Tipo: 4,2–5,9 l/100 km, 
WLTP emise CO2: 110–133 g/km. Na všechny vozy se vztahuje základní 2letá záruka a navíc 3 roky rozšířené záruky s limitem do 100 000 km. Pro bližší informace 
o cenách a specifi kacích se obraťte na svého autorizovaného prodejce značky Fiat. Informace o záruce poskytované výrobcem jsou uvedeny v záruční a servisní 
knížce. Uvedené informace a skutečnosti mají výhradně informativní charakter. Použité fotografi e jsou pouze ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft. si 
vyhrazuje právo na změny všech uvedených údajů bez předchozího upozornění. Podrobné informace u autorizovaných prodejců nebo na www.fi at.cz.

Vážení čtenáři,
první letošní měsíc je 
za námi a nás čeká 
únor „nejkratší měsíc, 
tento záprtek mezi 
měsíci“. Víte, čí to jsou 
slova? Budete-li pro-
čítat pečlivě toto číslo 
Zápraží, určitě na to přijdete. Ostatně, za-
jímavých textů zde najdete dostatek. 
 Třetím dílem končí životní osudy A. R. 
Nykla, který mnohé z vás dle ohlasů zau-
jal. Připomene si únorové tradice a pra-
nostiky, a protože zima stále velí přírodě 
a vypadá to, že letos si lyžaři na svazích 
i v dlouhých stopách přijdou na své, na-
bízíme pár momentů z historie lyžařství. 
Pestrý mix informací a výběr z toho, co 
nám dorazilo do redakce, pak přináší 
náš Kaleidoskop, rozšířený již podruhé 
na tři stránky. Také nám v tomto čísle 
nechybí oblíbená křížovka – bylo by 

škoda toho nevyužít a nepotrénovat své 
šedé buňky mozkové!  Snad si tedy každý 
najde to své, to, co ho zaujme.

Pohodové čtení a dobrou náladu přeje
Alena Kvasničková ■

ANKETA

O předplatném a zasílání časopisu
S povděkem kvitujeme, když nám do redakce dorazí vaše 
emaily. Během vánočního období se nám sešlo nejen ně-
kolik odpovědí s vyluštěnou tajenkou křížovky (byť nebyla 
výherní), ale většina z nich byla doplněna i vánočním po-
zdravem či novoročním přáním. Všem moc děkujeme!

Co nás ale překvapilo, a podotýkám, že mile, tak to bylo ně-
kolik zaslaných žádostí o objednání předplatného časopisu 
Zápraží, případně o možné samostatné zasílání. Všem jsme 
odpověděli, ale pro jistotu uvádíme informaci i zde. Zájem-
ce o předplatné či zasílání musíme však zklamat. Vzhledem 
k tomu, že časopis Zápraží je pro čtenáře zdarma, nelze zří-
dit předplatné, a to ani individuál-
ní, jak se jeden čtenář dotazoval. 
Stejné je to i se zasíláním, byť bez 
předplatného. Ano, rozumíme 
tomu, že jste ochotni si poštovné 
zaplatit, ale… Na tyto činnosti ne-
máme kapacitu, ani personální, ani 
časovou. Náš systém fungování na 
toto není prostě nastaven. 
 Pokud někdo nemá možnost ča-
sopis si vyzvednout na některém z našich ca 60 výdejních 
míst, nebo ho neadresným roznosem nedostane do schrán-
ky, je k dispozici volně dostupná elektronická verze časopisu 
Zápraží. Děkujeme všem za přízeň!                                        ■

Pamatujete se, jak jsme vám po-
ložili předloni na podzim anketní 
otázku týkající se záměru výstav-
by Lidlu v Mukařově? Z odpově-
dí bylo jasné, že názor jednotný 
zdaleka není.

Někomu výstavba obchodu nevadí, 
uvítá, že nemusí jezdit o několik ki-
lometrů dál, jinému stačí stávající 
obchody a našlo se i dost těch, kteří se 
záměrem nesouhlasili. Ať již neviděli 
další obchod potřebným, nebo hlaso-
vali za zachování louky, zeleně, volné 
přírody.

Proč se o tom zmiňujeme? Aktuál-
ně se totiž již rozjely stavební práce 
u Kutnohorské silnice u rybníka Po-
žár, což mnozí z vás zaznamenali. 
Zatím se jedná o stavbu centrální 
čističky odpadních vod a kanalizace, 
stavebníkem je obec Mukařov. Pak se 
začne stavět i Lidl, což je stavba sou-
kromá; realizátor přispěl na výstavbu 
ČOV, která by měla být dokončena na 
podzim 2023.
Více info www.mukarov.cz                      ■

Elektronickou verzi 

Zápraží (formát *pdf) 

naleznete na našem 

webu www.zaprazi.eu. 

V archivu jsou i starší 

vydání v rámci  

jednotlivých ročníků.
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O rozhovor pro časopis Zápraží jsem 
Zbyška Pantůčka požádala při jedné 
místní akci u nás v Doubravčicích, 
v závěru loňského léta. Nakonec jsme 
se sešli u něho doma až před Vánoce-
mi a náš rozhovor se točil kolem vše-
ho možného, jen k tomu profesnímu 
životu směřoval nějak pomaleji. Ale 
díky tomu vím, že v Brně je jméno 
Pantůček stále pojmem, že se nechal 
dobrovolně zavřít na týden do tmy, že 
v jeho domácnosti hrají důležitou roli 
početní domácí mazlíčci, že jeho život 
je především divadlo, je i autorem 
úspěšné divadelní hry…

Tohle mě opravdu zajímá. Proč 
se někdo nechá zavřít na týden 
do tmy? Navíc jste to prý měl 
v plánu už nějakou dobu.

Tou myšlenkou jsem se zabýval snad 
čtyři roky, to je fakt. Jen stále nebyl 
čas nebo naopak volný termín po-
bytu. Pak se nějak přihodilo, že jsem 
měl volný měsíc, tak jsem začal inten-
zivně hledat, a shodou náhod jsem 
kousek od domova narazil na místo, 
kde měli volno, zamlouvalo se mi to, 
a tak jsem tam týden strávil. Proč? 
Chtěl jsem to zažít, změnit prostře-
dí, tak nějak se zastavit a mít čas pro 
sebe.

Splnila se Vaše očekávání?
Absolutně! První dva dny jsem hod-
ně spal, užíval si, že nemám žádné 

povinnosti, nikam nemusím. Pak 
se mi začaly vybavovat věci z dět-
ství a různé takové ty zasunuté 
vzpomínky, na všechno byl klid, 

čas. Taky jsem cvičil, třeba běhal 
na místě, pořád spát nebo ležet 
nejde. Asi pátý den přišla katarze, 
takový ten očistný prožitek, něko-
lik hodin mi jela hlavou myšlenka 
oproštění se od všeho. Bylo to za-
jímavý, cítil jsem se uvolněnější, 
vyrovnaný, odpočatý. Ta tma je 
v tomhle neskutečně přínosná. Po 
těch sedmi dnech jsem si pak ří-
kal: Škoda, že to skončilo, klidně 
bych dal ještě týden!

Vy jste sice plzeňský rodák, 
ale kořeny máte v Brně, navíc 
v umělecké rodině…

Já se v Plzni totiž narodil po 
rozchodu rodičů, ale jinak ano, 
Pantůčkovi a Brno, to patří 
k sobě. Odmala jsem žil v umě-
leckém světě všeho druhu. Děda, 
z matčiny strany, byl břicho-
mluvec, maminka (pozn. Vlasta 
Bláhová) zpěvačka a Pantůčkovi? 
Otec Zbyšek působil nejprve jako 
zpěvák v brněnských kavárnách, 
estrádních pořadech, byl i bavi-
čem, spolupracoval mj. s Orches-
trem Gustava Broma, Studiem 
Brno a hlavně, s bratrem Liborem 
vystupovali jako komická dvojice. 
Ostatně strýc je činný doposud. 

Ovlivnilo Vás to? Věděl jste vždy 
čím budete?
Koho by takové prostředí neovliv-
nilo! A vlastně ano, chtěl jsem být 
vždy hercem, zpěvákem. Tvrdil 
jsem to už od první třídy základní 
školy a – vyplnilo se to!

Pokud se nemýlím, začínal jste 
tak jako mnozí jiní – v rámci 
vojenské služby v Armádním 
uměleckém souboru Víta Ne-
jedlého.
Je to tak. Po Pražské konzervato-
ři, kde jsem se potkal s Martinem 
Zounarem, Mahulenou Bočano-
vou či Nelou Boudovou, zahrál 
si jako student v několika před-
staveních (začínal jsem jako be-
zejmenný zbrojnoš v ND a končil 
jako Princ z Walesu ve Vinohrad-
ském po boku Miloše Kopeckého 
ve hře Richard III.) jsem nastou-
pil na vojnu, to je ale na dlouhý 
povídání, tolik času ani prostoru 
nemáte. Tam jsem se dostal zno-
vu k divadlu, se mnou třeba i Jirka 
Langmajer nebo David Novotný. 
Odehráli jsme asi čtyři sezóny a já 
obdržel nabídku – činohru jsem 
vyměnil za zpěv – a začal vystupo-
vat s vokálním souborem Dobrý 
Večer Quintet. To byla další skvělá 
doba, jezdili jsme po celé Evropě, 
koncertovali. Všechno to byla ob-
rovská škola.

Ale u zpěvu jste nezůstal, diva-
dlo je větší srdcovka?
Musím přiznat, je. Po činohře, po 
divadle, po tom se mi po pár letech 
stýskalo. A tak, když po jednom 
ránu stráveném v dabingu, které-
mu jsem se už průběžně věnoval, 
mi volala Martina Menšíková, jest-
li bych chtěl hrát s ní, s Martinem 
Zounarem či Ivanou Andrlovou, 
neváhal jsem. Jedna bytová zkouš-
ka a do měsíce jsem stál na jevišti. 
Tak nějak začala moje kariéra v di-
vadle Háta. Pak následovala řada 
nádherných let, já dostal spoustu 
krásných příležitostí a byla to 
vlastně moje nejdelší doba (18 
let) v jednom souboru a absolutní 
srdcovka.  Dokonce „Háta“ byla 
tak zlatá, že když já měl tu drzost 
a v roce 2007 jsem napsal divadel-
ní hru To byl teda Silvestr, tak ona 
ji uvedla! A hra měla nakonec přes 
180 repríz! Dodnes tu svoji drzost 
nechápu, ale řekl bych, že se vyplati-
la. Pozn. red. Divadel-
ní společnost Háta 
vznikla roku 1998, 
ředitelkou je 
herečka Olga 
„Háta“ Že-
lenská.

Pak jste se ale rozhodl pro 
změnu. Zamířil jste opět na di-
vadelní prkna?
Kam jinam? Zpěv, dabing, to vše je 
úžasné, za uplynulé roky jsem na-
mluvil a nazpíval stovky postav, ale 
divadlo je prostě divadlo… 

Takže kam vedly Vaše kroky 
a kde nyní působíte?
Začnu tím, že po spoustě let jsem 
se vrátil – díky přímé nabídce od 
Lumíra Olšovského, což je šéf sou-
boru muzikálu Divadla J. K. Tyla 
v Plzni – do svého rodného města. 
Mimochodem, tady jsem měl i svou 
první roli v životě – v šesti letech 
jako Filípek ve Stroupežnického 
Našich furiantech. Teď představuji 
bratra Jeremiáše v muzikálu Něco 
shnilého! Je to poměrně novinka, 
úspěšná na Brodwayi v roce 2015. 
Točí se kolem snahy dvou bratrů 

stát se úspěš-

nými dramatiky a konkurovat 
tak zbožňovanému souputníkovi  
W. Shakespearovi. Na radu věšt-
ce se tedy snaží o hru, ve které se 
nejen mluví, ale i zpívá 
a tančí. Víc prozrazovat 
nebudu, chce to vidět! 
(Foto z představení 
viz titulní stránka.) 

Jinak hraju pod produkční společ-
ností Jiřího Turka, JT Promotion, 
jak v jejich zájezdových představe-

ních, tak i Praze. Sešla se 
tu opět vynikající parta, 

jen namátkou: Martin 
Zounar, Martina Ran-

dová, Daniela Šin-
korová, Antonín 

Pr o c h á z k a . 
Tady se 

jen připravuje změna v místě půso-
bení, stálou scénou se pro nás stane 
zrekonstruované Divadlo Metro na 
Národní třídě, pro veřejnost se ote-
vře teď na konci února. Pod jednou 

střechou tu bude půso-
bit asi pět divadelních 
skupin.

Odbočme ještě k to- 
mu dabingu. Váš hlas 
je spojen s mnoha 
postavami, to nelze 
jen tak minout. 

Dabuji už skoro 30 let, 
tak aby ne! A než se zeptáte, tak 
si nad jiné cením toho, že jsem 
vlastně dvorním dabérem Colina 
Firtha. Toho dabuju moc rád. Po-
slední film s ním? Asi Dřív než pů-
jdu spát (Before I Go tu Sleep), ale 
jinak jsem s ním nejvíc spojován 
díky populárnímu Deníku Bridget 
Jonesové, co si budeme povídat…

Také jsem zaznamenala na 
jednom fóru docela rozsáh-
lou diskuzi na téma dabing 
filmu Madagaskar, a Vy jste 
tam u fanoušků v roli flegma-
tického lemura Maurice díky 
užitému brněnskému hantecu 
bodoval! Proč vlastně Maurice 
mluví takto?
Tak to bylo dané. Když si totiž 
poslechnete film v originále, tak 
lemur Maurice využívá nářečí 
malganštiny, jazyka typického 
pro Madagaskar. Mluví tedy i v té 
původní verzi odlišně. A tu odliš-

nost bylo třeba zachovat i při 
dabingu do češtiny. Zvažo-

valo se i plzeňské ná-
řečí, ale už víte, jak 

to dopadlo. A jak 
vidět, volba to 

byla správná!
Děkuji za 
rozhovor  

ak ■

Jeho hlas snad slyšel už každý z nás. Jeho 
jméno zaslechneme u mnoha filmů, seriálů 
i animovaných snímků. Vybavit si jeho tvář už 
však tak jednoduché není. ZBYŠEK PANTŮČEK 
má však pracovní záběr mnohem širší. Je nejen 
vynikajícím dabérem s dlouholetou kariérou, ale 
také hercem, hudebníkem, zpěvákem.

Zpěv, dabing, to 
vše je úžasné,
ale divadlo je 
prostě divadlo…

ROZHOVOR ROZHOVOR

“Chtěl jsem být vždy hercem, zpěvákem. Tvrdil jsem 
to už od první třídy základní školy a – vyplnilo se to!

ZBYŠEK PANTŮČEK (*1967)
✔ Narozen v Plzni
✔ Herec, dabér, hudebník
✔ Rozvedený, dvě děti
✔ Partnerka Jana Mařasová, 
herečka, dabingová režisérka
✔ Žije v Doubravčicích
✔ Během vojenské služby pů-
sobil v Armádním uměleckém 
souboru
✔ Vystupoval s vokálním sou-
borem Dobrý Večer Quintet
✔ Hrál i v několika filmech, 
seriálech: mj. Fixit (2019), 
Krejzovi (2018-2019), Svat-
by v Benátkách (2014-2015), 

Atentát (2015), O češtině (2005, 
publicistický)
✔ Dlouholetý člen Divadelní 
společnosti Háta (18 let)
✔ Autor divadelní hry To byl 
teda Silvestr!
✔ Hraje v Divadle J. K. Tyla 
v Plzni a v představeních spo-
lečnosti JT Promotion
✔ Nadaboval stovky postav: mj. 
Mark Darcy/Colin Firth - Deník 
B. Jonesové, lemur Maurice – 
Madagaskar, umpalumpové – 
Karlík a továrna na čokoládu, 
Alvin a Chipmunkové, Toy Sto-
ry, Gilmorova děvčata.
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◗ Môj obľúbený 
lemur! Len som 
zmätený, niekedy 
sa chce Juliena zbaviť, ale 
niekedy sa chová ako jeho 
najvernejší sluha 😆 

◗ V podání dabéra Zbyška Pan-
tůčka perfektní! 

◗ V brněnském hantecu – bez-
konkurenčni 😊 

◗ Já z toho jeho hlasu nemůžu 😆
◗ Styl, jak mluví je fakt dokonalý!

Zbyšek Pantůček
a Pavla Vojáčková

ve hře Hvězdné manýry
(divadelní společnost Háta)

Martin Zounar a Zbyšek Pantůček ve hře Osm eur 
na hodinu  (JT Promotion)

Osm eur na hodinu má skvělé obsazení, režie 
se ujal Ant. Procházka (JT Promotion)
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Osm eur na hodinu má skvělé obsazení, režie 
se ujal Ant. Procházka (JT Promotion)
Osm eur na hodinu má skvělé obsazení, režie 
se ujal Ant. Procházka (JT Promotion)
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!!!

nějak projevuje, nebo je to možné za 
pomoci testů poodhalit.“ Komplexní 
diagnostika se zaměřením na volbu 
dalšího vzdělávání je vlastně baterie 
několika testů zjištujících intelektové 
předpoklady, osobnostní vlastnosti 
a preference určitých skupin povolá-
ní. To zní dobře, ale ještě důležitější je, 
aby to zaujalo i syna. Bez jeho moti-
vace a ochoty spolupracovat by testy 
přinesly jen velmi omezený výsledek. 
Jak dlouho diagnostika formou těch-
to testů trvá? „Počítejte asi tři hodiny 

na samotné testování, pak krátká 
přestávka na vyhodnocení a následně 
asi hodinová konzultace s Vámi a se 
synem k výsledkům. Samozřejmě 
bude prostor pro Vaše i synovy dota-
zy. Účelem této konzultace není ani 
tak informace, že syn má jít na tu a tu 
konkrétní školu, ale spíš návrh ně-
kolika alternativních možností, mezi 
kterými si sami budete vybírat. Jako 
vedlejší pozitivní efekt může konzul-
tace se synem přinést podnícení jeho 
vlastního zájmů a aktivity při výběru 
budoucího povolání.“ 

Máte-li tedy doma potomka, který 
stále ještě nemá jasno ohledně své-
ho dalšího vzdělávacího směřování, 
chcete-li mu pomoci a zároveň se 
vyvarovat rizika, že budete určovat 
jeho budoucí životní dráhu pouze 
podle svého vlastního zaměření, 
zvažte možnost této nabídky kom-
plexní diagnostiky. Proberte s ním 
znovu dostupné školy, projděte 
vzdělávací obory, vezměte v potaz 
jeho zájmy, nadání, dovednosti, in-
spirujte ho. A také si uvědomte, že 

střední školou či odborným učiliš-
těm to většinou nekončí. Jen menší 
část absolventů totiž zůstává ve 
svém oboru. Ostatní se dál hledají. 
Je to tak, předvídatelná budoucnost 
neexistuje.                                                   ak ■Nejinak je tomu u nás doma. De-

váťák se stále ještě nerozhodl, vy-
hraněné zájmy nemá, hlavu na učení 
ano, ale zároveň i ten správný věk na 
to, že spoustu věcí ignoruje, nikam 
a s ničím nespěchá, udělá jen to, co 

nutně musí. Jak do školy, tak doma. 
Nakonec jsem pro radu a zodpově-
zení otázky „Co dál?“ zamířila k od-
borníkovi. V tomto případě tedy na 
doporučení k dámě, Mgr. Markétě 
Fialové, která provozuje psycholo-
gickou diagnostiku dětí a dospíva-
jících a poradenství v oblasti rodin-
ných vztahů, výchovy a vzdělávání, 
působí i při několika základních ško-
lách ve Středočeském kraji.

Rodinné vztahy, 
výchova, chování
„Odhadla jste to správně, většina 
kluků v tomhle věku má holt jiný 
přístup k životu a vidí podstatné 
věci jinde, než bychom si přáli“, 
potvrzuje mi M. Fialová to, co vím. 
„Ale uvidím, promluvím si s Vámi 
a pak s ním, zjistíme, kde jsou pří-
padné třecí plochy, jak situaci vní-

máte každý ze svého úhlu pohledu. 
My rodiče si v rámci společného 
soužití s dospívajícími potomky ne-
musíme uvědomovat některé jejich 
potřeby, takže můžeme reagovat 
neadekvátně jejich způsobu myšle-
ní. Pohled nám může pomoct najít 
vhodnější způsob komunikace.“ 
Tak to bychom měli otázku vztahů 
a chování. Běh na dlouhou trať. 

A co ta škola a výběr dalšího směru 
vzdělávání?

Rozhodnutí o dalším 
vzdělání
„Tady je to především na něm. Ne, 
nemusí mít konkrétní představu, co 
chce dělat za deset, dvacet let... My jen 
můžeme pomoci s nasměrováním. 
To, pro co má předpoklady, se už buď 

Do 1. března 2022 pro obory vzdě-
lání bez talentové zkoušky.
Uchazeč o vzdělávání v oboru s ma-
turitní zkouškou může pro 1. kolo 
přijímacího řízení podat přihlášku 
až na dvě střední školy nebo dva 
maturitní obory (případně odborná 
zaměření téhož oboru podle školní-
ho vzdělávacího programu) v rám-
ci jedné střední školy.
Pozn. Pro obory s talentovou zkouš-
kou byl termín do 30. listopadu 2021.

Termín zkoušek
Jednotná přijímací zkouška se 
bude konat v termínech stano-
vených Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Didak-
tické testy z českého jazyka a li-
teratury a z matematiky se ve 
školním roce 2021/2022 usku-
teční v dubnu (12. a 13. dubna 
pro čtyřleté obory a nástavbové 
studium a 19. a 20. dubna pro 
šestiletá a osmiletá gymnázia), 
náhradní termíny pak v první po-
lovině května. 

Jednotné testy
Jednotná přijímací zkouška se skládá 
ze dvou písemných testů: z českého 
jazyka a literatury a z matematiky. 
Varianty testů jsou různé pro čtyřleté 
obory vzdělání (včetně oborů nástav-
bového studia), pro šestiletá gymná-
zia a pro osmiletá gymnázia. Časový 
limit pro test z českého jazyka a lite-
ratury je 60 minut, na test z matema-
tiky je vyhrazeno 70 minut. Povole-
nými pomůckami při konání testů je 
pouze modře či černě píšící propiso-
vací tužka (nelze používat gumovací 

pera či fixky), u matematiky navíc 
obyčejná tužka a rýsovací potřeby. 
U zkoušky je zakázané používat slov-
níky, Pravidla českého pravopisu, 
kalkulačku či matematicko-fyzikální 
tabulky. Zdroj: www.cermat.cz

Ověřte si aktuální informace pro vámi 
sledovaný obor vzdělávání. Je možné, 
že přijímací zkoušky pro aktuální 
školní rok se v dané škole nekonají, 
zájemci jsou přijímáni dle školou sta-
novených kritérií (většinou se jedná 
o obory s výučním listem).                   ak ■

STUDIUM

JÁ FAKT NEVIM, 
ČASU DOST…

STUDIUM
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TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Pokud máte doma 
potomka, končícího 
právě základní školu, 
a na vaše dotazy 
ohledně dalšího 
vzdělání odpovídá 
tímto způsobem, 
připomeňte mu, že 
je už únor. Možná to 
tak nevypadá, ale čas 
pro letošní odevzdání 
přihlášek na studia se 
přiblížil. Termín je do 
1. března 2022.

”
Máte-li tedy doma potomka, který stále 
ještě nemá jasno ohledně svého dalšího 
kroku, chcete-li mu pomoci, ne určovat 
jeho životní dráhu podle svého, zvažte 

i možnost testu, komplexní diagnostiky.

Nemusí mít konkrétní představu, co 
chce dělat za deset, dvacet let... My 

jen můžeme pomoci s nasměrováním.

il
us

tr
ac

n
i f

ot
o:

 z
dr

oj
 P

ix
ab

ay

Poradenství a psychologická 
diagnostika nejsou v tomto případě 

hrazeny pojišťovnou.
Zpracováno a publikováno 
se svolením psycholožky 

Mgr. Markéty Fialové, email: 
fialova22@seznam.cz,  

web: marketa-fialova.cz

”
Nemusí mít konkrétní představu, co 
chce dělat za deset, dvacet let... My 

jen můžeme pomoci s nasměrováním.

MIKEŠOVA ŠKOLKA 
TEHOV – PŘIHLÁŠKY

Velkému zájmu o docházku 
dítěte ze strany rodičů se 
Mikešova školka těší již několik 
let, za což jsme rádi a snažíme 
se dětem i rodičům vyjít ve 
všem co nejvíce vstříc.

www.mikesovaskolka.cz

Slibujeme vám také, že přijímáme 
děti během celého školního. Ano, je 
to pravda, tuto možnost nabízíme. 
Zpravidla se ovšem jedná o výjim-
ky, protože během školního roku se 
loučíme s dětmi ojediněle. 

Začátek kalendářního roku je 
proto v tomto směru ten správný 
čas, myslet dopředu a zajistit si 
místo pro své dítě ve školce na 
následující školní rok, který se 
nezadržitelně blíží.

Nové přihlášky již evidujeme 
a budeme rádi, pokud i vaše dítě 
bude mít své místo u kocoura Mi-
keše. Stačí zavolat a domluvit si 
individuální termín a nezávaznou 
info schůzku.

Děkujeme za důvěru rodičům, 
kterou nám věnují již od roku 
2007!

Miluše Ketzlová,
ředitelka Mikešovy školky ■
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Matěj v ZUŠ Říčany studuje hru na 
klavír ve třetím ročníku u Mgr. Petra 
Malínka. S panem učitelem si dobře 
rozumí, a to nejen po hudební stránce. 
Nutno uznat, že jejich poctivá práce 
nese zasloužené ovoce. K pracovitosti 
ale musí být dostán do vínku velký ta-
lent a my jsme rádi, že se tento talent 
rozvíjí právě u nás, v ZUŠ Říčany.

Malý přehled Matějových 
úspěchů:

Klavírní soutěž pro mladé kla-
víristy – Mladí pianisté hrají na 
klavír Steinway&Sons v Praze 
– 1. cena (2019) a 2. cena (2020)
Velmi úspěšným rokem byl pro 
Matěje loňský rok 2021, kdy zís-
kal 2. cenu na klavírní soutěži 
Broumovská klávesa, 1. cenu na 
soutěži Mladí pianisté hrají na 
klavír Steinway&Sons, 1. cenu 
na známé Prague Junior Note, 
1. cenu na soutěži Bachovská 
cesta, 1. cenu na Středočeském 
PIANOFORTE a 1. cenu a abso-
lutní prvenství na soutěži Anto-
nín Dvořák mladým.

Pedagog Mgr. Petr Malínek Matěje 
vystihl těmito slovy: „Vyznačuje se mi-
mořádnými schopnostmi k hudbě a ke 
hře na klavír. Je schopen se velmi rychle 
zorientovat v notovém materiálu, učit 
se skladby, i řešit různé technické pro-
blémy. Je schopen velmi citlivě pracovat 

s hudebním výrazem. Po stránce emo-
cionálního projevu je daleko napřed 
před svými vrstevníky. Má velký vztah 
k hudbě a vše, co se týká hudby a ob-
zvláště klavíru, je pro něj téměř ikonic-
ké. Je velkou radostí s ním pracovat.“

Pozn. Mgr. Petr Malínek byl od dětství 
veden velmi výraznou osobností české 
klavírní pedagogiky Miladou Boro-
vou. Ze zkušeností a poznatků z této 
doby čerpá i ve své vlastní pedagogic-
ké činnosti. Během studií na Pražské 
konzervatoři a Akademii múzických 
umění se úspěšně zúčastnil několika 
mezinárodních klavírních soutěží. 
Nyní se věnuje vážné a populární 
hudbě, sólové a komorní koncertní 
činnosti, skladatelské činnosti, aran-
žování a hudební produkci. 

V první řadě Ti, Matěji, moc 
gratulujeme jménem celé naší 
ZUŠky ke všem Tvým úspě-
chům a přejeme mnoho štěstí, 
sil, a hlavně píle i nadále. 
To, že jsi byl za poslední dva roky i přes 
covidovou situaci a omezení kultur-
ních akcí na mnoha klavírních soutě-
žích a na všech sklidil zlaté nebo před-
ní umístění je velký úspěch. Jaká je Tvá 
předsoutěžní příprava v den „D“ a jak 
soutěže prožíváš? Působíš vždy klid-
ným dojmem a hraješ s velikou chutí!
Na prvním místě je bezproblémový 
odjezd z domova – k tomu mi pomá-

há rada „Šaty – noty – boty“. V den 
soutěže už repertoár doma nehraji 
a nechávám to až na zkušebnu v místě 
soutěže. Po akustické zkoušce bývám 
většinou nervózní, ale pak se uklidním 
tím, že si jdu užít hru na špičkovém 
klavíru.

Hudební výkon na pódiu je ná-
ročný po všech stránkách. Tomu 
ještě předchází náročná, a hlav-
ně poctivá domácí příprava. 
Jak se Ti daří skloubit povinnou 
školní docházku a přípravu do 
školy s hrou na klavír? 
Školu zatím zvládám dobře, tak dou-
fám, že mi to vydrží. Do ZUŠ jezdím 
dvakrát týdně k panu učiteli na klavír, 
dále na jednu hodinu hudební nauky 
a od letošního roku jsem začal hrát se 
školním dechovým, tanečním orches-
trem. Doma cvičím na klavír každý 
den, i když musím přiznat, že občas se 
mi nechce.

Jaké předměty Tě ve škole 
zajímají a máš nějaké další 
záliby a koníčky?
Asi nejvíc mě baví angličtina a ma-
tematika. Rád si čtu a hodně si hraju 
s bráchou. Taky mě baví plánovat výle-
ty a samozřejmě na ně i chodit.

Jakého dosavadního úspěchu 
si zatím vážíš nejvíce? 
Za největší úspěch považuji vítězství 
na poslední soutěži „Antonín Dvořák 
mladým“, kde se mi velmi líbila i cel-
ková atmosféra soutěže.

A jaký byl Tvůj zatím nejzají-
mavější hudební zážitek? 

Nejvíc jsem si zatím asi užil koncert 
v německém Chemnitzu, kde jsem 
hrál v září minulého roku.  Co se mi 
ještě líbilo? Možnost si zahrát na cem-
balo pod vedením maďarské cemba-
listky Borbály Dobozy.

V ZUŠ v Říčanech studuješ 
u Mgr. Petra Malínka, na čem 
momentálně společně pracu-
jete a jaké jsou vaše budoucí 
plány?
S panem učitelem se teď připravujeme 
na koncert vítězů k poslední soutěži 
„Antonín Dvořák mladým“ a také na 
nejbližší soutěže. Teď se učím sklad-
by od Bohuslava Martinů a Josepha 
Haydna.
Mnoho dětí ve Tvém věku 
jistě neposlouchá dobrovolně 
Bachovy Partity či Mozarto-
vy sonáty. Jaký hudební styl 
posloucháš rád Ty? 
Poslouchám všechno možné, ale kla-
siku mám stejně nejraději.  

Máš ještě mladšího sourozen-
ce, který také hraje výborně 
na pozoun. Máte doma nějaké 
hudební kořeny?
Ne, to ne, žádné muzikantské kořeny 
v rodině nemáme.

A poslední otázka – máš něja-
ký svůj hudební sen?
Když se sny prozradí, tak se nemusí 
vyplnit 😊.

Rozhovor připravila MgA. Markéta 
Sinkulová, programový a kulturně – 

výchovný pracovník ZUŠ Říčany  ■

Vycházející klavírní hvězdička  
v ZUŠ ŘÍČANY
Za pár dní sice oslaví teprve jedenácté narozeniny, 
je žákem páté třídy ZŠ Kostelec nad Č. lesy, ale na 
klavír dokázal již mnohé. V loňském roce získal zlatá 
ocenění téměř na všech klavírních soutěžích, na které 
se vydal. Představujeme jednoho z nejúspěšnějších 
žáků ZUŠ Říčany – Matěje Korytáře.

www. zusricany.cz

Lekce jsou určeny pro všechny věko-
vé kategorie, ale navštěvují je i malé 
děti od 5 let. 
 Dnes jí pomáhá také syn Ondřej 
Bosák, který je úspěšný český re-
prezentant v karate a účastník kva-
lifikačního turnaje MS v Paříži pro 
olympijské hry Tokyo 2021. Takže 
vše zůstalo v rodině. 

Dá se určit, v jakém věku je 
ideální s karate vlastne začít?
Můžete v podstatě kdykoliv, vý-
hodou karate je, že je to 
aktivita, která není 
věkem omezena.

Co se účastník Vašich kurzů 
naučí?
Ovládat svoje tělo, překonávat 
sám sebe, jak psychicky, tak fy-
zicky. Věřit si a zdokonalovat své 
sebevědomí a um.

Kdy jste sama potřebovala 
umění sebeobrany?
Zatím jenom při své práci trenéra, 
samozřejmě není všem dnům konec.

Pokud se podaří na jaře 
zorganizovat Akademii 

SKC, s čím byste 
vystoupili?

Asi s ukázkou po-
licejní sebeobra-
ny a pak bychom 

předvedli karate 
v závodní formě 

kumite a kata tým. 

Jak jste prožila poslední dva roky?
Neustále jsem pracovala a věnova-
la jsem se rodině. 

A jak Vaše aktivity pozname-
nala pandemie?
Omezovala nás samozřejmě ve 
sportu a v životě, ale co víc je důle-
žité než naše zdraví, takže si vlast-
ně nebudu stěžovat.                           ■

V SKC v Ondřejově se dlouhodobě 
daří pondělním lekcím sebeobrany 
a karate. Vede je už asi deset let 
Kristina Bosáková, mistryně Evropy 

v karate, jedna z nejúspěšnějších 
reprezentantek svazu karate JKA 

(Japan Karate Association) a držitelka mnoha 
dalších medailí z republikových, evropských 
a světových šampionátů. 

www.skcvondrejove.cz

Hvězda karate v SKC

Na letní prázd-

niny připravuje SKC 

v Ondřejově už popáté pří-

městské tábory pro děti 6–14 

let. Monitorujeme zájem. 

Pište na skcvondrejove@

seznam.cz.

Reprezentant v karate
Ondřej Bosák (vlevo),
syn Kristiny Bosákové

Benešov 28. 2. – 6. 3. 2022

Kolín 14. 2. – 20. 2. 2022

Kutná Hora 14. 2. – 20. 2. 2022

Praha východ 7. 2. – 13. 2. 2022

Praha (1 až 5) 7. 3. – 13. 3. 2022

Praha (6 až 10) 14. 3. – 20. 3. 2022  ■

Pandemie koronaviru mnohé 
z nás odkázala na práci či vý-
uku z domova, kdy bez kvalit-
ního internetového připojení 
není možné fungovat. Potřeba 
komunikovat s kolegy a včas 
odevzdávat úkoly vyžaduje 
takové připojení k internetu, 
na které se můžete spoleh-
nout a u kterého víte, že ne-
budete muset pravidelně řešit 
výpadky a pomalou rychlost. 
“Chceme, aby vysokorychlost-

ní internetové připojení nebylo 
už jen výsadou velkých měst”, 
říká Petr Dvořák, spolumaji-
tel společnosti ÚVT Internet. 
“Stavíme optické sítě i v men-
ších obcích. Jejich obyvatelé 
tak mají přístup k internetu 
s rychlostí až 1 Gbps.“            ■

KVALITNÍ INTERNETOVÉ 
 PŘIPOJENÍ do každé obce

Představa života bez internetu je dnes pro 
spoustu lidí stejná jako fungování bez elektrické 

energie. Právě z toho důvodu se pracuje na 
rozvoji a posílení telekomunikační infrastruktury 

ve všech obcích Středočeského kraje. Svůj podíl 
na tom má i společnost ÚVT Internet.

Ověřte si dostupnost rychlého 
internetu i na vaší adrese!

Týdenní jarní prázdniny jsou na základních 
a středních školách v roce 2022 rozloženy  

od 2. února do 20. března. 
    TERMÍNY JARNÍCH  PRÁZDNIN V NAŠEM KRAJI:

Jarní prázdniny se blíží!
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tože masopustní období předchá-
zí před půstem, tak se v tomto 
čase tradičně pořádali (pořádají) 
zabíjačky, veselice, svatby a růz-
né hostiny.
 Masopustní čas začíná tzv. 
Tučným čtvrtkem, kdy bývala 
často na oběd absolutní klasika: 
vepřo knedlo zelo, tedy tučné 
a vydatné jídlo. Tento den měl 

prý člověk jíst a pít co se do něho 
vejde, aby nabral sil na celý rok. 
Také masopustní neděle se nes-
la ve znamení bohatého oběda, 
pak následovala zábava a večer-
ní tancovačka, často zahrnující 
i masopustní pondělí. Vrcholným 
dnem celého tohoto masopustní-
ho veselí je pak masopustní (maš-
karní) úterý. Tento den se na svou 
pouť v jednotlivých obcích vydá-
val průvod maškar doprovázený 
kapelou, někde se inscenovali 
i krátké divadelní scénky. Průvod 
a s ním spojené veselí bývalo vždy 
oblíbenou atrakcí, o přihlížející 
nebývala nouze. Tradičními mas-
kami, i v dnešních novodobých 
průvodech často zastoupenými, 
býval medvědář s medvědem, 
kobyla, četník, cikánka nebo 
bába s nůší. 

TERMÍNY MASOPUSTU 2022:
Tučný čtvrtek 24. února,
masopustní neděle 27. února, 
masopustní pondělí 28. února,
masopustní úterý 1. března,
Popeleční středa 2. března.

SV. MATĚJ
Únorový svátek sv. Matěje, při-
padající na 24. února, býval vždy 
časem, který byl po zimě netrpě-
livě vyhlížen; nejen jako tradiční 
předzvěst jara, ale také jako za-
čátek nové sezóny. Na tento den 
lidé zasívali první rostliny, stříha-
li stromy a dlouho se udržoval na 
mnoha místech i tzv. blahonosný 
rituál. Již za svítání se lidé vydali 
do zahrad a do sadů, třásli stro-
my, tloukli do nich klacky a vy-
zývali sv. Matěje, ochránce půdy, 
abych stromy byly ušetřeny od 
mrazů a zajištěna tak byla bohatá 
úroda. 
 A kdo byl vlastně sv. Matěj? Žil 
v 1. století a chodil se skupinou 
Ježíšových učedníků a přívržen-
ců. Po Ježíšově smrti byl vybrán 
jako nástupce zrádného Jidáše 
a stal se apoštolem, čímž zůstal 
zachován jejich počet (dvanáct). 
Podle různých legend působil 
v Judsku a v Kolchidě (dnešní 
Gruzii). Zemřel mučednickou 
smrtí, někdy kolem roku 63. Mezi 
jeho atributy bývá především kni-
ha a sekera, symbol jeho umuče-
ní. Je nejen ochráncem půdy, ale 
také patronem řezníků, tesařů.  
Ve staré církvi mu byl zasvěcený 
24. únor jako předěl zimy a jara. 
V katolické církvi přesunuli jeho 
svátek v roce 1970 na 14. května, 
ve východních církvích se slaví  
9. srpna.  ak ■

TRADICE TRADICE

Mezi nejznámější svátky, která 
spadají do únorového období, pa-
tří Hromnice a dodnes velmi ob-
líbená, resp. na mnoha místech 
i v našem kraji znovu obnovená, 
je pak únorová slavnost – 
masopust. S únorem 
se také pojí původní 
svátek sv. Matěje, 
který byl však po-
měrně nedávno 
přesunut na kvě-
ten. Oblíbené sva-
tomatějské poutě 
se však tímto kro-
kem však zmást 
nenechaly a stále za-
čínají na konci února!

HROMNICE
Hned na začátku měsíce, dru-
hého února, je Svátek uvedení 
Páně do chrámu. Většina z nás ho 
ale zná zřejmě pod jeho lidovým 
názvem – Hromnice. V minulosti 
tímto dnem byla ukončována vá-
noční doba. A jako mnoho jiných, 
i tento svátek je ve vztahu s na-
rozením Ježíše Krista. 2. února 
nastává totiž 40. den od jeho na-
rození. Podle dávných rituálů po 
uplynutí 40 dní od porodu chlap-
ce (80 dní u dívky), aby žena 

n a b y l a 
opět své 

tzv. čisto-
ty, bylo nutné 

zanést oběť (ho-
loubě, beránka) knězi. Tak to uči-
nili i Marie s Josefem, kteří přišli 
s Ježíšem do jeruzalémského chrá-
mu. Tam se prý setkali s prorokem 
Simeonem, který malého chlapce 
označil jako „světlo světa“.
 Světlou chvíli a naději pak 
mají připomínat svíčky hromni-
čky, které se v tento svátek žeh-
nají. Lidé je dříve zapalovali při 
modlitbách, a věřili, že je světlo 
ochrání. Často také planoucí 

svíčky hrály důležitou roli při 
bouřkách, lidé je dávali do oken, 
na ochranu domácnosti. 

MASOPUST
Masopust je nejen třídenní lidový 
svátek, ale také tak označujeme 
celé období, které u nás začíná 
od Tří králů (6. ledna) a končí 
Popeleční středou, která zahajuje 
předvelikonoční postní období. 
Masopust nemá ve své podstatě 
nic společného s liturgií, přesto je 
vlastně podřízen běhu církevní-
ho kalendáře. Nazýván je různě, 
někde mu říkají karneval, jinde 
ostatky, fašank, voračky… A pro-
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Masopust v Doubravčicích, 2011 
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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

ÚNOR: lidové zvyky, 
obyčeje a pranostiky

Na Hromnice o hodinu více. (tj. 
noci se zkracují, dne přibývá)
Na Hromnice si musí skřivan vrz-
nout, i kdyby měl přec zmrznout.
Na Hromnice, zimy je již polovice.
Zelené Hromnice — bílé Veli-
konoce.
Na Hromnice jasná noc, bude 
ještě mrazů dost.
Masopust na slunci, pomlázka 
u kamen.
Když sluní v masopustní dny, 
bude jasné i Vzkříšení (tj. Veli-
konoce).
Masopust na slunci, pomlázka 
u kamen. Jedí-li se koblihy na 
slunci, budou se malovaná vejce 
jíst na peci.
Svatý Matěj zemi otvírá, jindy 
zavírá.
Svatej Matěj, hodnej svatej – ko-
žichy dolů!
Svatý Matěj chválí pluh.
Je-li na svatého Matěje mráz, 
tak ho ještě čtyřicetkrát máš.
Když svatý Matěj ledy neroztopí, 
budou si do dlaní dlouho dýchat 
chlapi.

Svatý Matěj nám dá naději, aby 
nám nepomrzlo ani v chalupě, 
ani na poli.
Po svátku Matěje nejde liška 
více po ledě.
Na svatého Matěje postačí jen 
košile na těle.

Na Matěje koplina (= lze okopá-
vat půdu), na Josefa travina (= 
lze pást dobytek).
Na svatého Matěje rampouchy – 
ourodný rok na mouchy.
Svatý Matěj ledy láme, když je 
nezmůže, svatý Josef pomůže.
Prší-li na svatého Matěje, bude 
se brzy síti.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li 
jich, nadělá je.
Na svatého Matěje lidské srdce 
okřeje, slunce pozře závěje, nad 
polem si skřivan zapěje.

PRANOSTIKY

Začal nejkratší měsíc roku, únor. Spojený ho máme 
se zimou, sněhem... Přitom je však únor vlastně už 
taková malá předzvěst jara. A navíc – i tento měsíc je 
bohatý na lidové zvyky a tradice. 

ZAJÍMAVOSTI

Na Hromnice o den více  
(1993, film, USA)

Tradice, kdy k předpovědi 
dalšího vývoje počasí je na 
Hromnice využíván svišť, se 
objevila již ve více filmech, 
tady však hraje prim. Svišť, 
pokud během slavnosti po za-
klepání vyleze z nory a vidí svůj 
stín (tj. svítí sluníčko), potvrzu-
je, že zima potrvá minimálně 
dalších šest týdnů.
Obsah filmu: Televizního mo-
derátora počasí Phila Con-
norse (Bill Murray) zastihne 
cestou do pensylvánského 
městečka Punxsutawney, kam 
jede natočit reportáž o každo-
ročních oslavách Hromnic, 
sněhová kalamita. Od té chvíle 
se ocitne lapen v časové smyč-
ce, která ho nutí neustále se 
probouzet do stejného dne, 
a to 2. února. Každý den nará-
ží na ty samé lidi, kteří si však 
neuvědomují, že se Hromnice 
dokolečka opakují. To mu dává 
jistou výhodu – může tak zjis-
tit, co žena od muže očekává, 
a další den se chovat přesně 
tak, aby na ni udělal dojem...

Obec Hromnice
Kdo hledá tak zjistí, že v se-
znamu obcí ČR je obec, kte-
rá se Hromnice nazývá. Jde 
o vesnici se zhruba 400 oby-
vateli, ležící 12 km severový-
chodně od Plzně.

ZAJÍMAVOSTI
Matějská pouť

Poutí se koná během roku 
mnoho. Nejznámější jsou ale 
přece jen ty svatomatějské 
poutě. Asi každému na mysli 
jako první vytane známá praž-
ská svatomatějská pouť, která 
má za sebou již velmi dlouhou 
historii. Její oblibu podporuje 
i fakt, že se jedná o první jar-
ní pouť. Konání svatomatějské 
pouti v Praze je zaznamená-
no první písemnou zmínkou 
z roku 1595. Tehdy ale ještě 
v dnešních Dejvicích a cílem 
byl kostelík sv. Matěje. Sou-
časná pouť v zábavním parku 
na Výstavišti Holešovice nava-
zuje na tradici výročních pou-
tí a zachovává i svůj začátek 
na svátek sv. Matěje. Ovšem 
charakter svatomatějských 
poutí se postupně měnil, došlo 
k postupnému odklonu od ná-
boženského obsahu k zábav-
nímu a tím se i násobil počet 
účastníků.
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Masopust, pohlednice, 
kresba Mikoláš Aleš
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ČR – Podle vý-
sledků Sčítání 
2021 žilo v Česku 
10 524 167 oby-
vatel, oproti předchozímu sčítání 
v roce 2011 o 87,6 tis.  více. Prů-
měrný věk byl 42,7 let a mezi se-
čtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % 
mužů. Obyvatelé s cizím státním 
občanstvím se podíleli na celkové 
populaci Česka 4,7 % a k české, mo-
ravské nebo slezské národnosti se 
hlásilo více než 6,4 mil. osob. Počet 
vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 
1,5 mil. Příslušnost k církvi či ná-
boženské společnosti deklarovalo 
necelých 1,4 mil. obyvatel, naopak 
odpověď bez náboženské víry zvolilo 
více než 5 mil. obyvatel. (zdroj ČSÚ 
– Výsledky sčítání 2021)

ČR – Navýšení cen odpadu se 
dotkne většiny obyvatel ČR. Od  
1. ledna 2021 totiž vstoupil v plat-
nost nový zákon o odpadech, který 
má donutit Čechy více třídit. Do-
sud končily dvě třetiny odpadu na 
skládkách. Radnice teď mají za 
úkol tento poměr postupně obrá-
tit – do roku 2025 musí navýšit 
množství tříděného odpadu na 60 
procent, za dalších pět let až na 
65 procent. Navíc se svozové spo-
lečnosti často odvolávají i na zvy-
šování nákladů na samotný provoz 
při zajištění služby svozu. Ne všude 
ale ceny navyšují. Jsou i místa, kde 
je naopak poplatek nulový, např. 
Třeboň. Zde místní poplatek za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů neplatí všechny fyzické osoby 
přihlášené k trvalému pobytu v Tře-
boni a v přináležejících částech.
Víte, jak je to aktuálně ve vaší obci? 
Nezapomeňte, že splatnost poplat-
ku za svoz odpadu je často jednorá-
zová, někde již v termínu do konce 
ledna.

VELKÉ POPOVICE – Nový že-
lezniční koridor D204, který má 
zkrátit časově spojení Prahy s Be-
nešovem a jižními Čechami a od-
lehčit zatíženosti současné trati 
se má stavět z Prahy směrem na 
Bystřici u Benešova. Dle plánu má 
být uveden do provozu kolem roku 
2040. Je připravován jako sou-
část vysokorychlostní trati Praha 
- Brno - Břeclav. Na koridoru jsou 
plánovány tři nové zastávky, a to 
v lokalitách Lipany u Říčan, Velké 
Popovice a Nespeky. Nejvíce diskuzí 
a nesouhlasných názorů z řad ve-
řejnosti zaznívá z Velkých Popovic, 
kde je nový koridor naplánován tak, 
že povede přírodním parkem Velko-

popovicko. V polovině ledna se nyní 
konalo několik setkání s veřejností 
a zástupci obcí dotčených výstav-
bou nového železničního koridoru 
D204.

ŘÍČANY – Parkovací systém ve 
městě je stále s otázkami. Loňské 
zavedení parkovacích míst a roz-
dělení města Říčany na zóny, vý-
měna a nové umístění parkovacích 
automatů, parkovací karty, platby 
přes SMS… to vše v rámci systému 
Parkuj dobře doposud vyvolává živé 
diskuze. To vše také vede ke konání 
místního referenda o parkovacích 
zónách, které bylo odsouhlaseno 
na úterý 15. února 2022 od 14 do 
22 hodin. Více info (hlasovací mís-
ta dle volebních okrsků, kdo může 
hlasovat atd.) na webu města  
https://info.ricany.cz

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

K obsazování učitelských míst. 
Jak známo, domáhá se učitel-
stvo toho, aby při obsazování 
míst nerozhodovalo, jako se 
doposud dělo, protekce, by tak 
zabránilo se zvláště nedůstoj-
nému pucování klik kandidátů. 
Všechno učitelstvo shodlo se na 
tom, aby rozhodnými byla slu-
žebná léta a při stejném počtu 
kvalifikace žadatelů. (…) Ale, 
co jsme nečekali, stalo se. Při 
obsazení posledně vypsaného 
místa definit. podučitele v Kolí-
ně, (…), tak místo uděleno bude 
nikoliv nejstaršímu žadateli, 
ale nejmladšímu. Tak pověsti 
obíhající v okresu ukázaly se 
býti pravdivými. Ptáme se, jak 
vysvětlí okresní školní rada 
volbu svou, když dala přednost 
žadateli, který teprve 4 leta 
služební má za sebou a odmítla 
toho, který vykázati se může 8 
lety. Učitelstvo může býti prá-
vem rozhořčeno nad skutkem 
tím, s obavou pohlížejíc do bu-
doucnosti, že zajisté zavládne 
zase „vysoká“ protekce. Ne-
zbývá než opětně pozvednouti 
výstražného hlasu a bojovati 
pro zásadu, která způsobem 
  příkrým byla pominuta.               ■

A jedna historická...
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Termín pro podání daňového při-
znání k dani z příjmu záleží na tom, 
jakou formou daňové přiznání ode-
vzdáváte, lze to učinit v podobě:
✔ Listinné 
Do pátku 1. dubna 2022 – pokud 
daňové přiznání odevzdáváte fyzic-
ky na územním pracovišti finanční-
ho úřadu (poštou či osobně).

✔ Elektronické
Do pondělí 2. května 2022 máte 
termín, v případě elektronického 

daňového přiznání. Navíc pokud 
máte datovou schránku, tak jej tou-
to cestou podat musíte.

✔ S daňovým poradcem
Do pátku 1. července 2022 pak 
v případě, že daňové přiznání zpra-
covává daňový poradce.

Pozn. Pokud jste OSVČ a nemáte rádi 
daně a papírování, tak pro vás může 
být zajímavým řešením vstup do reži-
mu paušální daně. Lhůta pro podání 

oznámení o vstupu do režimu paušální 
daně je do desátého dne rozhodného 
zdaňovacího období, tj. období, ve kte-
rém poplatník vstupuje do paušálního 
režimu (tj. obecně do 10. ledna). Pro 
rok 2022 tudíž tato možnost již uply-
nula, další příležitost je pro rok příští.

Přehled o příjmech 
a výdajích
Podat ho lze elektronicky nebo v lis-
tinné podobě, a to na Okresní sprá-
vu sociálního zabezpečení (OSSZ) 
a svou zdravotní pojišťovnu do 1 
měsíce po odevzdání daňového při-
znání k dani z příjmu. 

Daňové přiznání 
a zaměstnanec
Zaměstnanci musí odevzdat daňo-

vé přiznání k dani z příjmu za rok 
2021, jestliže měli jiné zdanitelné 
příjmy ze samostatné výdělečné 
činnosti, nájmu, kapitálových pří-
jmů či z ostatních daňových příjmů 
vyšší než 6 000 korun. A také v pří-
padě, že v některém měsíci minulé-
ho roku pracovali současně pro 2 
zaměstnavatele a z obou zaměstná-
ní odvedli zálohovou daň z příjmu. 
Podat musí nejen daňové přiznání, 
ale také Přehled o příjmech a výda-
jích na Okresní správu sociálního 
zabezpečení (OSSZ) a zdravotní 
pojišťovny, a to do 1 měsíce po ode-
vzdání daňového přiznání k dani 
z příjmu na finanční úřad.

Do kdy daň z příjmů 
zaplatit?
Případný nedoplatek na dani 
z příjmu či samotnou daň z pří-
jmu je nutné uhradit ve lhůtě 
stanovené pro podání daňového 
přiznání (viz výše). ■

Daně (dříve zvané berně) jsou součástí našich životů, tak nám ukládá zákon. 
A že těch daní je! Kdo měl povinnost, ten určitě nezapomněl a podal do 31. ledna 
daňové přiznání k dani majetkové – z nemovitých věcí. A jaké jsou termíny pro 
letošní přímé daně z příjmů, tedy daň z příjmů právnických a fyzických osob?

Nezapomeňte na daňová přiznání – rok 2022

Formuláře ke stažení
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

Zdroj: www.financisprava.cz, www.finance.cz

PORADNA – FINANCE

PORADNA – KYNOLOGIE

◗ Přibude-li ke mně nový psí člen 
rodiny, chodí spát do klece, příp. 
může být i přepravka, kde má svůj 
pelíšek a klid pro svůj odpočinek, 
který štěně potřebuje. I v přírodě 
si totiž zvířata hledají úkryt, kde 
se cítí v bezpečí. Díky řádu, který 
nastavím od začátku výchovy se 
naučí štěně velmi rychle čistotě. 
Neobtěžuje rodinu svým neustá-
lým běhání a dováděním celý den. 
Samozřejmě si musím najít čas, 
který štěněti věnuji (hraní, vycház-
ky, mazlení).

◗ Štěně je jako houba, vstřebává vel-
mi rychle nové dovednosti a buďte si 
jisti, že si vás velmi rychle” přečte”. 
Záhy zjisti, zda jste důslední, či be-
nevolentní. V této době je potřeba 
se věnovat také ”socializaci”. Není 
to jen o dovádění s jinými pejsky, 

jde hlavně o po-
znávání okolního 
světa. Jízda tram-
vají, hlučné nádraží, 
plné parkoviště, silniční 
rámus... to vše je nutné, aby zví-
ře zažilo, patří to k životu.

◗ Co dalšího? Štěňátku je potřeba 
umožnit také volný pohyb bez vo-
dítka. A s tím je velmi často také 
spojen výběr cvičiště.  Když budete 
hledat cvičiště, pro výcvik a výcho-
vu, zajděte se nejdříve podívat, jak 
zde kurzy probíhají a zda se vám 
líbí vedení instruktora. 

◗ Často se také stane, že nastane 
problém s pejskem, který už ště-
ně není. Obrací se na mě majitelé 
a chtějí pomoci: Náš pes byl po-
slušný a ovladatelný od štěněte, 

ale najednou jakoby vše zapomněl 
a neposlouchá! Nezoufejte. Je to 
normální proces v dospívání. Pes 
začne prosazovat svou, já tomu ří-
kám “má svůj názor”. Převychovat 
a umravnit takové pejska není úpl-
ně jednoduché, ale jde to.

◗ Hlavně si uvědomte, že každé 
plemeno má své specifika, ale 
zároveň každý pes je osobnost 
a každý je originál. Tudíž – rady 
v knížkách či na internetu, ano, ale 
nejsou aplikovatelné na všechny 
psy. V případě nejistoty, problé-
mu, je vždy lepší se sejít s někým 
s odpovídající praxí a znalostí vý-
chovy a výcviku psů. 

Anna Brettschneiderová ■

Moje názory a rady nejsou vyčtené z knížek, 
ale pocházejí z 32leté praxe výchovy 
a výcviku mých psů, kteří prošli mým 
životem, nebo v něm dosud jsou.

Chovatelství psů a sportovnímu výcviku se aktivně věnuji již od 
roku 1990. Pořádám v Praze a okolí výcvikové kurzy, zaměřuji se 
např. na socializaci štěňat i starších psů, na zdokonalení výcviku 
či přípravu na složení zkoušek ovladatelnosti. Jsem majitelkou 
erdelteriérů a členkou předsednictva klubu ATK. Rozhovor se 

mnou jste si mohli přečíst v Zápraží 11/2020.
www.vycvik-psu-brettan.cz, www.airedale-terrier.cz

Koupili jste si štěně a nevíte si rady s výchovou, nebo chcete 
umravnit svého PSÍHO KAMARÁDA, který neposlouchá?

V LÉTĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME LETNÍ KINA, DIVADLA A DALŠÍ KONCERTY 
POŘÁDÁME SPORTOVNÍ TURNAJE PRO NADŠENCE,  

RODINNÉ BRUNCHE S DĚTSKÝMI DÍLNIČKAMI, HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA POŘADATELEM. 
REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK NA HOTELOVÉ RECEPCI, ONLINE 

PŘEDPRODEJ PŘIPRAVUJEME 
SLEDUJTE WWW.ZAMEKBERCHTOLD.CZ  

A @HOTELZAMEKBERCHTOLD

18.2.2022 od 18:30   koncert MAMMAS & MAMMAS 
19.2.2022  SOUBOJ finalistů MASTE RCHEF 2021  

22.2.2022 od 19:30   PŘEDNÁŠKA na téma  
„Psychologie stresu“

25.- 27.2.2022   ITALIAN WEEKEND 

5. – 6.3.2022   zimní ZÁMECKÝ BLEŠÁK 
11.3.2022 od 17:30   CESTOVATELSKÁ BESEDA  

- ROMAN SAUER 
"Napříč Saharou do Timbuktu a Dakaru"

12.3.2022 od 20:00 JARNÍ PLES - První republika 

19.3.2022   DEGUSTACE vín „NOVÝ ROČNÍK“  
vinařství KREJČIŘÍK 

20.3.2022 od 17:00  PŘEDNÁŠKA MARIAN JELÍNEK  
– SPORT MENTOR

19.- 29.3.2022   ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY 

17.4.2022 VELIKONOČNÍ HLEDÁNÍ VAJÍČEK
30.4.2022   PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

30.4.- 1.5.2022   ZÁMECKÝ BLEŠÁK na vzduchu 

28.5.2022   VELKÝ DĚTSKÝ DEN
17.6.2022 od 20:00   koncert ABBA CZ revival 

30.6.2022  koncert "BEZ ŘEČÍ" MONIKA ABSOLONOVÁ 
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Vystavující umělci: Vladimír Al-
brecht, Zdenka Albrechtová, Jan 
Dvořák, Petr Holeček, Anna Ka-
marýtová, Luboš Klabík, Václav 
Kopecký, Kateřina Konrádová, 
Jakub Ladýř, Gita Marcolová, Bar-
bora Míčová, Miroslavo, Marie 
Pacltová, Zdeněk Paďour, Robert 

Pleskač, Stanislav Příhoda, Vla-
dimír Rozkovec, Adam Řeháček, 
Veronika Sekotová, Pavel Sequens, 
Oldřich Sládek, Kateřina Smetano-
vá, Dušan Filip Škrášek, Karolína 
Šrámková, Adam Trefil, Lucie Vac-
ková, Jan Amos Vaněk, Vladimír 
Vondrejs, Jaroslav Wild.                  ■

Suchej únor se stal kampaní za 
„čistokrevnej život“, která pro 
mnoho účastníků neznamená je-
nom měsíční detox od alkoholu, 
ale celkovou očistu spojenou se 
zdravým životním stylem a chutí 
udělat pro sebe něco smysluplné-
ho. Suchej únor nechce prohibici, 
ani nebojuje proti alkoholu jako 
takovému. Je to osvětová kampaň 
za zdravější a uvědomělejší život, 
do kterého patří i (zpravidla) 
umírněná konzumace. Suchej 

únor nemá za cíl dělat z lidí ab-
stinenty, ale chce upozornit na to, 
že pro mnohé alkohol problémem 
být může, a to ať již přímá konzu-
mace nebo tzv. pití z druhé ruky. 
To znamená, že nás nějakým 
způsobem negativně ovlivňuje 
to, že alkohol pije někdo z naše-
ho okolí. Měsíční abstinence by 
měla být hlavně užitečnou život-
ní zkušeností.                                  ■

Po více než dvou letech představí MUD opět 
přehlídku regionálního umění. Letošní výstava se 
zaměřuje na pestrost, účastníky je zde více než 25 
amatérských i profesionálních umělců, mj. i paní 
Gita Marcolová (rozhovor viz Zápraží 11/2021). Své 
zastoupení zde bude mít krajinomalba, ilustrace, 
komiks, videoart, autorský šperk, abstraktní 
i figurální sochy, fotografie...

V únoru proběhne již desátý ročník 
tradiční kampaně, která pomáhá 
široké veřejnosti prověřit její vztah 
k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. 

Loňského ročníku se podle průzkumů 
zúčastnilo až 9 % dospělé populace.

SALON UMĚLCŮ 
Benešovska 2022 

Sucháč slaví 10 let!

Vernisáž: středa 23. února 2022 od 18:30 h. 
Kurátorské komentované prohlídky: 15. 3. od 17:30 h.

Otevírací doba: Muzeum umění a designu (Malé náměstí 74, 
Benešov) denně (kromě pondělí) od 10 do 18 h. 

www.mudbenesov.cz

Info: www.suchejunor.cz

„Lyže, dřevěné desky 2–3 m dlouhé, 
12–20 cm široké, uprostřed se sed-
lovitou vyvýšeninou pro chodidlo, 
jež se na ně připevňuje řeménky. 
V předu jsou lyže sáňkovitě mírně 
do výše zahnuty, v zadu obyčejně 
rovně uťaty, někdy též zahnuty. Na 
lyžích chodí a klouzá se po sněhu 
tak, že se nohy střídavě pohybují 
v před nezdvihajíce se s povrchu 
sněhového, při čemž dbáti jest toho, 
aby lyže klouzaly rovnoběžně a co 
nejtěsněji při sobě. 
 Na pomoc brává se k lyžím dlou-
há tyč, jíž běžec, lyžník, se odstrku-
je, při sjezdu s hor let svůj let mírní 
a rovnováhu udržuje, obyčejně tím, 
že na tyč sedá obkročmo jako děti 
na prut, svého dřevěného koníka. 
Tyč bývá též opatřena na horním 
konci hákem, jímž lyžník při stou-
pání na hory stromů se zachycuje 
a k nim přitahuje. 
 Na zamrzlé pláni ledové lze na 
lyžích stačiti téměř železničnímu 
osobnímu vlaku, na měkkém sně-
hu urazí se asi o polovici více než 
dobrý chodec na obyčejné cestě; se 
srázu lze na lyžích snadno hluboko 

bez úrazu seskočiti. (…) V Norsku 
a na Rusi, posledně i u nás dochá-
zejí lyže stále větší obliby i v kruzích 
sportovních; náš klub lyžníků jest 
v Jilemnici, odkud ovšem má nej-
hojněji příležitost jich užiti. Avšak 

i prakticky se zde lyže osvědčily, ja-
kož na př. úřednictvo hr. Harracha 
v Krkonoších vesměs na nich umí 
jezditi.“
(Ottův slovník naučný – Ilustrovaná ency-
klopedie obecných vědomostí, 1888–1909)

Lyže tedy neopomenul do svého 
svazku zanést také Ottův slovník 
naučný. Jeho popis lyží a jejich užití 
však dnes jen vyvolává nostalgický 
úsměv na tváři. Přitom v době, kdy 
byl slovník sestavován, byly lyže 
vlastně horkou novinkou!  

Šusem přes Václavák
Kdo by čekal, že první lyžařští nad-
šenci u nás se objevili na horách, 
bude možná překvapen. První lyže 
(a s nimi v zásilce také brusle) do teh-
dejších zemí Koruny české si nechal 
poslat náctiletý mladík Josef Rössler 
Ořovský, mj. pozdější všestranný 
sportovec a sportovní organizátor 
– a své pokusné jízdy absolvoval 
v pražské Stromovce a okolí Prahy. 
Lyže mu byly doručeny na začátku 
ledna roku 1887 a první jízdu po 
jejich obdržení uskutečnil se svým 
bratrem na Václavském náměstí, 
v místech, kde tehdy stálo rozesta-
věné Národní muzeum. Stali se tak 
prvními lyžaři u nás. Již v listopadu 
1887 založil Josef Rössler Ořovský 
i ski-klub, tedy lyžařský spolek, první 
v Evropě mimo území Skandinávie.

Zábava, sport a práce
Je mu tedy připisováno prvenství, 
co se týká zájmového a sportovního 
využití lyží, ale pravdou je, že lyže se 
na našem území začaly v této době 
šířit nezávisle na sobě. Lyže, opět 
dovezené z Norska, zkoušel třeba na 
Ždársku učitel Houdek a lesník Re-
sch, kteří v nich viděli nejen potenciál 
sportovní, ale pochopili i jejich vý-
znam jako dopravního a pracovního 
prostředku. V Čechách se lyžařské 
aktivity vyvíjely a byly soustředěny 
především v Krkonoších a na Šu-
mavě, na Moravě se pak takovým 
centrem lyžování stalo okolí Nového 

Města a Beskydy. S rozvojem a pro-
pagací lyžování je neodmyslitelně 
v Krkonoších spojen hrabě Harrach. 
Ten nejprve získal roku 1892 jeden 
pár lyží švédského typu (což byly těž-
ké dlouhé lyže o délce až 3,3 m), ty se 
však neosvědčily. Následně tedy hra-
bě objednal lyže z Dolního Rakous-
ka, které se staly vzory pro využití 
v lesním hospodářství. Díky nadšen-
cům se lyže záhy ujaly i masověji, pro 
zábavu, sport a turistiku. Netrvalo 
tedy dlouho a hory se začaly plnit 
bohatšími turisty na lyžích, zároveň 
je ale využívaly široké vrstvy obyvatel 
z hor. Pro ně se lyže staly praktickým 

dopravním prostředkem. Na přelo-
mu 19. a 20. století bylo v Krkonoších 
založeno několik lyžařských spolků; 
díky nim pak vznikl i Svaz lyžařů 
v království Českém.

Mapy, můstky i první 
lyžáky
Je nutné poznamenat, že technika 
jízdy na prvních lyžích byla poměr-
ně primitivní, lyže se používaly pře-
devším pro pohyb vpřed a směr se 
měnil přešlapováním a nejčastěji se 
brzdilo holí, o kterou se lyžař opíral. 
Postupně se ale vše zdokonalovalo. 
Místo jedné hole se začaly prosazovat 
hole dvě, měnil se i tvar, lyžaři se učili 
další techniky, mj. terénní skok, skok 
z můstku, telemark… Technika cel-
kově šla dopředu, zlepšovalo se třeba 
se vázání. Už před 1. světovou vál-
kou se naši lyžaři natolik zdokonali-
li, že si troufli konkurovat v různých 
závodech účastníkům z lyžařských 
zemí. Po válce nastal další rozvoj 
lyžování, lyžařský svaz už počítá 
své členy na tisíce, zájem se zvyšuje 
i o závodní lyžování, nové lyžařské 
sportovní disciplíny, staví se sko-
kanské můstky. Objevují se kovové 
skluznice, jízda zrychluje, hůlky se 
mění, vzhledově se proměňují i sa-
motní lyžaři – začínají se šít lyžařské 
oděvy, jsou již i první lyžáky a ke slo-
vu se dostává nejen praktičnost, ale 
i móda. Lyžaři mají v rukách první 
speciální mapy, zdokonaluje se pro 
ně zázemí a poskytované služby. 
Lyžování je na vzestupu, získává 
nový rozměr. Opět vše pozdrží dal-
ší válka, ale po ní už u nás lyžařská 
střediska začínají dostávat svou sou-
časnou podobu, s lanovkami, vleky, 
hotely a pensiony, sjezdovkami a bě-
žeckými tratěmi.                                 ak ■

Z HISTORIE

Začátky lyžování v Čechách spadají do konce 80. let 19. století, na 
Moravu lyže pronikly a lyžovat se zde začalo zhruba o deset let později. 
Přestože by se díky tomu mohlo zdát, že lyže jsou poměrně novým 
vynálezem, opak je pravdou. Kdo by chtěl propátrat historii, musel by za 
lyžařskými počátky zamířit do hluboké minulosti, do období zhruba  
5 000 let před naším letopočtem. Zůstaňme však u nás…

Pohlednice z Kostelce nad 
Černými lesy

„PRKNA“ ZVANÁ SKI 
se u nás objevila před téměř 140 lety

Z HISTORIE

ZAJÍMAVOST:
V Krkonošském muzeu v Ji-

lemnici, založeném roku 1891, 
lze navštívit stálou výstavu 
o historii lyžování. Najdete 
ji pod názvem Bílou stopou 
a přibližuje dějiny českého 

lyžování do roku 1938. 
www.krnap.cz
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 ▲ Lyžující rodina, kolem 
roku 1900

Předchůdci lyží a různé typy koženého a lanového vázání. Kožené popruhy s přeskou a nastavi-
telné na špici se prý používaly ve Skandinávii už kolem roku 1600 (zcela vlevo).

Dívky na školním výletě roku 
1949 u Sněžky 
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NOVOROČNÍ 
ZÁHADA 
Není nad to vykročit do nového 
roku, jak se říká, tou správnou 
nohou a věřit, že vše bude fajn či 
ještě lepší, než bylo dříve. Pokud 
jste tedy měli úspěšný, pohodový 
leden a rok pro vás začíná dob-
ře, buďte spokojeni.  

Mně se ten začátek letos ně-
jak nevyvedl. Zároveň se tímto 
omlouvám všem, kterým jsem 
zrušila / přesunula setkání, ať 
již pracovní či osobní. První den 
nového roku ještě nic nenasvěd-
čovalo tomu, že se něco bude 
dít. Už v neděli 2. ledna jsem se 
ale poněkud rozčilila, neb jeden 
můj soused vytáhl sekačku s tím 
nejburácivějším motorem, jaký 
si dovede představit, nasadil si 
chrániče sluchu a jal se pár mi-
nut po poledni sekat zimní tráv-
ník. Panebože proč?! Stres hned 
začátkem roku ovšem nepřináší 
nic dobrého, pohoda u krbu se 
skleničkou dobrého červeného to 
naštěstí eliminovala. Aspoň to 
tak vypadalo.

Nastal svátek Tří králů, zača-
la jsem odstrojovat stromeček, 
uklízet vánoční výzdobu a jen 
jsem si říkala: Klídek, pohoda, 
ta hlava tě pobolívá jen z toho, 
co děláš, těš se na víkend. Ranní 
probuzení ale stálo fakt za to! 
Tedy, popravdě řečeno, nikomu 
bych ho nepřála. S úlekem jsem 
odskočila od zrcadla! Ne že by 
se mi to někdy už po ránu nesta-
lo, co si budeme povídat, osm-
náct mi dávno není, tady byla 
ale příčina zcela jinde. Napadá 
mne přirovnání – ne, sluníčko 
sedmitečné to není, spíše hyena 
skvrnitá, ale tím asi i toto zví-
řátko urážím. Ruce, paže, krk, 
obličej, všude jedna skvrna ve-
dle druhé, pěkně vybarvené do 
červeno fialova, puchýře, oteklé 
rty, oko, ruce. A už se vezu na 
pohotovost!
 „Hm, vypadáte fakt dobře“, 
zazní poté, co sundám svých ně-
kolik maskovacích vrstev. „Sil-
ná alergická reakce, co jste to 
snědla?“ Fakt netuším, na aler-
gie netrpím, nic zvláštního doma 
nebylo. A už to jede! Injekce, 
prášky, mast, následující dva mě-
síce kolečko po doktorech. Bude 
se zkoumat záhada! Ale zacho-
vejme si optimismus, je to teprve 
začátek, třeba přece jen ten rok 
bude nakonec fajn!                  ak ■

SLOUPEK

Paní J. Tůmová z Říčan ne-
jen vyluštila křížovku pro-
sincového čísla a tajenku 
zaslala (přestože křížovka 
byla nevýherní), ale do po-
známky dopsala i množství 
zajímavých informací. My si 
je dovolujeme zde otisknout, 
děkujeme naší čtenářce a re-
agujeme na první bod – ano, 
v prosincovém čísle, v rámci 
rozhovoru s členkami sou-
boru, avizovaný koncert 
v Benešově byl zrušen, ale 
protože zájemci o vystou-
pení souboru se ozvali, tak 
byl vzápětí naplánován nový 
termín a nové místo. Koncert 
ženského vokálního souboru 
Mammas&Mammas je na-
plánován na zámku Berch-
told v pátek 18. února 2022.

P.S. Vždy se dovím něco pěkného 
z našeho regionu, ale tentokrát 
mne potěšila informace o souboru 
Mammas&Mammas – škoda, že 
koncert v Benešově se nesmí usku-
tečnit. Ale už jsem na ně „zaměře-
na“.

✓ Výborná je úvaha od Doc. Ing. 
Milana Kašíka.

✓ Potěšilo mne slovo pana Danie-
la Kvasničky, kterého jsem osobně 
poznala v Říčanech.

✓ Výborný je Sloupek :o)

✓ A opět jsem bohatší o poznání 
další osobnosti – A. R. Nykl.

✓ Můj dodatek k Receptu na per-
níčky: recept mám skoro totožný, 
dávám jen víc medu (4–5 lžic), 
dám kromě domácího natlučené-
ho koření a sody i lžičku kypřícího 
prášku do perníku. A perníčky po-
tírám    p ř e d   vložením do trou-

by směsí žloutku s trochou mléka 
a rovněž    p o    vyndání z trouby 
toto také ihned dám na perníčky. 
Všem našim – dětem, vnoučatům 
– moc chutnají, protože vydrží být 
neskutečně dlouho vláčné.

Děkuji za trpělivost se čtením, 
a ať se celé redakci daří!   

J. Tůmová  ■

Dorazilo do redakce

Historie Mnichovic je opravdu velmi 
bohatá. Víte, například o tajemných 
podzemních chodbách, víte, odkud 
kam vedly? Byl v Mnichovicích An-
tonín Dvořák nebo ne? Otázek je 
mnoho, pomozte nám doplnit bílá 
místa naší historie.

Moc prosíme všechny, kdo mají 
jakékoliv dokumenty, fotografie či 
cokoliv spojeného s Mnichovicemi, 
zda by je mohli věnovat, popřípadě 
zapůjčit do městského archivu, aby-
chom doplnili naše sbírky. Možná 
jste v Mnichovicích koupili starý 
dům a na půdě jste našli staré doku-
menty, fotografie či artefakty a neví-
te co s nimi, prosím nevyhazujte je 
a darujte je archivu. Budeme rádi 
i za sepsané příběhy, vzpomínky či 
pověsti. Případně se můžeme do-
mluvit i na osobní schůzce.
 Je nám jasné, že některé doku-

menty či fotografie nechcete něko-
mu darovat, ale budeme moc rádi, 
pokud nám poskytnete kopie či nám 
umožníte si kopie pořídit. 
 Dokumenty, fotografie i movité 
věci můžete přinést do Turistické-
ho a informačního centra Mnicho-
vice nebo do Jiráskovy knihovny 
Mnichovice, ideálně s detailním 
popisem, aby bylo možné dané věci 
správně určit. Společně s archi-
váliemi zanechte, prosím, na sebe 
kontakt, abychom se s vámi mohli 
případně spojit a informace doplnit.

Veronika Veverková,
knihovnice a archivářka města 

Mnichovice ■

Co si pod touto formou centra 
představit? Hlavním cílem en-
viromentální výchovy je takové 
chování, kdy lidé berou při svém 
rozhodování v potaz dopady 

možných řešení na životní pro-
středí a mají zájem o zapojení se 
do aktivit určených ke zvýšení 
kvality jak životního prostředí, 
tak i života samotného. Výuka 

pak vede k odpovídajícím zna-
lostem, dovednostem a motivaci. 
Polytechnické vzdělávání je pak 
spojeno s vědomostmi a rozvo-
jem jedince se specifickým zamě-
řením – vytvořením si základů 
manuální zručnosti, osvojová-
ním si technické zručnosti apod. 
Tady v ekocentru je pro žáky ZŠ 
připraven program zaměřený 
třeba na práci se dřevem (mladý 
truhlář). Ochrana okolní pří-
rody, poznání lesa, lesní zvěře, 
zdejšího životního ekosystému, 
ale i práce lesníků či lesnické 
technologie, to vše patří do ak-
tivit realizovaných ekocentrem 
Vrátkov.    ■

Historie, ať již rodiny či daného místa, je to 
nejcennější, co můžeme našim potomkům uchovat. 
A současně je to to nejkřehčí – pamětníci odejdou, 
fotografie vyblednou a dokumenty se mohou zničit. 
Pomozte nám uchovat historii Mnichovic a jejich 
obyvatel pro dnešní děti a budoucí generace.

Pomozte nám uchovat historii Mnichovic

Kontaktovat nás můžete na 
e-mailu: archiv@mnichovice.cz 

nebo tel.: 732 134 906.
Děkujeme.

Ekocentrum je součástí areálu hájovny českobrodských lesů 
poblíž údolí říčky Šembery, mezi obcemi Vrátkov a Doubravčice 

(silnice 1139, Vrátkov č.p. 78). 
www.ekocentrumvratkov.cz

V loňském roce zahájilo v areálu 
vrátkovské myslivny svou činnost 
moderní centrum enviromentální 

a polytechnické výchovy, pod 
názvem Ekocentrum Vrátkov. Jeho 

provozovatelem je město Český Brod. 
Otevřené je široké veřejnosti, uvítají zde všechny 
zájemce o přírodu, řemesla, sebevzdělávání…

Ekocentrum Vrátkov

Ad Mammas&Mammas

KALEIDOSKOP
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Kontakt: Nábytek Jiroušek s.r.o., Voděradská 2233, Říčany 251 01, tel.: 602 219 730
e-mail: info@nabytekjirousek.eu, www.detsky-nabytek-jirousek.cz

Nábytek Jiroušek s.r.o. je výrobní společnost se sídlem v Říčanech zabývající se 
především výrobou nábytku do mateřských školek a to již více než 30 let, hledá 

zaměstnance do výroby na tyto pozice:

POŽADUJEME:
• manuální zručnost, 
• spolehlivost, ochotu učit se
• odpovědnost, pečlivost, schopnost týmové práce

NABÍZÍME:
• zaškolení, možnost seberealizace a profesního růstu
• platové podmínky v závislosti na schopnostech
• příspěvek zaměstnavatele na dopravu
• zaměstnanecká sleva na firemní výrobky a služby
• pracovní doba 8 hodin PO – PÁ 6:00 – 14:30

OBSLUHA CNC A OLEPOVACÍCH STROJŮ
TRUHLÁŘ (vyučení v oboru není podmínkou)

RUČNÍ PRÁCE PŘI VÝROBĚ a kompletaci nábytku

Tradiční „letní“ tenisová 
škola v Oáze Říčany
Začíná 19. dubna a bude probíhat 
až do 7. října (pauza během letních 
prázdnin). V létě chystáme opět let-
ní příměstské tábory a letošní novin-

kou bude tenisový kemp s Karolínou 
Plíškovou určený pro tenisové nad-
šence. Tenisová škola je určena dě-
tem ve věku 4 až 13 let, kdy děti hrají 
ve skupinách (1-5 dětí) pod vedením 
kvalifikovaných trenérů. K dispozici 
je 8 antukových kurtů a 3 kurty se 
špičkovým tenisovým australským 
povrchem Rebound Ace v tenisové 
hale. Školu navštěvují děti, které se 
chtějí naučit základům tenisu, ale 
i ti, kteří se tenisu chtějí věnovat in-
tenzivněji a zapojit se do našich zá-
vodních mládežnických družstev. 
Přihlášky odevzdávejte na recepci, 
případně e-mailem oazaricany@
oazaricany.cz do 3. dubna!  ■

Oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým zázemím pro 
tenis, ale i bazénem pro veřejnost. Areál nabízí rovněž 
kvalitní školicí prostory v kongresovém centru. Součástí 
areálu je i restaurace s velkou terasou a ubytování ve  
2 pavilonech (celkem 30 dvoulůžkových pokojů).

OÁZA ŘÍČANY
– profesionální  

podmínky pro tenis

Více informací je na webových stránkách  
www.oazaricany.cz, nebo v recepci Oázy (tel.: 323 601 170).

ROZŠIŘUJEME TÝM A HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
✔ RECEPČNÍ – základní znalost ANJ, práce s PC, spolehlivost, příjem-
né vystupování, zodpovědnost, pracovní doba 7:00-15:00, 15:00-22:00 

vč. víkendů.
✔ KOORDINÁTORKA FIREMNÍCH AKCÍ – obsluha hostů v kon-

gresové budově, zajištění snídaní, coffee breaků, koordinace obědů.  
Požadujeme: příjemné vystupování, práce s lidmi Vás musí bavit, pracov-
ní doba po-pá 6:00-14:30. Vhodné i pro absolventy či aktivní seniorku. 
✔ SPRÁVCE AREÁLU – uvítáme milého, pracovitého kolegu, který 
bude náš areál kontrolovat a pomůže na všech střediscích s drobnými 

opravami. Pracovní doba - po-pá 7:00-15:30.
Kontakt: tel. 737 215 015, Slaninková Eva

Jsme rádi, že vy, naši čtenáři 
časopis nejen čtete, ale že se 
občas i podělíte o své zážitky, 
zašlete nám své nápady, ná-
vrhy… V lednu jsme do naší 
redakční pošty mj. obdrželi 
email s ještě čerstvými zážit-
ky – z cestování jedné z na-
šich čtenářek vlakem, které 
sepsala a ve formě stížnosti 
zaslala příslušným úředům. 
Druhou část dopisu v redakční 
úpravě zveřejňujeme, neboť 
to, co se přihodilo jí, může 
v podstatě potkat každého 
z nás. Být připraven a vyzbro-
jen občas nějakou tou drobnou 
mincí, se, jak vidno, vyplatí!

(…) mám ještě jednu velmi důležitou 
poznámku. A to jsou veřejné toalety. 
Když jsem odjížděla zpět do Českého 

Brodu, tentokrát opravdu z Masa-
ryčky, potřebovala jsem využít toa-
letu. Ta byla bohužel zpoplatněna 
částkou 20 Kč, které jsem neměla; 
nejmenší moje bankovka byla v hod-
notě 2 000 Kč – a to jsem kvůli dva-
cce opravdu nechtěla rozměňovat. 
Naštěstí potřeba nebyla akutní. 
 V Českém Brodě však již ano. 
Zdejší toalety byly však uzamčeny 
a klíče umístěny v nádražní poklad-
ně. Tam jsem byla vyzvána složit 
vratnou zálohu 50 Kč za klíček 
a poté zaplatit poplatek 8 Kč. Chtě-
la jsem zaplatit 58 Kč kartou, což 
prý nelze – pravda, jak vrátit 50 Kč 
na účet? Tato administrativní in-
formace mě v onu chvíli ale opravdu 
nezajímala.  Pokladní jsem řekla, 
že tedy vykonám potřebu tam, kde 
právě jsem. Na to mi namarkovala 
8 Kč, já je kartou zaplatila a ona mi 
podala vytoužený klíček. 

 Po této anabázi jsem čekala čis-
tou toaletu s toaletním papírem. 
Místo toho jsem našla dvě ze tří 
kabinek s velmi špinavými mísami, 
jednu kabinu uzamčenou pro per-
sonál a zbývající toaleta byla sice 
čistá, ale nesplachovala. Když jsem 
to pak rozhořčeně sdělila pokladní, 
ta odvětila, že ona je zde jen poklad-
ní, což měla pravdu.

 Tímto chci také upozornit, že čis-
tota toalet hodně řekne o jejich ma-
jiteli. A já se (nejen) za České dráhy 
velmi stydím. Toalety by měly být 
ZDARMA, DOSTUPNÉ A VYBA-
VENÉ TOALETNÍM PAPÍREM, 
nebo bidetem.  Jestliže nevíte, o čem 
píšu, zkuste mít doma ucpané 
WC… A bez papíru…

Ing. I. Švejdová  ■

Dorazilo do redakce

KALEIDOSKOP

Zatím to však vypadá, že masopust-
ního veselí se příliš konat nebude. 
Jediná pozvánka v době uzávěrky 
je z obce Kozojedy u Kostelce n. Č. 
lesy, kde se tradiční masopust má 
pořádat v sobotu 26. února. Ze skan-
zenu v Kouřimi jsme naopak obdrželi 
informaci, že masopustní akce jsou 
pro letošek zrušeny, resp. veškeré ná-
rodopisné pořady v Muzeu lidových 
staveb se do odvolání nekonají.     ■

V polovině ledna jsme 
zveřejnili na našem 
webu a rozeslali naším 
týdenním emailem výzvu, 
kde jsme vás žádali 
o poskytnutí informací 
o akcích, které se v našem 
kraji budou během února 
konat. Zvlášť nás zajímali 
masopustní průvody 
a s tím spojené aktivity.

Masopustní 
VESELÍ

Dorazilo do redakce

Po přečtení rozhovoru s Nikol 
a Karlem Heřmánkovými v Zá-
praží 7-8/2021 jsme s manže-
lem plánovali navštívit Divadlo 
Bez zábradlí. Vše klaplo až za-
čátkem ledna a zamířili jsme 
na představení Iliada inspiro-
vané Homérovým hrdinským 
eposem Ílias. 

Představení bylo zcela fascinující! 
Odnesli jsme si neuvěřitelně silný 
zážitek. Karel Heřmánek ml. si 
nás v roli básníka a vypravěče omo-
tal zcela kolem prstu. V některých 
momentech se nám chtělo plakat, 
v jiných smát. Vypravěč si dokonale 
pohrává s emocemi diváků. Pře-
vtěluje se do historických postav, 
stává se Hektorem, Achillem, Pa-
troklem, Agamemnónem, Helenou 
i Andromaché. V roli Androma-
ché kdy chová Hektorova synka se 
divák rozněžní, v okamžicích kdy 
líčí Achillovu zlost a pomstu, ho 
nenávidíte. Při výčtu zlomových 
válek a bitev lidstva si zoufáte nad 
lidskou nepoučitelností. 
 Karel Heřmánek ml. 90 mi-
nutové představení odehrál bez 
přestávky, což je výkon hodný vr-
cholového sportovce. Atmosféru 
dokreslují dvě Můzy v pozadí mi-
nimalistické scény. Po závěrečném 
potlesku jsme měli dobrý pocit, že 
jsme viděli mistrovský kousek. 

Co nás zarazilo byl malý počet 
diváků tak skvělého představení. 
A po včerejší zprávě, že divadlo Bez 
Zábradlí kvůli současné situaci 
přerušilo provoz do konce března,  
apelujeme na čtenáře časopisu 
Zápraží. Vemte si roušky, navště-
vujte divadla a kulturu! Navštivte 
fantastickou Iliadu s Karlem Heř-
mánkem ml. Jedine díky nám, di-
vákům, mohou soukromá divadla 
přežít!!!                                    MHM  ■

Ad Karel a Nikol Heřmánkovi,
Iliada v Divadle Bez zábradlí 

Divadlo Bez zábradlí, Lisa Peterson a Denis O’Hare: Iliada
Hlavní role: Karel Heřmánek ml. Překlad Josef Heřmánek, režie 

Guy Roberts, hudba Patrik Neil Doyle, scéna Markéta Fantová.
https://www.bezzabradli.cz/
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Když roku 1916 připlul Alois Ri-
chard Nykl z Japonska do san-
franciského přístavu, 
kým byl? Raku-
šanem? Čechem? 
Českým Američa-
nem? Válečné udá-
losti i jeho vlastní 
rozhodnutí mu 
v tomto směru znač-
ně zkomplikovaly ži-
vot, nebyl totiž nikým 
– neměl státní pří-
slušnost. Rozhodl se 
pro Ameriku. Ještě na 
podzim téhož roku se 
jako tajemník českého 
oddělení demokratické 
kampaně zapojil za zno-
vuzvolení Woodrowa Wilsona do 
funkce prezidenta (pozn. W. Wil-
son, 28. prezident Spojených stá-
tů amerických, ve funkci byl v le-
tech 1913 až 1921), podílel se i na 
hnutí krajanů za samostatnost 
Čech, jako stenograf a zpravodaj 
působil na sjezdu svazu Svobo-
domyslných, kterého se účastnil 
také T. G. Masaryk. Toto období, 
tedy léta 1916–1918, nejen z hle-
diska dějin, ale i svého osobního 
života, Nykl zachytil ve své refle-
xi, která měla být součástí jeho 
pozdější autobiografie (A. R. 
Nykl: Poznámky k revoluční akci 
v Chicagu). Tehdy si také utvářel 
názory nejen o aktuální situaci 
ve světě a v centrální Evropě, ale 
uvažoval i nad budoucím vývo-
jem. Jak celé společnosti, tak i ko-
munity českých Američanů. 

V Chicagu absolvoval univerzitní 
studia, resp. doplnil si jen potřeb-
né formality, neboť dle jiných toho 
uměl mnohem více, než bylo pro 
studenta třeba, a to včetně jazyků. 
Bakalář, magistr, doktor. Studia 
ukončil roku 1921 a nastoupil tak 

novou životní dráhu – akademic-
kou. První místo získal na soukromé 
Northwesternské univerzitě v Evan-
stonu, ležícího na březích Michigan-
ského jezera, asi 10 mil severně od 
Chicaga.  (Pozn. Northwestern Uni-
verzity (NU) neboli Severozápadní 
univerzita je soukromá univerzita, 
kterou založila skupina předních 
místních obchodníků roku 1851. 
S výukou prvních 10 studentů se 
zde začalo roku 1855 po dokončení 
základní budovy, od roku 1869 zde 
začaly studovat i ženy. Univerzita má 
tři kampusy a k roku 2021 zde studo-
valo na 21 tisíc studentů.)  

Díky americkému občanství 
a obdrženému pasu se mu znovu 
otevřel svět. Španělsko, Česko-

slovensko, Mexiko, Středomo-
ří, Balkán. Rok, co rok, země za 
zemí. Cestoval, procházel archivy, 
realizoval výzkumné pobyty, pře-

kládal. Využíval plně všech svých 
jazykových znalostí, které neustá-
le obohacoval. Vydal svá stěžejní 

díla, největších úspěchů dosáhl 
na poli arabské literatury. Ve špa-
nělské Alhambře rozluštil všechny 
doposud nerozluštitelné arabské 
nápisy, ve vatikánské knihovně 
objevil arabské rukopisy, poznal 

se s každým, kdo něco v jeho 
oboru znamenal… 

A k tomu roku 
1934 konečně 

na svět přichází 
jeho dlouholetá 

práce – vytoužený 
překlad Koránu, 

dodnes ceněný pro 
citlivou interpretaci, 

zachycení podstaty 
celého díla a perfektní 

práci s jazykem. (pozn. 
aut. osobní zkušenost: 

O Korán v překladu A. 
R. Nykla je i v současnosti 

zájem, poptávka v antikva-
riátech však dlouhodobě pře-

vyšuje nabídku.) 

Ve světovém dění se zatím 
schyluje k druhé válečné bouři, 

ke změnám, které zasáhnou i do 
života A. R. Nykla, ve kterém se 
vrší i další komplikace osobního 
rázu. Španělská občanská válka 
ho donutí opustit zemi, ve které 
učinil tolik zajímavých objevů 
na poli arabské kultury, není mu 
obnoveno studijní stipendium 
z Orientálního ústavu v Chicagu, 
nezískává ani stálé univerzitní 

místo. Následně pobývá v Česko-
slovensku, ale v září 1938 odjíždí 
na léčení do Itálie. Zpět domů už se 

nikdy nevrátí. Vyučuje na univerzi-
tách na Pyrenejském poloostrově, 
pak se vrací do USA, kde působí na 
Harvardu. Poslední léta se nesou 
opět ve stínu zhoršujících se pro-
blémů. Finančních a zdravotních. 
Stále pracuje, byť ne tak, jak by si 
představoval, ale zdraví ho zrazuje, 
ztrácí zrak, je vyčerpaný a v prosin-
ci 1958 umírá. Svou autobiografii, 

která se v průběhu let proměňova-
la, jak obsahově (léta a zkušenosti), 
tak jazykově (nejprve česky, pak 
anglicky psaná) na které roky pra-
coval, se mu, přes jednání s něko-
lika vydavateli, vydat nepodařilo; 
myšlenka na její vydání ho však 
nikdy zřejmě neopustila.

 Pohřben byl na hřbitově All 
Saints Cemetery v Des Plaines 
(Chicago, Illinois), na vlast-
ní přání v neoznačeném hrobě. 
Svou pozůstalost odkázal Ná-
prstkovu muzeu v Praze.

Zavítáte-li na hřbitov v Kostel-
ci nad Černými lesy, naleznete 
v jeho novější části vedle sebe dva 

hroby rodiny Nyklových. Pozor-
nému návštěvníkovi pak neunik-
ne, že pod jmény rodičů Františka 
a Anny Nyklových je uveden také 

A. R. Nykl, ovšem s dovětkem „in 
memorial“. K hrobu Nyklových 
čas od času zajde také spolupra-

covník časopisu Zápraží, našim 
čtenářům svými články z historie 
Černokostelecka již známý Jiří 
D. Bohata. Jak prozradil, pojí ho 
s Nyklovými příbuzenský vztah: 
prababička na Vyžlovce byla za 
svobodna Nyklová, provdaná Bo-
hatová. „Vážím si vzdělaných lidí 
a životní osudy A. R. Nykla mne 

stále naplňují úžasem! A ano, 
jsem hrdý, že takového člověka 
mám mezi svými předky.“ 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, afrikanisté 
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…

část III.

    Hrob rodinných Nyklových  
v nové části hřbitova  

v Kostelci n. Č. lesy

▼

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

Z HISTORIE

✓ český Američan
✓ lingvista, polyglot, orientali-

sta, filozof, novinář
✓ světově uznávaný, u nás 

mimo odbornou komunitu 
jinak vlastně neznámý

✓ považován za jednoho z otců 
zakladatelů moderních 
vědeckých orientalistických 
institucí

✓ znalec arabské poezie,  
literatury

✓ autor mj. autobiografie 
Padesát let cest jazykoz-
pytce a filosofa, knihy 
Věčné Japonsko, vědecké 
monografie Hispano-Ara-
bic Poetry and Its Relati-
ons with the Old Provenćal 
Troubadours a mnoha 
desítek článků, studií 
a statí

✓ překladatel mj. Korán, 
Holubiččin náhrdelník (Ibn 
Hazman)

✓ znal desítky jazyků, většinu 
na úrovni rodilého mluvčího

✓ procestoval a žil v mnoha 
zemích světa

✓ přednášel na univerzitách 
mj. v Americe, Španělsku, 
Portugalsku

✓ zůstal svobodným mláden-
cem, život zasvětil své práci

✓ narozen v hájovně v mís-
tě zvaném Kachní Louže 
u Radlic na Černokoste-
lecku, zemřel na rakovinu 
v Evanstonu (Illinois, USA)

Po zpra-
cování 
zachovalé osobní pozůstalosti 
A. R. Nykla vydal Jozef Ženka z Katedry 
Blízkého východu FF UK v roce 2017 dvě mono-
grafie: Alois Richard Nykl: Padesát let cest českého jazykoz-
pytce a filosofa a Alois Richard Nykl: Poznámky k revoluční 
akci v Chicagu (1914–1918). V roce 2020 pak Markéta Kří-
žová ze Střediska iberoamerických studií FF UK s Dagmar 
Winklerovou vydaly Nyklův cestopis Present Day Mexico.
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”
Po mé smrti budou lidé říkat mnoho lží, 
legend atd. Jedinou pravdou je, že ARN 

byl dobrý, čestný a laskavý muž královské 
duše ochotný pomáhat a spolupracovat. 
Jeho život se však udál v době největšího 

rozvoje a největšího úpadku lidstva.

Northwestern University Evanston 
– panorama

Alois Richard 
Nykl (1885–1958)

”
Vážím si vzdělaných lidí a životní osudy  
A. R. Nykla mne stále naplňují úžasem!  

J. D. Bohata
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MÍSTA NEADRESNÉHO 
DORUČOVÁNÍ
Babice – Brtnice – Březí – Černé 
Voděrady – Čestlice – Dobročovice  
Dobřejovice – Doubek – Herink  

Hradec – Hradové Střimelice  
Hrusice – Chocerady – Jažlovice  
Jevany – Kamenice – Klokočná  
Kolovraty – Kostelec nad Čer-
nými lesy – Kostelec u Křížků – 
Kostelní Střimelice – Kozojedy 

Křenice – Kunice – Louňovice 
Mirošovice – Mnichovice – Modletice 
Mukařov – Nupaky – Ondřejov 
Pětihosty – Petříkov – Průhonice 
Pyšely – Říčany u Prahy – Seno-
hraby – Sibřina – Sluštice – Srbín 

Strančice – Strašín – Struhařov 
Stříbrná Skalice – Sulice – Světice  
Svojetice – Štíhlice – Tehov 
Tehovec – Uhříněves – Velké Popo-
vice – Všechromy  – Všestary – Vyž- 
lovka – Zvánovice – Žernovka ■

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

VÝDEJNÍ MÍSTA 
ZÁPRAŽÍ
BABICE – potraviny a bistro Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na 
návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
DOUBRAVČICE – knihobudka 
Na Zámkách
DOUBRAVČICE  – cukrárna  
U Bártů
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko 
okrasných školek (prodejna)
KAMENICE – Obecní úřad
KOLOVRATY – potraviny  
Na Viničkách
KOLOVRATY – Obecní knihovna
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák 
Kalianko
KOSTELEC N. Č. L. – Billa

KOSTELEC N. Č. L. – kavárna 
Modré dveře
KOSTELEC N. Č. L. – Muzeum 
Hrnčířství
KOSTELEC N. Č. L. – MÚ nám. 
Smiřických (podatelna)
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – potraviny 
U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví Alfík
 LIMUZY – zahradnictví Limuzy 
u Č. Brodu (jen sezónně duben 
a květen, září) 
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny 
CZ-POGGR
MUKAŘOV – Květiny Srbín
MUKAŘOV – potraviny ENAPO
MUKAŘOV – prodejna FLIP
MUKAŘOV – květinářství 
Kovárna
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – Cukrárna Srbín

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

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

MRAZÍRNY  
Hledáme  skladníky

NABÍZÍME
▪Práce na dvě směny PO - PÁ▪
▪Pravidelnou měsíční mzdu▪ 

▪Příspěvek na stravu▪
▪5 týdnů dovolené▪ 

MRAZÍRNY POLAR 
U cihelny 1074 

Kostelec nad Černými lesy

Více info: Tomáš Haviar
Tel:  724 319 952

Mail: tomas.haviar@polar-cz.eu

2/3
17 800 Kč

1/3
9 000 Kč

1/8
3 300 Kč

1/16
1 900 Kč

1/1
22 600 Kč

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

FORMÁTY 
INZERCE 

2/1
42 200 Kč

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

1/2 (šířka)
11 900 Kč

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

1/2 (výška)
11 900 Kč

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

1/32
1 000 Kč

Zrcadlo: š. 44 x v. 30 mm

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

KŘÍŽOVKA O CENY

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! ■

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

XXXXXXXXXXXXXXX
Saperrovit rem que pelibus 

aciatibust ventem que 
voluptur?

Am landae vercilit remporem

O ČASOPISU 
Časopis Zápraží je určen pro  širší oblast jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje na 60 obcí a měst z Černokostelecka, Mnichovicka, 
Pyšelska, Velkopopovicka, Říčanska, Jesenicka, dále pak z oblasti Průhonic, Uhříněvse a částečně i Českobrodska. Časopis ma 15letou 
tradici, náklad 22 000 ks výtisků při formátu A4 a počtu 32 stran. Pro čtenáře je zdarma, má ca 60 výdejních míst a zároveň je distribu-
ován neadresně do schránek obyvatel celého kraje.

Ceny  inzerce jsou uváděny bez DPH.

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

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

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

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

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

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm

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

Křížovka v kombinaci 
s PR článkem 
– na vyžádání.

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

Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

1/4 (šířka)
6 300 Kč

1/4 (výška)
6 300 Kč

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm

PODKLADY PRO INZERCI 
Přijímáme tiskové PDF (ve křivkách, CMYK), pokud je na spad celého formátu (rozměr časopisu je 210×297 mm), tak je třeba počítat s pře-
sahem +5 mm. Hotové inzeráty a obrázky pro výrobu je třeba dodat uložené jako JPG, TIF, EPS v rozlišení nejméně 300 DPI. Loga pro výrobu 
inzerátu: formát EPS, AI, PDF.
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• 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
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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

Jakmile se tedy únor dostane do své 
poloviny, nastává zároveň vrcho-
lící čas předjaří. Jak dále podotýká 
Karel Čapek, autor níže uvedených 
řádek, zahradníci jsou ti, kdo věří, 
že v únoru „svatý Matěj ledy seká“, 
a pokud ten tak neučiní, doufají, že 
to napraví a ledy rozseká sv. Josef, 
nebeský sekerník. Prostě čas před-

jaří, přecházející pomalu do jara 
se dostavit musí. První nedočkavci 
ještě jaro nedělají, ale to nezname-
ná, že nejsou vítáni. Naopak! Každá 
snaha se cení, byť jsou květy ještě 
zasypány sněhem a mráz jim čas od 
času připomene svou přítomnost. 
A zahradníci? Pro ty je podstatnou 
sezonní prací honění právě oněch 

prvních známek jara. Důležité je 
nalézt první krokusy a sněhem za-
sypané sněženky, typické posly jara. 

Kdo nevěří krokusům, sněženkám, 
bledulím nebo třeba čemeřicím, 
toho pak o příchodu jara určitě pře-
svědčí prvosenky čili primule, pri-
mulky, petrklíče. Říká se o nich, že 

odemykají jaro a často je najdeme 
jako hrnkové květiny na parapetech 
oken, balkonech či terasách… láká-
me si tak jaro do našich příbytků? 

V květinářstvích najdeme velký výběr 
různobarevně kvetoucích prvosenek, 
především prvosenek bezlodyžných 
(Primula acaulis; z lat. Primula = prv-

ní malá). Liší se 
nejen barvou, 
ale i vzrůstem 

a také různým 
vývojem, tedy 

dobou kvetení. 
Každý květ kvete 

několik dní, a průběžně 
dorůstají další, proto je vhodné 

odkvetlé květní stvoly pravidelně od-
straňovat. Prvosenkám svědčí chlad-
nější světlé prostory, může být i onen 
zmíněný parapet, ale ne nad topením. 
Prvosenky svými zářivý barvami 
oživují prostory, a i v tyto, stále ještě 
zimní dny, je lze umístit ven, trvale 
však až v okamžiku, kdy nehrozí 

stálé mrazy. Rostliny by neměly být 
přemokřené, pozor tedy na ty, které 
máme v barevných keramických 
či plastových obalech. Vypadá to 
efektně, ale při zalévání to může být 
zrádné. Po odkvětu (hrnková rostli-
na by měla vydržet v pěkném stavu 
zhruba měsíc) není nutné prvosen-
ku vyhazovat; pokud máte možnost, 
vysaďte ji na zahradu do kvalitní 
půdy. Obvykle se vám dalším rokem 
odmění, vyrostou, vykvetou. Bývají 
však menší a při troše štěstí a dobré 
odrůdě vydrží i několik let. ak ■

V textu je použita ukázka z knihy Karla 
Čapka Zahradníkův rok, z kapitoly Za-
hradníkův únor.

HOBBY – ZAHRADA

Zahradník v únoru pokračuje v lednových pracích, ze-
jména potud, že pěstuje hlavně počasí. Neboť vězte, že 

únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohro-
žuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry; 
tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi měsíci, 

tento měsíc nedonošený, přestupný a vůbec nesolid-
ní, vyniká nad všechny ostatní svými potměšilými 
záludy; mějte se před ním na pozoru. Ve dne loudí 

na keřích pupence a v noci je spálí; jednou rukou nám 
lahodí a druhou nám luská pod nosem.

ÚNOR JE DOBA 
NEBEZPEČNÁ
Sněhu jsme si během prvního měsíce nového roku 
v naší lokalitě zatím moc neužili, počasí si udržuje 
svou nevyzpytatelnost a výkyvy. Jeden den mrzne, 
druhý den se drží zuby nehty teplota nad nulou, další 
ráno se vzbudíme do bílé pokrývky, která však mizí 
před očima. Ovšem leden už je minulostí, na své 
místo nastupuje únor a tady je vhodné vzpomenout 
na klasika a jeho Zahradníkův únor.
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VÍCE INFORMACÍ
✔ Tábory a kroužky KLUBCTYRLISTEK.CZ

✔ Akce pro tatínky a děti, webináře Výchova kluků TATOHRANI.CZ
✔ 737 882 959, Jana Vančurová, jana.vancurova@klubctyrlistek.cz

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek a Tátohraní 
  - dvě neziskovky, jež se navzájem podporují a doplňují

Obě neziskovky spojuje jméno PETRA SUCHÉHO, jenž je jejich 
zakladatelem a propagátorem zážitkové pedagogiky, zdravého 
životního stylu, sebepoznávání nebo pohodového života všech členů 
rodiny. S tím souvisí i plánované jarní akce pro tatínky s dětmi 
„Za čest krále“ nebo „Velká divočina“.
TÁBORY na léto 2022 (od 4 do 15 let)
✓ Příměstské tábory PRALES ve Struhařově, Praze, 
Kozojedech a Velkých Popovicích (11. 7.–26. 8.)
✓ Prales s angličtinou, týden konverzace bez učení 
ve Struhařově (celkem 2 turnusy)

✓ Příměstské tábory NERF ve Svojeticích, Kozoje-
dech a Velkých Popovicích (celkem 4 turnusy)
✓ Pobytový tábor NERF v Českém ráji 
(16.–23.–30. 7.)
✓ Pobytový tábor TANEČNÍ v Českém ráji 

(16.–23.–30. 7.)
✓ Pobytový tábor JUMANJI ve Zruči nad Sáza-

vou (30. 6.–10. 7.)

NOVĚ 4 LOKALITY PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
• STRUHAŘOV/SVOJETICE • PRAHA KUNRATICKÝ LES • KOZOJEDY • VELKÉ POPOVICE •

Čím
 dříve tábor 

objednáte, tím 
větší slevu dostanete! 

Prohlédněte si 
nabídku už 

dnes… 
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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)
www.calounictvi-vagon.cz
     : @calounictvi.vagon

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

PEČOVATELKY/PEČOVATELE 
přijme DOMOV PRO SENIORY 
KARDINÁLA BERANA V MUKA-
ŘOVĚ, nejlépe na hlavní pracov-
ní poměr. Jsme domov rodinné-
ho typu s kapacitou 42 klientů. 
Nabízíme dobré pracovní záze-
mí, možnost vzdělávání, slušné 
platové podmínky a další za-
městnanecké benefity. V případě 
zájmu nás můžete kontaktovat 
na tel. 737 282 812 nebo e-mailu 
dsmukarov@praha.charita.czl.

HLEDÁM PRÁCI jako pomoc-
ná síla do kuchyně, mytí nádobí 
a nebo úklid. 
Tel.: 728 299 693

REVIZE A KONTROLA ELEKTRO-
INSTALACE, poradenská činnost, 
tel.: 602 440 695, 
www.elektro-hrabina.cz

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

ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČ-
NOSTI - POMOCNÁ ÚČETNÍ pro 
lokální stavební a developerskou 
společnost s kanceláří v Babicích. 
Náplň práce: běžná administra-
tiva, příprava účetních dokladů 
pro ext. účetní, evidence zakázek, 
pochůzky (pošta, úřady). Požadav-
ky: PC – Excel, Word, zákl. znalost 
podv. účetnictví, ŘP sk. B, samo-
statnost, pečlivost, zodpovědnost. 
Možnost zkráceného úvazku a fle-
xibilní prac. doby. Plat 30 000 Kč 
hrubého. Životopisy zasílejte na 
e-mail: vintexsro@gmail.com

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Školní farma Základní školy Magic Hill, 
Otice u Říčan

www.magic-hill.cz/skolni-farma

Hledáte práci v přírodě, která má smysl? Chcete 
s námi měnit kus půdy v rozkvetlou zahradu? 
Pak hledáme pro naši školní farmu právě Vás. 

Aktuálně přijmeme kolegu na pozici:

SEZÓNNÍ SPRÁVCE 
- FARMÁŘ/ZAHRADNÍK

CO VÁS NA TÉTO POZICI ČEKÁ?
✓ Správa a technická údržba školní farmy o rozloze 

cca 2 ha 
✓ Péče o drobná domácí zvířata
✓ Pěstitelství v ekologickém režimu včetně péče o 

půdu 

CO TATO POZICE VYŽADUJE?
✓ Fyzickou odolnost a manuální zručnost
✓ Zkušenosti se zahradničením, péčí o zvířata, zájem 

o problematiku ekologického zemědělství  
✓ Schopnost samostatné práce, chuť dále se rozvíjet 

a učit
✓ Komunikativní osobnost, kladný vztah k dětem 
✓ Řidičský průkaz 

CO VÁM NABÍZÍME?
✓ Zaměstnání ve společnosti, která je založená na 

partnerském přístupu
✓ Sezónní úvazek s možností dlouhodobější 

spolupráce
✓ Smluvní podmínky ohodnocení, zajímavé firemní

benefity
✓ Dobrou dopravní dostupnost místa práce

V případě zájmu nám zašlete svůj 
strukturovaný životopis a krátký 
motivační dopis.
Kontaktní osoba: Markéta 
Strouhalová, 
email: farma@magic-hill.cz

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) ·

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

& LAKÝRNICTVÍ& LAKÝRNICTVÍ

Tel.: 774 818 460
maliri.valenta@seznam
Realizujeme velké i malé 
zakázky, čistota a profe-

sionalita při práci je u nás 
samozřejmos� .

www.malirirodina.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

HLEDÁME 
POMOCNOU 

ÚČETNÍ, 
která zvládá pracovat 
v účetním programu 

Premiér.
Částečný úvazek nebo 

externě na IČ. 
Říčany a okolí.

Volejte 
603 415 689

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

hledá

MECHANIKA 
pro pneuservis

v Kostelci nad Černými lesy

dobrá fyzická kondice, 
automechanik výhodou

přátelský kolektiv, 
rodinná atmosféra

PNEU-CENTER 
TOMIC

kontakt: Pavla Tomicová, 
tel.: 739 096 475

Přijmeme šikovného zaměstnance na pozici 

SERVISNÍ TECHNIK
 motorové pily, křovinořezy, 
sekačky, zahradní traktory 

Nabízíme stabilní zaměstnání 
v rozvíjející se fi rmě ve Strančicích.

• Dobré platové ohodnocení. • Požadujeme 
ŘP skupiny B, E. • Nástup možný ihned. •

Více info na tel.: 777 311 075

Přijmeme zaměstnance do rodinného 
kolektivu pro provozovnu ve Strančicích

PRODAVAČ/KA 
DOMÁCÍCH POTŘEB

 Požadujeme ochotu samostatné práce, 
zbožíznalství, schopnost práce s PC

Nabízíme stabilní zaměstnání, 
dobré platové podmínky. 

Více info při osobní návštěvě nebo 
telefonicky na tel.: 777 144 075

NABÍZÍM VÝCVIK PSŮ NABÍZÍM VÝCVIK PSŮ 
VŠECH PLEMEN VŠECH PLEMEN 

A KŘÍŽENCŮ A KŘÍŽENCŮ 
s individuálním přístupem

Výchova štěňat i pomoc s nežá-
doucím chováním u starších psů

606 068 346606 068 346

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz
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TAJENKA TENTOKRÁT SKRÝVÁ JEDNU Z ÚNOROVÝCH PRANOSTIK

Správné znění tajenky ze Zápraží 12/2021: Přejeme vše dobré v novém roce. ■

KŘÍŽOVKA

INZERCE S NÁMI  
JE DOSTUPNÁ 

A ÚČINNÁ
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