
3/2022
ZDARMA

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

SKC ONDŘEJOV
Velký úspěch  
v SKC slaví lezecká 
stěna a pondělní 
kurzy lezení.  
Stěnu, stejně jako 
celou tělocvičnu, 
je možné si také 
pronajmout.

SOOVIČKA  
Lesní klub sOOvička 
má své zázemí 
v Kolovratech. Další 
lesní třída vzniká 
v Březí u Říčan. 
Navštívit klub nyní 
lze v rámci Dnů 
otevřených dveří.

ROZHOVOR

HISTORIE 
100 let

Velké Prahy

TIP NA VÝLET
Bludiště  

v Choceradech

OSOBNOST 
REGIONU

M. T. Savojská

Kateřina Mizlerová

Knihovník? To je poslání!
ČTU HODNĚ A RÁDA
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Kateřina Mizlerová
ČTU HODNĚ A RÁDA
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ÚVODNÍK

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

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TIPO OD 377 900 KČ S 5LETOU ZÁRUKOU.
Nabídka Fiat Tipo s cenou 377 900 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.

ÚVODNÍK

Milí čtenáři,
jaro klepe na dveře, dny se 
prodluží a letošní zima nezi-
ma, která v našem kraji pa-
novala, je pomalu na ústupu. 
Mimo jiné to znamená, že 
s přibývajícími slunečnými 
dny nás bude více vyrážet na 
různé venkovní akce či se vydá na výlety. Dva vý-
letní tipy přináší i březnové číslo. V našem regi-
onu doporučujeme malé, ale zajímavé soukromé 
bludiště v Choceradech, a jako tip mimo region 
představujeme unikátní zatopený lom na Chod-
sku. V čem je jedinečný? Nalistujte stranu 14 
a zjistíte, že skutečně v mnohém. Třeba i v tom, 
že na jeho dno lze sestoupit suchou nohou a ob-
divovat zdejší podvodní svět.
 Před 100 lety vznikla tzv. Velká Praha, při-
pojením 37 obcí a osad ke stávajícímu městu. 
To je událost, kterou nemůžeme my, v kraji za 
okrajem současné Prahy, opomenout. Akcí po-
stupně přibývá, my jsme si nenechali ujít třeba 
mši u připomínky 250. výročí úmrtí vévodkyně 
Marie Terezie Savojské a také svěcení nové so-
chy sv. Donáta.

Pohodové čtení a dobrou náladu přeje
Alena Kvasničková ■

ZÁPRAŽÍ ROZŠIŘUJE SVŮJ TÝM
Poslední měsíce nám daly docela zabrat, neboť jsme zjistili, že sice 
malý kolektiv je fajn, ale zároveň v případě výpadku kohokoliv je to 
dost výrazně znát. I z tohoto důvodu jsme se tedy rozhodli, že do na-
šeho týmu přijmeme posilu.
Co nabízíme a co požadujeme? Pro koho je práce u nás vhodná? A co obnáší? Bližší informace 
rádi poskytneme, stačí nás kontaktovat. Svůj životopis zašlete na email redakce@zaprazi.eu.       ■

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 
pro občasnou i pravidelnou činnost na pozici  
inzertního poradce (pouze na DPP nebo IČO). 
Znalost regionu Zápraží a okolí (Praha, Benešov, Zásmuky, Uhlířské Janovice, 
Český Brod) vítána, ale není podmínkou. Naopak podmínkou je kladný vztah 

k tištěným médiím, schopnost komunikace, vyjednávání, odhad klientských po-
třeb a jejich řešení, spolehlivost, samostatnost. Nástup dle dohody. Nabízíme práci 
z domova s volnou pracovní dobou, provizi za zprostředkování, bonusy po zapracování 

dle dohody, firemní benefity např. zvýhodněné volání, odměny za loajalitu, dále možnost 
podílet se také na redakčních částech časopisu, uplatnit svou kreativitu, nápady…
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Snad u každé profese mne za-
jímá, proč ji dotyčný vykonává. 
Proč tedy Vy, knihy a knihov-
nictví?
Jako malá jsem moc nečetla, knihy 
mě více chytly až na střední škole, 
proto jsem šla na praxi a následně na 
brigádu do kutnohorské knihovny. 
Z brigád se postupně zrodily částeč-
né úvazky, až to dospělo k trvalému 
zaměstnání, kde jsem doteď.
 Práce v knihovně a především na 
našem odd. regionálních služeb je 
velmi různorodá a to mi vyhovuje.

Předpokládám tudíž, že čtete 
ráda. Co nejvíce? Máte oblíbe-
né autory?
Ano, čtu ráda a hodně. Nejvíce asi 

detektivky a fantasy, potom také 
sci-fi, thrillery a literaturu faktu, 
občas young adult román. Oblí-
bených autorů mám celou řadu, je 
mezi nimi např. Chris Carter autor 
série knih s detektivem Robertem 
Hunterem, Andrzej Sapkowski au-
tor Zaklínače, Pavel Bareš, Petra 

Stehlíková. Také mám ráda knihy 
od novinářek Markéty Kutilové 
a Lenky Klicperové, které doku-
mentují válku s Islámským státem, 
válku v Sýrii a v oblasti Náhorního 
Karabachu.  

Vraťme se zpět do knihovny. 
Myslíte, že knihovna 21. století 
má být stále místem ticha, kde 
je každý hluk a pohyb střežen 
přísným pohledem knihovníka?
To si rozhodně nemyslím. Knihov-
na má být především příjemným 
místem pro trávení volného času. 
Lidé do knihoven chodí dobrovol-
ně, a protože chtějí a měli by se tam 
tedy cítit příjemně a chtít se vracet. 
Ve větších knihovnách jsou samo-
zřejmě tzv. tiché zóny/studovny, 
kde mohou návštěvníci studovat či 
pracovat.

Čím to je, že knihovny mají stále 
své návštěvníky, tzv. novým mé-
diím navzdory?
Knihovny se stále více stávají, spíše 
než půjčovnami knih, především 
komunitními centry. Lidé mohou 
do knihovny zajít na přednášku, 
workshop atd.  V knihovnách se ne-
půjčují pouze knihy, ale také audio- 
knihy, e-knihy a vznikají tvz. knihov-
ny věcí, kde si může uživatel knihovny 
vypůjčit např. malířské stojany, šicí 
stroje, stany, různé nářadí a spoustu 
dalších věcí. Tím vším jsou knihovny 
pro uživatele stále atraktivní. 

Jako dobrovolná knihovnice 
mohu potvrdit, že regionál-
ní podpora malých obecních 
knihoven je neuvěřitelná. 
S čím vším pomáháte?
Mezi nejvyužívanější službu patří 
rozvoz výměnných souborů knih. 
Dobrovolným knihovníkům po-
skytujeme metodickou pomoc, 
nabízíme odborné konzultace, po-
moc při zpracování grantů, dotací 
a zpracování statistických výkazů 
o činnosti knihovny. Pořádáme pro 
knihovníky porady a školení, pomá-
háme při aktualizacích a revizích je-
jich knihovních fondů a pokud mají 
zájem, vytvoříme jim webové strán-
ky. Knihovnám, které mají automa-
tizovaný knihovní systém poskytu-
jeme jeho základní servis a školení 
práce se systémem. Také knihovní-
kům nabízíme možnost stáže v dět-
ském i dospělém odd. kutnohorské 
knihovny.  

Co si myslíte o automatizaci 
malých obecních knihoven? 
Dobrovolní knihovníci z ní mí-
vají často obavy a považují ji za 
příliš velké a náročné sousto.

Automatizace i malých obecních 
knihoven je podle mě smyslupl-
ná a užitečná. Někteří dobrovolní 
knihovníci mají z používání auto-
matizovaného knihovního systé-
mu obavy, ale opravdu to není nic 
složitého a ve výsledku jim to práci 
usnadní a umožní jim to lepší ko-
munikaci se čtenáři. Díky AKS jsou 
fondy knihoven k dispozici v on-li-

ne katalogu pro čtenáře, všechna 
statistická data jsou ihned k dispo-
zici a výrazně se urychlí provádění 
revize knihovního fondu. Z mého 
pohledu to má jen samé výhody. 

A co on-line katalog, propoju-
je i jednotlivé obecní knihov-
ny? Může si například čtenář 
z Doubravčic půjčit knížku 
z obecní knihovny Vyžlovka?
Ano, pokud čtenář shání urči-
tou knihu, kterou nenajde ve své 
knihovně, může požádat knihov-
níka, který mu ji sežene pomocí 
tzv. meziknihovní výpůjční služby 

z jiné knihovny kdekoli v ČR. Díky 
on-line katalogům může čtenář 
zjistit, že tuto knihu mají zrovna 
v knihovně ve vedlejší obci a může 
si ji od knihovny vyžádat.

Ne všechny knihovny mají tolik 
místa a financí na pravidelnou 
obměnu knižního fondu. Jak fun-
gují knižní výměnné soubory?

Městská knihovna Kutná Hora 
jako knihovna pověřená výkonem 
regionálních funkcí nakupuje z fi-
nančních prostředků Středočeské-
ho kraje knihy, audioknihy a stolní 
hry do výměnného fondu, ze kte-
rého potom sestavujeme výměnné 
soubory pro jednotlivé knihov-
ny. Jeden soubor čítá 60 svazků 
a zpravidla do jedné knihovny ve-
zeme jeden až tři soubory dvakrát 
ročně, nebo dle potřeb knihovny. 
V ideálním případě nám knihovník 
řekne o jaké žánry je v knihovně 
zájem a případně jaké konkrétní 
knihy by chtěl půjčit. S kolegy poté 

dle těchto požadavků vytvoříme 
soubor knih. Knihovníci mají také 
možnost přijet k nám do knihovny 
a knihy si sami vybrat.

Jaké knížky z výměnného fon-
du nejvíc frčí?
Největší zájem je o beletrii pro do-
spělé, konkrétně to jsou romány 
pro ženy, erotické romány, detek-
tivky a thrillery. Z dětské literatury 
je zájem především o knihy pro 
mladší děti.

Stává se, že čtenář něco za-
pomene v knížce nebo si do ní 
píše poznámky – narazila jste 

takto někdy na něco, co Vás 
zaujalo?  
Díky tomu, že knihy zakoupené do 
knihovny čtu většinou jako první já 
(po té co je objednám a zkatalogi-
zuji), tak se naštěstí moc nesetká-
vám s tím,  že by si v nich nějaký čte-
nář něco poznamenal nebo podtrhl. 
Jinak ve vrácených knihách občas 
najdeme pohlednice, fotografie 
nebo například zprávy od lékaře, 
které se snažíme vrátit majiteli. 

Děkuji za rozhovor a přeji ať obec-
ní knihovny s regionální podporou 

z Kutné Hory jen vzkvétají! 
mhm ■

Také milujete vůni knih, ticho a kouzelnou atmosféru skrytých příběhů při 
vstupu do knihovny? Svět kolem nás se proměňuje neuvěřitelnou rychlostí: 
internet, sociální média, elektronické čtečky… Informace získané jedním 
kliknutím. Navzdory tomu všemu se do knihoven stále vrací čtenáři a přibývají 
noví, i ti nejmladší. Jak je to možné? A jak se proměňují obecní knihovny v 21. 
století? Odpovědi zná KATEŘINA MIZLEROVÁ, vedoucí oddělení regionálních 
služeb Městské knihovny v Kutné Hoře, které podporuje a spravuje také obecní 
knihovny u nás, v regionu Zápraží...

ROZHOVOR ROZHOVOR

MÁME BÝT NA CO PYŠNÍ!
Věděli jste, že díky zákonu o veřejných knihovnách obecních 

z roku 1919 máme jednu z nejhustších sítí knihoven na světě? 
 „Zákon o veřejných knihovnách obecních  

(Zákon ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n.) 
Z usnesení Národního shromáždění se nařizuje: 

§ 1. Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva 
zřizovány buďte politickými obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací, 

naučnou i zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu.“

KATEŘINA MIZLEROVÁ (*1992)
✔ Narodila se v 1992 v Kutné hoře, kde žije dodnes. 

✔ Vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy. 

✔ Od roku 2015 pracuje v městské knihovně v Kutné Hoře, kde 
od roku 2020 působí jako vedoucí odd. regionálních služeb 
a má na starosti akvizici a katalogizaci výměnného fondu. 

✔ Mezi její koníčky patří čtení, pěstování květin, cestování 
a návštěva divadla. .

KNIŽNÍ TIPY 
Kateřiny Mizlerové
✔ Pavel Bareš - Kronův odkaz  
(3. díl sci-fi trilogie Projekt Kronos)
✔ William Andrews - Dcery dvou-
hlavého draka: příběh „ženy pro 
útěchu“
✔ Lisa Regan - Matčin hrob  
(3. díl série s policejní náčelnicí 
Josie Quinnovou)
✔ Mary Ellen Taylor - Dům v zátoce

Knihovny 21. století
poodhalují nejen magický svět knih

Víte, že…
Zakládání veřejných knihoven se 

stalo průvodním jevem národního 
obrození v období od první třetiny 

19. století. Čeští vlastenci však 
utvářeli čtenářské společnosti pou-

ze pokud jejich stanovy schválilo 
zemské gubernium. Vzniklo jich 
proto jen několik desítek a mno-
hé neodolaly germanizačnímu 

tlaku ze strany úřadů a zanikly. 
Větší úspěch měly školní knihov-
ny, zřizované z podnětu dvorské 
kanceláře ve Vídni, které mohla 

využívat nejen školní mládež, ale 
i obyvatelé školního okrsku. Až po 

přijetí spolkových zákonů v šedesá-
tých letech 19. století vznikaly po-
četné čtenářské spolky a knihovny 
zakládaly také organizace Sokola 

a národních jednot.

Zdroj: knihovnarevue.nkp.cz, Vznik 
Československa a prvního knihovnického 

zákona z roku 1919

“Knihovna má být především příjemným 
místem pro trávení volného času.KNIHOVNÍK  

– DOBRODRUH
FLYNN CARSEN

Myslíte si, že mají knihovníci nudný 
život? Pokud ano, doporučujeme 
shlédnout americkou dobrodruž-
nou trilogii s ústředním hrdinou 

knihovníkem Flynnem Carsenem. 
Trilogie začíná filmem "Honba za 

kopím osudu". 
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Hlavní 6, Kunice, 251 63 
tel.: 770 169 980

www.zamekberchtold.cz 
hotel@zamekberchtold

Choceradské keřové bludiště 
u Cinkeisů se už stalo pojmem, je 
doporučováno na zájmových a vý-
letních webových portálech (mj. 
Kudy z nudy), je oblíbeným mís-
tem dětí z okolních škol a školek, 

často sem však zavítají i nahodilí 
výletníci. Majitelé vítají každého. 
Bludiště si totiž vybudovali jen tak 
pro radost, svou i všech ostatních. 
 Zelený labyrint se rozprostírá na 
ploše zhruba 20 x 15 metrů, jeho 

každoročně zastřihávané stěny 
dnes dosahují až do výše dvou me-
trů a tvořen je z tújí, smrčků, pta-
čího zobu, zlatého deště a buxusu.  
A když budete mít štěstí a přijedete 
ve správnou roční dobu, určitě ne-
přehlédnete v jeho těsném soused-
ství množství nádherných flox, které 
jsou pýchou paní majitelky. 
 Od myšlenky k náčrtku na papíru 
nebyla až tak dlouhá cesta, s pra-
cemi na bludišti začal Jiří Cinkeis 

v roce 2007 a ve stejném roce ho 
otevřel veřejnosti. „Z původně jed-
noduchého labyrintu ohraničeného 
jen provazem jsem ale nakonec pře-
šel ke keřům a tújím,“ upřesňuje. 
„Túje jsem zakoupil už vzrostlejší, 
plánek osázení jsem zahodil a šel 
podle své fantazie, tvořil klikaté 
uličky, slepá místa, zákoutí.“ 
 I když se to možná na první po-
hled nezdá, nevelký prostor skýtá 
spoustu možností a zábavy: orien-

TIP NA VÝLET

Kreslené vtipy Jiřího Cinkeise z Chocerad mívám pravidelně v poště už 
několik let. To, že jeho aktivity nekončí jen na papíře, jsem se přesvědčila 
loni, když jsem zavítala do Chocerad a navštívila bludiště, které se svou 
manželkou Miroslavou vybudoval na zahradě u rodinného domu.

Pěšky, na kole, autem či vlakem krajem Zápraží:

keřové bludiště v Choceradech

6 | ZAPRAZI.EU

Jiří Cinkeis
Aktivní důchodce, původně 

amatérský herec, autor 
a režisér, absolvent Lidové 
konzervatoře SKKS Praha 
v oboru herectví. Řadu let 

se již baví vymýšlením vtipů, 
pod pseudonymem Kocábka 

působí ve dvojici s kreslí-
řem Josefem Pšeničkou.

CHOCERADSKÉ 
BLUDIŠTĚ

✓ keřový labyrint na soukromé 
zahradě

✓ vstupné dobrovolné
✓ majitelé si vedou návštěvní knihu
✓ nejvzdálenějšími návštěvníky byly 

zatím děti z Filipín, Venezuely a Mongolska
✓ ročně labyrint navštíví na osm set lidí
✓ bloudění je možné nejen celoroční, ale také denní či noční
✓ proplést se bludištěm zabere zhruba deset minut, ale mnozí to 

zkouší opakovaně

„Jen dodám, že pro bas-
ketbalový mančaft naše 
bludiště není. Ale děti se tu 
vždycky vyblbnou. Odmě-
nou je nám jejich výskot 
a smích.”

11.3.22 od 17:30
cestovatelská 

beseda
Roman Sauer

taci napomáhají kresbami a texty 
doplněné klaunské terčíky, kdo 
zaváhá, může si odpočinout na la-
vičce, pokud ji tedy najde, cestou 
narazí i na krátké tunely postup-
ně zarůstající břečťanem či na 

vodní překážku. A kdo má zájem, 
tomu se nabízí prohlídka bludiště 
z výšky – součástí je totiž dřevěná 
rozhledna, ze které je nejen pěkný 
přehled po zahradě, ale i výhled 
do okolí.                                           ak ■

”
Ochotničil jsem, psal hry, založil v Choceradech 

divadélko Kocábka. Ale ať jsem zažil cokoli, 
nenapadlo by mě nic jiného než se snažit o hu-

mor. Tragédie, ponory do lidské duše… na to jsem 
nikdy neměl fištrón.

Kontakt: M. a J. Cinkeisovi, Chocerady č.p. 117
Objednání na tel.: 723 967 851
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I to svým způsobem již svědčí o vý-
znamu a také oblibě Marie Terezie, 
která se stala dědičkou rodinného 
majetku ve svých osmnácti letech, 
a na jejíž vládu čítající šest desetile-
tí se v našem kraji vzpomíná v dob-
rém dodnes. Dědictví, kterého se 
ujala, zde bylo poměrně rozsáhlé: 
tvořila ho panství Černého Kostel-
ce (dnešní Kostelec nad Černými 
lesy), Škvorce, Uhříněvse, Plaňan, 
Ratají nad Sázavou, Kounic a Čech 
pod Kosířem.
 Bohatá dědička byla přes svůj 
věk i schopnou ženou, rozhodnu-
tou napravit předešlé škody, způ-
sobené v kraji třicetiletou válkou. 
Sama si také zvolila svého ženicha, 
vévodu Tomáše Emanuela Savoj-

ského, za kterého se provdala v zá-
mecké kapli sv. Vojtěch v Kostelci 
nad Černými lesy. Manželství však 
netrvalo dlouho, vévoda zemřel po 
nákaze neštovicemi v nedalekých 
Kolodějích. Jejich jediný syn svého 
otce přežil o pouhých pět let; bě-
hem vojenského tažení zemřel na 
zimnici u Manheimu. 
 Marie Terezie se již nikdy nepro-
vdala a zaměřila se na údržbu a zve-
lebování svého panství; pozornost 
však věnovala nejen majetku, ale 
také lidem.  Ať pobývá v Kostelci 
nad Černými lesy nebo ve Vídni, 
stále se o vše zajímá, a nakonec 
vydává r. 1766 i prohlášení: „ Oni 
poddaní, kteří by od hospodářských 
úředníků nedovoleným způsobem byli 

utlačování a ve svých spravedlivých 
požadavcích bez úplatků vyřízení od 
nich obdržeti nemohli a ostýchali se, 
jak v tomto případě nařízeno, hospo-
dářskému radovi svou stížnost žalob-
ně přednésti. Ti a takoví mají stížnost 
přímo na nás jakožto nejmilostivější 
vrchnost buď písemně nebo sami 
osobně vznésti, kdež jim vždy dveře 
otevřeny zůstávají.“ 
 Kromě péče o chudé a nemocné 
(mj. vznik špitálů), zřízení fondů 
a nadace zde i ve Vídni, nechala 
přestavět či nově vybudovat několik 
kostelů, far a dalších budov v okol-
ních vsích, přestavěla barokně ko-
lodějský a černokostelecký zámek, 
nařídila zvonit při všech bouřích 
v kostelích a zvoničkách; tam kde 

neměli zvoničky, dala odlít na 30 
zvonů. V roce 1736 předběhla svou 
dobu nařízením, které zbavovalo 
černokostelecké měšťany poddan-
ství, stejně tak významným krokem 
byla její školská reforma (1755), 
ze které vycházela bezplatná škol-
ní docházka, pevný učitelský plat 
a obdržení dřeva na otop. Její zbož-
nost se projevila i při objednání 
soch sv. Donáta, světce, chránícího 
před krupobitím, bouřkou, morem, 
neúrodou, k nimž nařídila také ko-
nání procesí.
 M. Teriezie Savojská zemřela 
ve Vídni ve věku 77 let, kde je také 
pohřbena – v Savojské hrobce 
chrámu sv. Štěpána, po boku svého 
manžela. ak ■

Z REGIONUOSOBNOST REGIONU

Přesně na den, 20. února, u připomínky 250. výročí 
úmrtí této šlechtičny, jejíž jméno je neodmyslitelně 
spjato s historií Černokostelecka, se konala mše 
svatá v kostele svatých Andělů strážných v Kostelci 
nad Černými lesy. Mši sloužil kardinál Dominik Duka, 
arcibiskup pražský a primas český.

Emancipovaná a výjimečná žena:  Emancipovaná a výjimečná žena:  
Marie Terezie z Liechtensteinu Marie Terezie z Liechtensteinu 

Jedna moje bývalá žákyně mě v roce 
2000 požádala, zda bych mohla na-
cvičit s děvčaty pár koled na půlnoční 
mši. To bylo i přáním tehdejšího fa-
ráře Martina Janaty. Z jednorázové 
akce se ale stala pravidelnost a za 
podpory pana faráře tak vlastně vzni-

kl sbor, pojmenovaný podle kostela 
svatých Andělů strážných: Chorus 
angelicus. 
 Každoročně pořádáme předvá-
noční koncert v kostele sv. Jana 
Křtitele, vystupujeme zde i v září, 
při „Setkání“ výtvarníků. Repre-

zentujeme naše město při „Setká-
ní Kostelců“, slyšet nás můžete na 
různých slavnostech v okolních 
obcích, pravidelně jsme i v evan-
gelickém kostele v Českém Brodě. 
Zpívali jsme opakovaně v Praze na 
Festivalu duchovní hudby. A třeba 
teď v lednu jsme se loučili s vánoč-
ním obdobím v chrámu sv. Barto-
loměje v Kolíně. Máme i zahraniční 
úspěšné vystoupení – ve Francii 
při návštěvě partnerského města 
Mamirolle. Tam jsme se se zúčast-
nili velkolepé oslavy Dne Evropy ve 
starobylém cisterciáckém opatství 
Abbaye de la Grâce-Dieu nedaleko 
Mamirolle. 

 Z dívčího pěveckého sboru se 
stal časem sbor ženský a po roce 
2019 dokonce smíšený – přišli mezi 
nás muži!  V současné době máme 
13 členů, 10 žen a 3 muže. Pěvecký 
sbor se neustále vyvíjí, nejen co se 
týká členů, ale i repertoáru. V něm 
přibyly spirituály, náročné skladby 
klasických, renesančních i součas-
ných autorů. Nejsme profesionál-
ními zpěváky, ale rádi přinášíme do 
života radost sobě i posluchačům. 
Roku 2020 převzal funkci sbormi-
stra můj syn Jirka. Doufám, že pod 
jeho vedením sbor omládne a bude 
čím dál lepší. Moc bych si to přála.

Zdena Čečetková ■

U příležitosti 250. výročí úmrtí Marie Terezie Savojské 
v rámci konané mše svaté vystoupil také pěvecký sbor 
Chorus angelicus. O přiblížení sboru s více jak 20letou 
tradicí jsme požádali spoluzakladatelku a dlouholetou 
sbormistryni Zdenu Čečetkovou. 

CHORUS ANGELICUS

Vévodkyně Marie Terezie Savojská kněž-
na z Liechtensteinu, vévodkyně opavská 

a krnovská (malíř Martin van Maytens)

Původně stávala barokní pískov-
cová socha sv. Donáta na rozcestí 
u obce Svatbín nedaleko Kostelce 
nad Černými lesy, resp. na příkaz 
tehdejší majitelky, Marie Tere-
zie Savojské, byly po roce 1764 
sochy sv. Donáta rozmístěny na 
všech jejích panstvích: u Škvorce, 
Vykáně, v Kolovratech, u Chlum-
ce poblíž Uhlířských Janovic 
a u Svatbína na rozcestí směrem 
k Brníku (tehdy se ještě Svatbín 
nazýval Svrabov). Proto možná 
znáte i průpovídku: „Stojíš jako 
Donát u Svrabova“. 
Pískovcová socha byla roku 1987 
převezena v poměrně špatném 
stavu do skanzenu v Kouřimi, 
nově byla zrestaurována roku 
2015, o rok později osazena na 
vhodnější místo a doplněna vý-
sadbou stromů lípy malolisté. 
Zůstala tedy ve skanzenu, kde ji 
naleznete i dnes. 

 Na jejím místě u Svatbína přibyl 
později křížek; místo (a tradice) si 
však sochu žádalo. Řezbář Petr Mo-
ravec, který je autorem mnoha soch, 
mj. těch v rámci Bobří stezky v areá-

lu Sanatorky v Kostelci n. Č. lesy (viz 
Zápraží 10/2021) neváhal a pod 
jeho rukama vznikla dřevěná kopie 
sochy sv. Donáta. Posvěcena během 
mše kardinálem Dukou, umístěna 
pak byla poslední únorový týden 
roku 2022 do nově vzniklé kapličky 
u Svatbína. Zde náleží poděkování 
i panu Pačesovi, který její stavbu na 
tomto místě umožnil.  ak ■

V závěru dopoledne, po mši svaté a rozpravě 
s kardinálem D. Dukou následovalo posvěcení sochy 
sv. Donáta, dílo řezbáře a kosteleckého patriota, člena 
místních Baráčníků, Petra Moravce. 

Svatý Donát se vrací do Svatbína

O deváté hodině ranní byl kostel již 
téměř zaplněn. Nejen věřícími, ale 
i těmi, kteří přišli vzdát holt význačné 
osobnosti, jejíž jméno pro její skutky 
není a nemůže být zapomenuto: vé-
vodkyně Marie Terezie Savojská, kněž-
na z Liechtensteinu. Výjimečná žena, 

výjimečná událost, navíc konaná za 
účasti jedné z našich nejvýraznějších 
církevních osobností dneška, kardinála 
Dominika Duky. Úvodní slovo o vévod-
kyni pronesl historik PhDr. V. J. Mrvík, 
Ph.D., mši po stránce hudební doplnil 
pěvecký sbor Chorus angelicus.        ak ■

SVATÝ DONÁT byl římský 
biskup z Arezza a mučed-

ník. V Itálii byl uznáván jako 
patron a ochránce zemědělců. 
Chránil před živly, tedy před 
krupobitím a blesky, ale také 
před morem. Svatého Donáta 
měla Marie Terezie v oblibě 
i z osobních důvodů, neboť 

v Itálii potkala svého manžela. 
Kromě umístění soch založila 
také tzv. Svatodonátský fond, 
do něhož byli sedláci povinni 
pravidelně přispívat peněžní 

částkou, a z fondu jim pak byla 
vyplácena kompenzace v pří-

padě poškození úrody nepřízní 
počasí. 

DOMINIK DUKA, občanským 
jménem Jaroslav Václav Duka, 
(*1943) je dominikánský du-
chovní, 36. arcibiskup pražský 
a 24. primas český. V únoru 
2012 ho Svatý otec Benedikt 
XVI. jmenoval kardinálem.

MŠE SVATÁ 
k 250. výročí úmrtí  
Marie Terezie Savojské
V neděli 20. února 2022 se kostel svatých Andělů strážných 
v Kostelci nad Černými lesy zaplnil lidmi. Konala se zde 
mše svatá, u připomínky majitelky panství a mecenášky 
Marie Terezie Savojské, které se účastnil kardinál Dominik 
Duka, arcibiskup pražský a primas český. 

MARIE TEREZIE ANNA FELICITAS VÉVODKYNĚ SAVOJSKÁ, 
kněžna z Liechtensteinu, vévodkyně opavská a krnovská 

(11. 5. 1694-20. 2. 1772)
◗ dcera knížete Jana Adama I. z Liechtensteinu a kněžny Edmun-
dy, rozené hraběnky z Dietrichsteinu
◗ majitelka rozsáhlého panství, mecenáška, zbožná a osvícená 
šlechtična
◗ lidově nazývaná Savojka či Cafojka
◗ provdaná za Tomáše Emanuela vévodu de Savoy-Carignano, 
prince z Piemontu, markraběte ze Saluzza, hraběte de Soissons 
(1687–1729)
◗ měla jediného syna Evžena Johana Františka (1714–1734)
◗ pobývala na zámku v Kostelci nad Černými lesy, ve Škvorci, poz-
ději přesídlila do Vídně
◗ pohřbena je ve vídeňském chrámu sv. Štěpána
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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

Lesní klub sOOvička funguje od 
r. 2016. Od té doby uběhlo mno-
ho vody a je to znát. Máme už dvě 
třídy – sOOvičky (sůvičky) a kOO-

líšky (kulíšky). kOOlíškové jsou 
přípravkou pro 3leté děti – klub 
navštěvují tři dopoledne v týdnu 
a zvykají si na zvýšenou fyzickou 
zátěž, pravidla, nové autority, čas 
bez rodičů, učí se samostatnosti, 

zodpovědnosti za sebe a své věci, 
větší kompetenci, také volnosti 
a tomu, jak s ní nakládat. 
 Jako zázemí nám slouží jurta 
a venkovní učebna, vybudovaná 
díky dotaci Státního fondu životní-
ho prostředí a MČ Praha-Kolovra-
ty, ale také díky dobrovolné práci 
rodičů a našich podporovatelů. 

Pro školní rok 2022/23 otevírá-
me novou lesní třídu pOOštíků 
(puštíků) v Březí u Říčan, na lou-
ce u kostela. Tato třída je pro děti 
3-6 let a režim docházky bude stej-
ný jako v Kolovratech.

I zde nám jako zázemí slouží jurta. 
Tu jsme získali v r. 2021 díky dotaci 

Středočeského kraje z programu 
Environmentální vzdělávání, vý-
chova a osvěta.

Lesní školky pocházejí z Dánska, 
kde byla roku 1954 založena ta úplně 
první. Postupně se tato myšlenka roz-
šířila do celé Skandinávie a následně 
i Evropy. Mezi země s největším po-
čtem lesních školek patří Německo, 
kde staví lesní školky na stejnou úro-
veň jako běžné MŠ. Nejvýraznějším 
znakem lesních školek je výuka pro-
bíhající většinou venku, za každého 
počasí. Je zde kladen důraz na roz-
voj dovedností dětí vlastními silami, 
v přímém kontaktu s přírodou; jsou 
podporovány při hraní, zkoumání 
a učení se. To vše je umožněno díky 

malému počtu dětí ve třídě. A tak to 
chodí i u nás v sOOvičce. 

Pokud o docházce vašeho dítka do 
lesní školky uvažujete, přijďte se 
k nám podívat!  
Dny otevřených dveří: 
Kolovraty 24. 3.  a 31.3., 
Březí 1. 4. a 2.4. 2022    ■

SOOOOVIČKA, 
lesní školka plná 
dětí, ne stromečků

Už šest let mohou děti, kterým je 
blízký každodenní pobyt venku v přírodě, 

navštěvovat lesní klub sOOvička v Kolovratech. 
Další lesní třída vzniká v Březí u Říčan.

Lesní klub sOOvička
tel. 604 316874 

soovicka@soovakolovraty.cz
www.soovakolovraty.cz

Kromě pravidelných lekcí se mo-
hou zájemci v březnu zúčastnit 
dvou víkendových akcí. Nároč-
nější dynamická jóga, zejména 
pro chlapy, bude na Marathonu 
jogy v sobotu 19. března, od 15 do 

18 hodin v tělocvičně (cena 300 
Kč, přihláška a více informací na 
skcvondrejove@seznam.cz). 

V neděli 20. března, od 9 do 12 
hodin v Malém sále bude (spíše 

asi pro ženy) seminář Jak zlepšit 
svou vitalitu nejen po covidu, kde 
se dozvíte, jak lze pomocí jógových 
technik a cvičení rozhýbat tělo po 
zimě a podpořit svou vitalitu, která 
úzce souvisí s naší imunitou, sebe-
důvěrou i postojem k životu (cena 
690 Kč, přihláška a.stellnerova@
centrum.cz).  

Dobře se drží i děti na lezecké stě-
ně. V září se v SKC rozběhly každé 
pondělí odpoledne dva kurzy leze-
ní na lezecké stěně. Vede je Tom 
Ondruš: „Děti se za první pololetí 
ohromně zlepšily. Některé více, ně-
které méně, ale zlepšení jde vidět 

na všech. Pro mne má smysl vést 
kroužek, když to ty děti baví; a když 
se tam objeví opravdoví talenti, tak 
vím, že moje práce není marná. Do-
dělali jsem chyty do převisu a mým 
snem je, aby se děti přestaly bát lézt 
v převisech. Nepůjde to každému 
jako té holčičce na fotce, ale ona je 
talent.“ (pozn. red. vpravo dole) 
 Lezeckou stěnu v SKC si mo-
hou zájemci, skupiny či rodiny 
pronajmout v časech, kdy není 
využívána, za cenu 280 Kč/hodi-
na. Je možný i pronájem celé vel-
ké tělocvičny.                                           ■

Dobře! Díky úsilí lektorů a přízni klientů se sportovní 
i hudební lekce a kurzy v SKC Ondřejov dostávají do 
téměř stejného objemu jako před pandemií.

www.skcvondrejove.cz

JAK SE DRŽÍ SKC ONDŘEJOV?

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SKC
Letos v SKC Ondřejov plánují dva turnusy:

✓ první termín 18.–22. července 2022
✓ druhý termín 25.–29. července 2022

Tábory jsou určené pro děti ve věku 6 až 14 let.
Program: v tělocvičně (sportovní a soutěžní aktivity), výlety 

do přírody, výtvarné aktivity. Jídlo a pití bude zajištěno. 
Cena: 3 000 Kč. Na žádost plátce může SKC vystavit fakturu – 
některé firmy tábory dětem svých zaměstnanců proplácejí. 

Jejich datum se 
však dá spo-
čítat: Veliko-
noční neděle 

je vždy první 
neděle násle-

dující po prvním jarním úplňku po 
rovnodennosti (tu církev stanovila 
na 21. března). Pokud má úplněk 
nastat v neděli, je Velikonoční nedě-
le až ta následující.

LETOŠNÍ VELIKONOCE
◗ Velký pátek: 15. dubna

◗ Velikonoční neděle: 17. dubna

◗ Velikonoční pondělí: 18. dubna

Pozn. Pravoslavné Velikonoce se slaví 
jindy. Jejich termíny se od křesťan-
ských Velikonoc liší obvykle o týden, 
počítají se podle staršího juliánského 
kalendáře. V roce 2022 vycházejí na 

24. dubna.                                                 ■

Náleží mezi tzv. pohyblivé svátky, což znamená, že 
každoročně začínají v jinou dobu. 

VELIKONOCE 2022

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY
Historie sahá až do roku 1955, 
kdy se v rámci tzv. osvěty tehdej-
ší režim rozhodl knihy využít ke 
svému posílení. Cílem bylo dostat 
knihy (samozřejmě ne jakékoliv, 
ale režimem prověřené, doporu-
čené) do povědomí čtenářstva; 
cílilo se především na mládež, 
zemědělce a dělníky. Měsíc knihy 
vznikl na základě domluvy Mini-
sterstva kultury se Svazem čes-

koslovenských spisovatelů a Čes-
koslovenským svazem mládeže, 
zapojena byla i tehdejší naklada-
telství, knihovny a knižní obchody. 
Knihovny se mj. řídily metodický-
mi pokyny, podle kterých pořáda-
ly další akce a také soutěže, jako 
např. Budujeme vzornou lidovou 
knihovnu. Změny po roce 1989 za-
sáhly také Měsíc knihy, který pře-
stal v podstatě existovat, pokud se 
tradicí udržoval, nebyl již řízen mi-

nisterstvem a proměnil se i obsa-
hově. Objevily se i náhrady, vznikl 
třeba Týden knihoven, nebo Měsíc 
čtenářů a s příchodem elektronic-
kých médií i Měsíc internetu.

BŘEZEN MĚSÍC 
INTERNETU

Byl poprvé vyhlášen roku 1998 
a dalších deset let se tato, jak ná-
zev napovídá, na internet zamě-
řená informační kampaň konala. 
Svůj smysl měla tedy především 
v době, kdy internet nebyl ještě 
v ČR tolik rozšířen a záměrem 
bylo především upozornění na vý-
znam internetu pro celkový roz-
voj společnosti. 

BŘEZEN MĚSÍC 
ČTENÁŘŮ

Tato akce, která vznikla v roce 
2009 pod hlavičkou Svazu kni-
hovníků a informačních pracov-
níků ČR, je stále živá. Jde o ce-
lostátní záležitost, podporující 
a propagující četbu, do které se 
se svými dalšími četnými akti-
vitami hlásí veřejné knihovny 
z celé republiky. ak ■

Akci „Březen, měsíc knihy“ si ještě mnozí 
z nás dobře pamatují, vždyť tato záležitost se 
každoročně opakovala po dobu více jak třiceti let 
a zasáhla děti, mládež i dospělé. Kde se vlastně 
vzala a co ji nahradilo? 

BŘEZEN: měsíc knihy, čtenářů a internetu
ČTENÁŘSTVÍ

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
2. dubna je Mezinárodní den dětské knihy

Datum nebylo vybráno náhodně, jde o výroční den narození Hanse 
Christiana Andersena (1805–1875). Den byl vyhlášen roku 1967 

Mezinárodním výborem pro dětskou knihu.

23. dubna je Světový den knihy a autorských práv
Jde o mezinárodní akci, konanou poprvé v roce 1995, věnovanou 
literatuře, knihám, čtení, psanému slovu a také autorům a jejich 

právům. Organizátorem je světová organizace UNESCO.

?
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ZUŠ Říčany má ještě další dvě místa 
poskytovaného vzdělávání, na kte-
rých studuje více než 100 žáků, a to 
ve Strančicích a v Mnichovicích. 
Naší snahou totiž je, nabídnout umě-
lecké vzdělání i dětem, které byd- 
lí mimo Říčany a nemohou dojíž-
dět nebo je to pro ně velmi kompli-
kované. Je sice pravda, že nabídka 
nástrojů na našich pobočkách není 
úplná, ale potěšující je, že se stále 
rozšiřuje, spolu 

s přibývajícími žáky. Ve Strančicích, 
Mnichovicích a stejně tak i v Mu-
kařově máme skvělou základnu ve 
zdejších základních školách, kde 
vyučujeme, a ve zdejších výborných 
mateřských školách, odkud k nám 
přichází mnoho šikovných dětí. 

Co ZUŠ Říčany nabízí?
ZUŠ Říčany je škola se čtyřmi obory 
– hudebním, výtvarným, 
tanečním (balet a scé-
nický tanec) a literár-
ně-dramatickým. Nabí-
zíme ucelený program 
vzdělávání v uvedených 
oborech umělecky a pe-
dagogicky kvalifikovaný-
mi pedagogy. Na všech 

pobočkách vyučujeme 
hlavně obor hudební, ve 
Strančicích doplňujeme 
výuku oborem výtvarným. Vzhle-
dem k tomu, že jsme na základ-
ních školách, je obtížné z pro-
storových důvodů ostatní obory 
realizovat. V Mukařově budeme 
prozatím vyučovat také jen obor 
hudební. 

Jak na zkoušky?
Žáky přijímáme na základě ta-

lentové zkoušky. Pro ty z vás, kteří 
o studiu svého dítka na ZUŠ uva-
žují, předesíláme: není nutné mít 
z talentové zkoušky obavu. Pro 
všechny děti, a zvláště pro děti 
v MŠ to znamená, že se na talen-
tovou zkoušku nemusí nijak při-

pravovat. Děti vyzkoušíme 
hravou formou z intonace, slucho-
vé analýzy a rytmu. Vše, na co se 
zaměřujeme, by mělo být dětem 
vzhledem k jejich věku přirozené. 

Výuka těch nejmenších
Děti z MŠ přijímáme od 5 let do 
předškolní přípravné hudební vý-
chovy (PPHV). 
Zde se hravou formou učí základy 
hudební teorie, mohou začít i hrát 
na hudební nástroj, ale není to po-
vinné. Primární je zde rozvoj hudeb-
ního sluchu a zpěvu, vnímání hudby 
a rozvíjení rytmických dovedností.
 O rok starší děti (prvňáčci) na-
stupují v ZUŠ od září do přípravné 
hudební výchovy (PHV), kde se 
také učí základy hudební teorie. Od 
pololetí jdou do tzv. nástrojových 
skupinek, kde jsou dvě až tři ve sku-
pince na zvolený nástroj. Během to-
hoto půl roku se snažíme zjistit, zda 
dítě má či nemá pro zvolený nástroj 
vhodné dispozice. Pokud zjistíme, 
že to nebyla správná volba, ale vý-
uka ho baví, hledáme nástroj jiný. 
Ke každému dítěti máme individu-
ální přístup.
 Ostatní děti (od 2.třídy ZŠ výše) 
zařazujeme do ročníků podle jejich 
schopností či jejich věku.

Hudební nástroje
Nabídka je zde opravdu pestrá.  Se-
znam nástrojů naleznete na našem 
webu, ale řekněme, že vedle výuky 
hry na klavír či dechové nástroje, 
zpěvu, kompletní nabídky výuky 
smyčcových nástrojů a kytary, vy-
učujeme také harfu, basovou či 
elektrickou kytaru a bicí nástroje. 
Hru na zobcovou flétnu vyučujeme 
pouze dva roky, a to jako přípravný 
nástroj pro dechové oddělení. Poté 
děti přecházejí na hru na některý 
z dechových nástrojů – klarinet, 
saxofon, příčnou flétnu, hoboj, fa-
got, lesní roh, trubku, pozoun, bas-
křídlovku, tubu… výběr je opravdu 
velký. Součástí výuky je i teorie jed-
notlivých oborů, návštěvy koncertů, 
výstav, přehlídek, tanečních vystou-
pení, divadel, soustředění apod.

Komu poděkovat?
Otevření pobočky v Mukařově se 
podařilo za výrazné podpory obce 
Mukařov, zejména děkujeme paní 
místostarostce Kateřině Čadilové, 
panu řediteli ZŠ Lukáši Kohout-
kovi a samozřejmě mnohým muka-
řovským rodičům. 
 A ještě jedno poděkování: paní 
ředitelkám Kateřině Schejbalové ze 
ZŠ Strančice a Marcele Erbekové 
ze ZŠ Mnichovice a jejich týmům 
za skvělou spolupráci! 

Mgr. Iveta Sinkulová
ředitelka školy  ■

ZUŠ ZUŠ ŘÍČANYŘÍČANY::  nová pobočka  nová pobočka  
hudebního oboru v Mukařověhudebního oboru v Mukařově

Je to téměř dva roky, kdy jsme začali jednat
s mukařovskou místostarostkou Kateřinou
Čadilovou a některými rodiči o otevření 
nového místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ 

Říčany. Doba covidová vše na nějakou dobu přibrzdila, 
ale loni jednání opět začala a výsledek? V září 2022 
otevíráme pobočku hudebního oboru v Mukařově!

Veškeré další informace vám poskytne vedení ZUŠ Říčany:
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka školy:  

mob: +420 604 737 629,  iveta.sinkulova@zusricany.cz
Mgr. Hana Javorská, zástupkyně ředitelky:  

mob: +420 721 117 535,  hana.javorska@zusricany.cz
www. zusricany.cz

INFORMACE  

K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Od 1. března 2022 naleznete potřeb-

né info na webu školy,  

www.zusricany.cz 

Zde se také můžete přihlásit k talen-

tovým zkouškám – příslušná aplikace 

bude otevřena od 1.dubna 2022.

Přijďte k talentovým zkouškám, 

těšíme se na vás a vaše děti!

Vystoupení dětí ze 
smyčcového souboru

Taneční oddělení a jejich choreografie 
inspirovaná Afrikou

Společné foto z koncertu ve 
Strančicích

Práce z výtvarného oboru
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Lom, ve kterém těžba ustala v roce 
1988, mají v pronájmu potápěči. 
Správcem a duší celého areálu je 
jeden z nich, potápěč, fotograf a or-
ganizátor místního života Zdeněk 
Zrůst, který zde žije se svou rodinou; 
všichni jsou tudíž zapojeni do činnos-
tí spojených s fungováním lomu coby 
potápěčské základy i rekreační loka-
lity. „Na Lomeček jsem přišel v roce 
1993, a už tehdy jsem se ho snažil 
zpřístupnit veřejnosti. Ale to to tady 
vypadalo úplně jinak. Odmyslete si 
pláže, srub, upravené okolí…“

 Během let se zatopený lom a jeho 
okolí skutečně změnilo. Vybudována 
byla potápěčská základna, neboť lo-
kalita s celoročně dobrou viditelností 

je vhodná pro začátečníky i zkušené 
potápěče. Potápěčská sezóna zde 
v podstatě nekončí, pořádají se tu 
různé kurzy i zimní potápění (mj. 

pod ledem bývá vidět od břehu ke 
břehu). Pod vodou se nachází také 
vrak lodi či umělá jeskyně. Návštěv-
níci se zde mohou občerstvit, břehy 
lomu poskytují i písčitou a travnatou 
pláž, a celé okolí je koncipováno jako 
přírodní park. Areál pomáhají, nejen 
během desetidenního Mezinárodní-
ho sochařského sympozia, které se 
zde každoročně koná od roku 2004, 
vyzdobit výtvarníci, jejich výtvory 
jsou na souši, ale i pod vodou! 

Podvodní pozorovatelna
Je zdejším unikátem a jde o největší 
podvodní pozorovatelnu v ČR, kdy 
se „suchou nohou“ dostanete až 
na dno zatopeného lomu. Jedná se 
vlastně o speciálně upravenou nádrž 
na cement, s přidělaným vstupním 
tubusem, lávkou a zabezpečenou 
betonovým prstencem, který ji udr-
žuje na dně. Umístěna je 8 metrů 
pod hladinou, komora má průměr 
3,5 metru a pozorovatele (kterých 
zde může být až šest) od vodního svě-

Na Domažlicku, ve Starém Klíčově, který je součástí obce Mrákov, se dříve těžil 
amfibolit. Jako pozůstatek těžby zde zůstal lom, dnes ukrytý pod vodní hladinou. 
Lomeček, jak je nazýván, je známým místem mezi potápěči, vyhledáván je ale 
i veřejností. Slouží k potápění, koupání i rekreaci.

Svět ticha a klidu aneb Zatopený 
lom Lomeček dokáže překvapit 

TIP NA VÝLET: ZA HRANICE ZÁPRAŽÍ

✓ obec Starý Klíčov u Mrákova, 
8 km od Domažlic, Plzeňský kraj
✓ plocha lomu 0,8 ha
✓ max. hloubka 10 m 
✓ otevřeno celoročně, denně  
9 až 21 h, mimo sezónu čtvrtek 
až neděle od 9 do 17 h
✓ pozorovací kabina jediná své-

ho druhu v ČR (umístěna 2012)
✓ keson Atlantic – podvodní ka-
bina (umístěn 2006)
✓ hudební a kulturní vystoupení
✓ Mezinárodní sochařské sym-
pozium
✓ zákaz vstupu psů 
✓ vstup zpoplatněn

LOM LOMEČEK

MASOJEDY – V únoru se potvrdi-
lo ohnisko ptačí chřipky, v malocho-
vu drůbeže v obci Masojedy. Jde 
o sedmý letošní výskyt v rámci ČR. 
Chovatel nahlásil krajské veteri-
nární správě úhyn 14 nosnic a jedné 
kachny z celkového počtu 40 nosnic 
a 5 kachen. Veterinární inspektoři 
provedli na místě kontrolu, vyšetření 
potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Oko-
lo ohniska byla vymezena uzavřená 
pásma a přijata mimořádná veteri-
nární opatření. Zda i vaše obec nále-
ží do některého z vymezených pásem 
a jaké z toho chovatelům vyplývají 
povinnosti zjistíte na stránkách 
Státní veterinární správy ČR. 
(www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-
-chripka-influenza-drubeze/ptaci-
-chripka-v-cr/)

JESENICE – V lednu letošního 
roku byla v návaznosti na vítězný 
architektonický návrh podepsá-
na smlouva mezi ateliérem Tečka 
a městem Jesenicí na dopracování 
územní studie na nové centrum 
Jesenice s cílem vytvořit skutečné 
jesenické náměstí.

POLICIE ČR – Bezpečně v ky-
berprostoru. Metody a triky pod-
vodníků se neustále zlepšují a pro 
vytipované oběti je často obtížné 
posoudit věrohodnost.  Zejména se 
jedná o snahu získání přístupových 
údajů k peněžním účtům, či údajů 
z platebních karet a trojciferného 
CVC kódu, například pod legendou 
ohrožení bankovního účtu.  Časté je 
právě volání podvodníků, kteří tvrdí, 
že jsou z vaší banky, že byl účet na-
paden a hrozí, že přijdete o své pe-
níze. Pro tyto případy si pamatujte, 
že skutečná bankovní instituce by 
po svém klientovi nikdy nic takového 
nepožadovala. Vše si můžete ověřit 
tak, že zavěsíte a zavoláte na klient-
skou linku Vaší banky. Doporučení: 
V žádném případě nikomu údaje 
z platebních karet neposkytovat, 
ani v případě příchozích plateb na 
platební kartu nebo bankovní účet.  
Vždy si důvody takových telefoná-
tů ověřte na oficiálních kontaktech 
společnosti. (www.policie.cr)

UHŘÍNĚVES – Od března bude 
zahájena rekonstrukci posledního, 
tj. 3. úseku, místní komunikace  

I. třídy v ulici Kutnohorské v Praze 
15. Jedná se o úsek cca od zastávky 
autobusu „Kutnohorská“ ke křižo-
vatce s ulicí Dolnoměcholupskou. 
Termín akce, rozdělený do několi-
ka fází se předpokládá od 1. 3. do  
30. 4. 2022. Nejprve bude prová-
děna oprava komunikace ve směru 
jízdy do centra, pak opačně. Po ce-
lou dobu rekonstrukce bude dopra-
va vedena ve směru jízdy centrum 
– Uhříněves po ulici Kutnohorská, 
ve směru opačném, tedy Uhříněves 
– centrum pak bude doprava po ob-
jízdných trasách. 
(www.praha22.cz/zpravy/doprava)

JEVANY – Česká zemědělská uni-
verzita, Školní lesní podnik v Kos-
telci nad Černými lesy oznamuje 
jarní termíny výlovů rybníků na 
Jevanské rybniční soustavě (2022):

17. 3. rybník Louňovický 
(Louňovice, 7,3 ha)
24. 3. rybník Požár 
(Louňovice, 4,0 ha)

31. 3. rybník Nohavička 
(Vyžlovka, 1,1 ha)

7. 4. rybník Zahrada 
(Jevany, 0,2 ha)

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ
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Krádeže na Kostelecku nejsou 
žádnou vzácností, jako bohužel 
i jinde. 18. prosince (pozn. red. 
1919) byly v Krupé pí. Růže-
ně Kašové ukradeni dva kozli, 
v chlévě zaříznuti a odnešeni. 
20. prosince byla v Hošti vypá-
čena sýpka nájemce dvora p. Fr. 
Zahradníka a ukradeny 2 koži-
chy, 50 kg medu, 20 kg másla, 
dvoje vojenské kalhoty černé, 2 
bluzy, vojenský kabát a 2 houně 
koňské. (…) 24. prosince byla 
v Pyskočelích ukradena nájemci 
p. Steindlerovi svině za 3000 K, 
vážící 90 kg. Tento čin má na svě-

domí starostův syn 
Joz. Holub se svým 
strýcem E. Scho-

vancem. Četnictvo ze 
Stříbr. Skalice oba 

vypátralo a zat-
klo a odvedlo 

je do Kostelce 
k soudu do vazby.                    

■

A jedna historická...

ta odděluje 8 kruhových oken. „Je to 
vlastně takový princip obrácené roz-
hledny, kdy přijdete na místo, vydáte 
se po schodech a místo nahoru sestu-
pujete dolů, pod vodní hladinu,“ vy-
světluje Zdeněk Zrůst. A neodpustí si 
poznámku, že je to úžasná záležitost, 
ale není úplně ideální pro klaustrofo-

biky. Pozorovatelnu využívají potápě-
či, zájemci potápění (kurzisté) i běž-
ná veřejnost, výletníci.... V loňském 
roce ji objevila skupina vozíčkářů, 
s asistenty její návštěvu také zvládli. 
 Co vše je možné vidět? V podstatě 
asi všechny ryby, které jsou v našich 
vodách – kapry, úhoře, štiky, sumce, 
jesetery, okouny, ale i různorodou 
drobotinu, třeba slunečnice pestré, 

raky, škeble, při teplejší vodě se ob-
jevují i malé medúzy. A velmi často 
nechybí ani potápěči!

Potápěčská kabina (keson)
Potápěčská podvodní kabina nazý-
vaná Atlantic byla původně umístě-
na v Ejpovické nádrži (od r. 1977), 

kde vydržela čtvrt století.  Chvíli se 
řešilo co s ní, nakonec se ale plzeňští 
potápěči klubu OSAC rozhodli pro 
renovaci a v roce 2006 došlo k slav-
nostnímu znovuotevření kabiny 
v Lomečku Starý Klíčov - Mrákov 
u Domažlic. Jde o největší podvodní 
kabinu v ČR, která je však vzhledem 
k hloubce umístění přístupná pouze 
potápěčům.                                                    ak ■

“Sice nemám podvodní hotel, jak jsem kdysi snil, 
ale tahle jedinečná podvodní pozorovatelna mi 

to vlastně vynahrazuje.

KESON 
Tlaková nádoba, komora bez 
dna, do které se dá vplavat 
pouze zespodu. Používá se 

pro práce pod vodou tzv. 
zvon. Má dýchatelné prostře-

dí, je sem přiváděn vzduch; 
zvýšený tlak vzduchu brání 

jejímu naplnění vodou. Pozn. 
vzpomeňte na dobrodružné 

romány Julese Verna!

AMFIBOLIT
Metamorfovaná (přeměně-
ná) hornina, vyznačující se 
střední až hrubou velikostí 
zrna a tmavě šedou barvou, 
náleží mezi krystalické bři-

dlice. Amfibolit za svůj vznik 
vděčí většinou regionální 

metamorfóze magnetických 
hornin, především čedičů 

a andezitů.

Provozovatel kabiny a pozorovatelny:  
Potápěčský klub OSAC Plzeň, p.s.

Optimist cub aqua club, www.osac.cz
Správce areálu: Zdeněk Zrůst

Starý Klíčov, Lomeček, 345 01 Mrákov
Tel.: 608 828 007, email: lomecekklicov@seznam.cz
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) Podvodní pozorovací 
kabina, jejíž výroba 

trvala téměř dva roky, 
je evropským unikátem.

Podvodní pozorovací 
kabina, jejíž výroba 

trvala téměř dva roky, 
je evropským unikátem.

V zatopeném lomu žije 
na pět tisíc ryb, jeseteři 

nejsou výjimkou.
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Téma: 
O NEVIDITELNOSTI 
Také jste zaznamenali, že 
jsou situace, kdy máte pocit, 
že vás nikdo nevnímá, nevidí? 
Okamžiky, kdy se domníváte, 
že vlastně nejste, neexistu-
jete? Může se stát, může to 
být shoda náhod, zapeklitost 
určité situace. Ale když se to 
děje opakovaně, ba téměř pra-
videlně, začnete o tom asi více 
přemýšlet. Nebo se na to, jak 
se říká, vykašlete. Což ovšem 
není, a teď nevím, zda želbo-
hu nebo bohudík, můj případ.

Děje se mi to už delší dobu, ale 
zrovna nedávno jsem se na to 
asi více soustředila, a tak mi 
to prostě stále vrtá hlavou… 
Jednoduše řečeno, zima letos 
nic moc, jakmile se udělá tedy 
nějaký ten hezký den, vyrazí 
u nás na vsi a do jejího okolí 
více lidí, jednotlivců, skupin 
i rodin na procházky. Do cha-
tové osady, co už není v pod-
statě chatovou osadou, ale to 
by bylo na jiné téma, do lesa, 
po polních cestách. Já se sna-
žím nachodit pár kilometrů 
každodenně, neb práce u po-
čítače si to vyžaduje, a větši-
nou bývám na těch cestách jen 
já a já. 

Ale jak říkám, jakmile se po-
časí zlepší, osob přibývá. Se 
starými známými (teď nemys-
lím jen věkem) se pozdravíme, 
někdy prohodíme pár slov. 
Ale pak potkávám i tzv. no-
vousedlíky, neboť i naše obec 
náleží k těm, kterou výstavba 
mnoha nových domů a ma-
lých satelitů, no dobře – vilo-
vých čtvrtí, neminula. A tady 
to přijde. Téměř vždy kolem 
projdou, baví se navzájem a… 
doslova dívají se skrze mne. 
Už se i stalo, že mne třeba 
malé dítko slušně pozdravilo 
a jeho (pravděpodobně) rodič 
ho uchopil za ruku, přidržel 
u sebe a mlčel, dělal, že ne- 
jsem, že jsem neodpověděla 
na pozdrav, že neprocházím 
kolem, že se právě nemíjíme. 
Přitom se domnívám, že v daný 
okamžik své okolí nijak vzhle-
dem či chováním neodrazuji. 
Není důvod, proč slušnost ne-
opětovat slušností, proč nepo-
zdravit kolemjdoucího. Nebo 
důvod je? A opravdu jen já 
o něm nic nevím?!                 ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

Pozn. Černoskostelecké panství 
i Mariii Terezii Savojskou přibli-
žuje také aktuální vydání knihy 
Toulavá kamera 33, kde je pří-
spěvek Romana Šulce s názvem 
“Panství dobrotivé Cafojky”. 

Kostelec nad Černými lesy
Samotné vévodkyni Marii Terezii 
Savojské, jejímu životu a odkazu, 
byl pak věnován  zhruba půlhodi-
nový dokument ČT z roku 2017, 
odvysílaný pod názvem “Naše 
paní Savojka” v cyklu “Cesty víry”. 
Odkaz: www.ceskatelevize.cz/.../
1185258.../217562215500001/

Kouřim
A pro srovnání s předchozími 
reportážními příspěvky (i po-
učení) přidáváme tip na patnác-
timinutový dokument o historii 
Kouřimi (Objevená Kouřim). 
Černobílý snímek vznikl roku 
1954 a přináší pohled nejen na 
zachovalé památky města, ale 
především se věnuje místnímu 
hradišti a jeho dlouholetému ar-

cheologickému výzkumu. Doku-
ment je k dohledání na YouTube. 
Odkaz: www.youtube.com/wat-
ch?v=gPJvIPMfzps
 Dnes hradiště připomínají in-
formační tabule v rámci 3,5 km 
dlouhé, nenáročné naučné stezky 
Stará Kouřim. Seznam zastávek: 
Kouřimská sídelní oikumena / 
Lechův kámen / Stará Kouřim 
/ Akropole s halovou stavbou / 
Hradiště Stará Kouřim, brána 
vnější hradby / Jezírko Libuše

Český Brod
Pro toho, kdo rád historické 
černobílé záběry, je jak dělaný 
dokument o Českém Brodě a Li-
panské mohyle, resp. o lipanské 
pouti a oslavě výročí bitvy u Li-
pan. Dokument bez komentáře, 
jen podkreslen později doplně-

nou hudbou, je rozdělen na tři 
části zhruba po pěti minutách 
a pod názvy Český Brod část 1 /2 
/3 ho lze zhlédnout na YouTube. 
Všimněte si informace uvedené 
u prvního dílu: Majetek Sokola 
českobrodského. Zadává Uni-
versal Film Praha.
Odkaz: www.youtube.com/wat-
ch?v=2WOwBChItDc

Pozn. Vrátíme-li se ještě ke dvoji-
ci pánů Šulc/Kubka, tak v únoru 
na ČT1 měli v Toulavé kameře re-
portáž z Úval, věnovanou kováři 
Zdeňku Grausamovi. Ten se nejen 
zabývá výrobou zemědělského ná-
řadí a náčiní, ale také uměleckým 
kovářstvím, opravami sakrálních 
památek a v neposlední řadě 
spolupracuje i s filmaři (výroba 
zbraní, replik zbrojí, výstroje). 
A stejná dvojice nezahálela a na 
začátku února se vypravila opět 
do Kouřimi, kde natáčela repor-
táž zaměřenou na hradiště Stará 
Kouřim. Reportáž se připravu-
je, termín zařazení do vysílání 
v době uzávěrky Zápraží nám ne-
byl znám.   ■

Komu tedy uniklo několik našich 
nedávných tipů na webu www.
zaprazi.eu týkajících se zajíma-
vých dokumentů přibližujících 
místa/osobnosti našeho kraje, 
přidáváme  zaktualizované info 
také sem (odkazy  jsou i na na-
šem FB). Až budete mít chvilku, 
podívejte se na ně, třeba se do-
zvíte něco nového, zajímavého, 
nebo vás to inspiruje k výletu po 
našem kraji a jeho okolí.

Kostelec nad Černými lesy
Desetiminutová reportáž ze zám-
ku v Kostelci nad Černými lesy 
vznikla pod hlavičkou badatele.
net Jaroslava Mareše před dvěma 

lety. Co se stalo s pokladem rodu 
Smiřických a jak skončil spor 
dvou sester o majetek? Přidáno 
na Stream 24. ledna 2022.
Odkaz: https://www.stream.
cz/.../zmizely-poklad-rodu-s-
mirickych...

Kostelec nad Černými lesy
U příležitosti loňského otevření 
zámku v Kostelci nad Černými 
lesy veřejnosti a zpřístupnění 
prohlídkové trasy vznikla repor-
táž Romana Šulce a Jana Kubky 
v rámci “Toulavé kamery”. 
Odkaz: www.ceskatelevize.cz/.
../11266667.../22156222150
0027/

Obdrželi jsme několik ohlasů na odkazy filmových 
dokumentů, které jsme zařadili na naše webové 
stránky. Podotýkám, že ohlasy to byly pozitivní, 
někteří se i poptávali, zda máme přehled dalších 
reportáží, které se u nás natočili. Tak to bohužel 
ne, takových přehled / archiv nevlastníme, ani 
není v našich silách veškeré dění z minulosti 
a současnosti monitorovat. Ale když na něco 
zajímavého narazíme, rádi dáme opět vědět.

Filmové dok umenty a reportáže
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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
Obojživelníci jsou velmi zranitel-
nou skupinou živočichů a jejich 
počty klesají ve světě, v Evropě 
i u nás. Jejich tah začíná podle prů-
běhu teplot a počasí, na Říčansku 
je to zhruba mezi 20. 
březnem až 20. 
dubnem. Vel-
mi aktiv-
ní jsou 

tito tvorové zejména v teplém, deš-
tivém a oblačném počasí (večerní 
teploty nad 5°C). Největší počty je-
dinců začínají táhnout večer, chvíli 
po soumraku, pak se intenzita tahu 

snižuje (s klesající teplotou). 
Většinou se tak děje 

do půlnoci, ale 

za velmi teplých 
nocí se žáby 
p ř e s o u v a j í 
třeba až do 
časných ran-

ních hodin.

Jak pomoci? 
Udělejte si v prvních 

teplých večerech procházku k ryb-
níku ve vašem okolí. Uvidíte-li 
u silnice žáby chystající se na pře-
chod, přeneste je ve směru jejich 
cesty, aby neskončily stejně jako 
mnozí nebožáci před nimi. Řidiče 
prosíme po soumraku o ohledupl-
nou a pomalou jízdou v okolí rybní-
ků; po silnici se mohou pohybovat 
nejen žáby, ale i další zvířata a lidé. 
Pomoc potřebují hlavně ropuchy, 
jsou pomalé a některým samičkám 

jako batoh na zádech sedí sameček. 
Skokani jsou rychlí a dělají dlouhé 
skoky, proto je nemusíte brát do 
ruky, stačí je pobídnout. Zpětný 
tah začíná obvykle kolem 8. dubna. 
Chvíli bývá ještě zmatek, někteří 
jedinci totiž už od rybníků odchází, 
opozdilci tam teprve míří.  
 Ano, efektivněji lze chránit oboj-
živelníky postavením dočasných 
ochranných sítí. To je ale dlouho-
dobý úkol, zahrnující několika-
denní mapování a trasování tahu 
u rybníka, shánění dotací, nákup 
všeho potřebného, v dalším roce 
včasné postavení zábran a násled-
ně samotné vynášení žabek ze zá-
chytných nádob.
 Rady a doporučení ohledně jarní 
migrace žab poskytne např. místní 
spolek Mnichovickou krajinou.  ■

Přiblížilo se jaro, které po zimě většina z nás už 
nedočkavě vyhlíží. Pro obojživelníky je to obzvláště 
kritické období. Ti se po zimě probouzí a hromadně 
táhnou ze svých zimovišť k vodě, kde se rozmnožují. 
Na své cestě musí překonat silnice, kde značná část 
z nich končí pod koly projíždějících vozidel.

PŘÍRODA

✔ Při přenášení žabek přes 
silnici chvíli pozorujte, kam 
jdou. 
✔ Opatrně je vezměte do dla-
ní a přeneste a v jejich směru 
přes silnici.
✔ Doporučené jsou zahrad-
nické rukavice, i když dotyk 
by neměl nijak vaší pokožce 
ublížit.

✔ Vždy, než se skloníte, se 
rozhlédněte oběma jízdními 
směry.
✔ Nezbytné jsou reflexní ves-
ty, čelovka nebo baterka, příp. 
výstražný trojúhelník či blika-
jící auto.
✔ Nikdy nezapomeňte, že se 
pohybujete na silnici! Nebezpe-
čí hrozí nejen žábám, ale i vám!

Žáby „on the road“ 
aneb jarní tah obojživelníků

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK MÁ PO ZIMNÍ PAUZE OPĚT OTEVŘENO
VÍTÁME VÁS V NOVÉ SEZÓNĚ

VLASTNÍ PRODUKCE KVALITNÍ 
ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK 

A BALKÓNOVEK SE JIŽ PŘIPRAVUJE!

NEZAPOMEŇTE NA 
JARNÍ VÝZDOBU 

• MACEŠKY, PETRKLÍČE V MNOHA 
   BAREVNÝCH VARIACÍCH A ZA VÝHODNÉ CENY

• SEMENA, CIBULE SEČKA

• RYCHLENÉ CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY

• PRVNÍ DRUHY OVOCNÝCH 
STROMKŮ PRO JARNÍ VÝSADBU

ZAKOUPIT JIŽ OPĚT MŮŽETE TAKÉ ČERSTVÉ 
RYBY DLE DENNÍ NABÍDKY!



Pražská města v dnešním centru 
se sice díky zástavbě propojila již 
ve středověku, ale stále zůstáva-
la správně samostatná. Jednotná 
Praha vznikla až díky dekretu Jo-
sefa II. roku 1784 spojením čtyř 
pražských měst (Staré a Nové 
Město, Malá Strana a Hradčany). 
O sto let později se k nim připojil 
Vyšehrad, následován Holešovice-
mi a Libní. Ta byla zároveň posled-

ní obcí, připojenou k Praze před 
první světovou válkou.

Přitom nešlo o to, že by nebylo 
koho připojit, že by pražská před-
městí neexistovala, naopak. Bylo 
jich více než dost. A některá už byla 
dávno navzájem spolu propojena 
zástavbou či infrastrukturou, jiná 
pak i s tehdejší oficiální Prahou. 
Jen ztroskotávala v průběhu let 

jednotlivá jednání, která měla vést 
k rozšíření Prahy. Třeba obce Smí-
chov a Karlín připojení v 19. století 
odmítaly, chtěly si zachovat svou 

samostatnost, udržet si dosavadní 
činžovní a potravinové daně, blo-
kovaly možnost připojení dalších 
obcí... Souhlas daly až tehdy, kdy 

měly zájem o zavedení vody a plynu 
na svá území, ale na uzavření doho-
dy si nakonec stejně počkaly až do 
dalšího století.

Po vzniku Československé repub-
liky tedy došlo opět i na otázku 
rozvoje, změn a rozšíření Prahy; 
už v závěru roku 1918 byl návrh na 

vznik Velké prahy předložen Ná-
rodnímu shromáždění. Tentokrát 
byl výsledkem zákon o vytvoření 
Velké Prahy ze 6. února 1920 (č. 
114/1920 Sb.), který vešel v plat-
nost 1. ledna 1922. Tímto záko-
nem bylo k Praze připojeno 37 obcí 
a osad: Bohnice, Braník, Břevnov, 
Bubeneč, Dejvice, Hloubětín, Hlu-
bočepy, Hodkovičky, Hostivař, 
Hrdlořezy, Malá Chuchle, Jinoni-
ce, Karlín, Kobylisy, Košíře, Krč, 
Liboc, Malešice, Michle, Motol, 
Nusle, Podolí, Prosek, Radlice, 

Sedlec, Smíchov, Strašnice, Stře-
šovice, Střížkov, Troja, Veleslavín, 
Královské Vinohrady, Vokovice, 
Vršovice, Vysočany, Záběhlice 
a Žižkov. O rok později byla Praha 
rozdělena na 13 obvodů, označe-
ných římskými číslicemi jako Pra-
ha I–XIX., přičemž (Praha I–VII, 
tedy původní Praha, tvořila jeden 

obvod.) Změny nastartovaly prud-
ký růst hlavního města, a to ve 
všech směrech. 
 Mj. od ledna 1922 byl oficiálně 
zaveden i titul primátor hlavního 
města Prahy, kterým se stal tehdej-
ší starosta hlavního města Prahy 
Karel Baxa.

Ještě na konci roku 1921 žilo v teh-
dejší Praze zhruba 223 000 oby-
vatel a její rozloha?  Pouhých 21 
km2! Přičleněním uvedených obcí 
se tehdy Praha přes noc mnohoná-

sobně zvětšila. Na Nový rok 1922 
zde už bylo 676 000 obyvatel a roz-
loha se změnila na 171,64 km2. 
Vzniklo nové evropské velkoměs-
to. Pro srovnání uveďme, že dnes 
má Praha 1 335 000 obyvatel, a její 
rozloha činí 476 km2.

Jedna věc ale byl zákon, který 
ustanovil Velkou Prahu, druhá 
věc byli samotní lidé. Dlouho 
trvalo, než se obyvatelé jednot-
livých čtvrtí začali považovat za 

Pražáky (jen vzpomeňte: Já jsem 
Žižkovák a kdo je víc?!) a stejně 
tak dlouhý byl i proces začleně-
ní těch, kteří vlastně žili stále na 
venkově, byť již v Praze. 
 Po vzniku Velké Prahy nastal 
stavební boom, řešilo se dopravní 
spojení, plynofikace, osvětlení, 
vodárny. Praha se rychle měnila, 
nejen papírově, ale především 
reálně. A její rozvoj a rozšiřování 
o další části nebyl (a zřejmě ještě 
není) zdaleka u konce.  ak ■

HISTORIE

Staré Město, Nové Město, Hradčany a Malá 
Strana tvořily původně základ dnešní Prahy. 
Ostatní čtvrti tak jak je známe dnes, byly 
vlastně pražské předměstské obce, později i se 
statusem městyse či města, které se vyvíjely 
na základě starších osad, nebo se jednalo 
o klasické venkovské obce. To se změnilo roku 
1922, kdy vznikla Velká Praha a den ze dne se 
tak město proměnilo ve velkoměsto.

”
Jednotná Praha vznikla díky dekretu 

císaře Josefa II. spojením čtyř pražských 
měst: Starého a Nového Města, Malé 

Strany a Hradčan (1784)

HISTORIE

VÝSTAVA VELKÁ PRAHA 1922-2022, 
ZROZENÍ VELKOMĚSTA

V pražské výstavní síni Mánes bude v termínu 12. 9. až 9. 10. 
2022 veřejnosti zpřístupněna výstava, která by měla přiblížit 
nejen dobu, ale především proměny, kterými si Praha od svého 
vzniku během let prošla. Výstava by měla ukázat, vše se událo 
od podpisu zákona o Velké Praze s hlavním městem, jak se mě-
nilo, rostlo, rozvíjelo.

”Na Nový rok 1922 zde už bylo 676 000 
obyvatel a rozloha se změnila na 171,64 km2. 

Vzniklo nové evropské velkoměsto!

1922:  
 100 let od zrození  
 VELKOMĚSTA

Žižkov dnes náleží do třetí městské části hlavního města Prahy. Tu tvoří 
nejen Žižkov, ale i část královských Vinohrad. V roce  1849 celistvé území 
obdrželo pojmenování Vinohrady, a následně, přes nesouhlas obecního 
zastupitelstva Královských Vinohrad Zemský výbor ho rozdělil na dvě 

části: dnešní Žižkov a Královské Vinohrady. Název Žižkov byl úředně 
povolen roku 1877, když se neujal loajální název Rudolfov, který měl být 
poctou rakouskému korunnímu princi. Roku 1881 povýšil František Josef 
I. Žižkov na město, které bylo 1. ledna 1922 připojeno k Praze.

Na Prokopově náměstí dnes budete hledat koleje 
marně, ale v letech 1883-1912 tudy skutečně 
jezdila tramvaj; a jak se říkalo: „jede do Prahy“. 
Bývalo zde i slavné tržiště.
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ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

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

KURZ ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI 
PSŮ všech plemen i kříženců začíná 
3. 4. 2022 na cvičišti na Strašíně. 
Info: pí Kosanová tel.: 733 676 172

PRODÁM ŠICÍ STROJ VERITAS (Tex-
tima 8014/35, ca rok 1980). Skříň-
kový, celokovový, 16 šicích programů, 
funkční, spolehlivý. Cena 1500 Kč. 
Doubravčice. Foto, rozměry, info 
na vyžádání. akiweb@seznam.cz 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

BOWLING VOJKOV
přijme bowlera 

Práce s PC, údržba a servis drah 
(zaškolíme), krátký /dlouhý 

týden, mladý kolektiv
Plat 30 000 Kč + fi n. bonusyPlat 30 000 Kč + fi n. bonusy

Tel.   602 373 445Tel.   602 373 445

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Technické služby 
DOUBRAVČICE

 776 053 552, 776 883 903     ts.deponie@doubravcice.cz 
 Technické služby Doubravčice, www.ts.doubravcice

NABÍZÍME SLUŽBY:
✓ zemní práce, kontejnerová doprava
✓ prodej písků, štěrků, recyklátů, 

zeminy, koňského hnoje
✓ dovoz materiálu 
✓ údržba zeleně (sekání, 

ořez stromů, štěpkování), 
úprava neudržovaných 
ploch

✓ realizace srážkové a odpadní vody  
✓ výstavba inženýrských sítí
✓ realizace vodovodních a kanalizačních 

přípojek
✓ autodoprava

Nenašli jste 
Vámi požadovanou 

službu? 

Potřebujete cenovou nabídku 
na míru?

Kontaktujte nás!
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DOPRODEJ ZIMNÍCH
VÝHODNÉ CENY 
LETNÍCH PNEU

Kontakt: Eva Slaninková tel.: 737 215 105

Do našeho teamu hledáme
RECEPČNÍ na HPP, nástup možný ihned

CO POŽADUJEME?
✓ znalost práce na PC (MS 

Offi ce, Outlook)
✓ znalost anglického 

jazyka na komunikativní 
úrovni

✓ časovou fl exibilitu

CO NABÍZÍME?
✓ Smlouvu na dobu 

neurčitou
✓ Stravování v rámci areálu
✓ Příspěvek na penzijní 

pojištění
✓ Slevy na veškeré služby 

a akce v TK Oáza Říčany
✓ Malý rodinný kolektiv
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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 ·

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

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

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

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

MRAZÍRNY  
Hledáme  skladníky
Náborový příspěvek 20 000 Kč

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

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

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

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

Vodní vysavač
a čistička vzduchu
VIVENSO

prezentace, poradenství, 
konzultace, slevový kód
muller.sro  tel.: 604 477 715

Máte staré 
komiksy  

a nevíte co s nimi?
Na žánru a jazyku 

komiksů nezáleží. Velmi rádi 
o ně rozšíříme nově budovanou 

sbírku v obecní knihovně.
Děkujeme 

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

Obecní knihovna Obecní knihovna 
Doubravčice budujeDoubravčice buduje  

KOMIKSOVOU SBÍRKUKOMIKSOVOU SBÍRKU

• 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



ZAPRAZI.EU | 3130 | ZAPRAZI.EU

KŘÍŽOVKA

Pro nadcházející jarní měsíce Zápraží připravuje:
✔ Historik, spisovatel a stře-
doškolský pedagog Vladimír 
Jakub Mrvík pochází z rodiny, 
žijící na Černokosteleckém 
panství téměř čtyři století. 
Je autorem publikací a knih 
s tématikou Českobrodska 
a Černokostelecka. (rozhovor, 
4/2022)

✔ Jaké jsou přednosti rekla-
my v místním tisku, proč vo-

lit tištená regionální média 
a co znamená cílená inzerce? 
(téma, 4/2022)

✔ Pěšky, na kole, autem či vla-
kem krajem Zápraží: do Kunic-
-Vidovic na zámek Berchtold 
(tip na výlet, 4/2022)

✔ Hráčem na handpan, unikát-
ní novodobý hudební nástroj, 
je fotograf a hudebník Jiří 

Káš. V Říčanech vede Hand- 
pan Centrum, pořádá kurzy, 
workshopy. (rozhovor 5/2022) ■

Pojďme si ještě jednou připomenout uplynulý měsíc – únor. Ten je sice ještě plně zimní, ovšem v našem kraji se letos tak vůbec 
netvářil. Proto není divu, že tentokrát se pranostika (tajenka), nejen vyplnila, ale vzhledem ke stávajícímu počasí s příhodnými 
teplotami může jeho optimistická nálada přetrvávat.
 Křížovku si vyluštěte opět pro radost a trénink paměti, a těšte se na dubnovou – ta bude opět zařazena jako křížovka výherní se 
zajímavými cenami, tradičně pro tři z vás. ■

INZERCE S NÁMI  
JE DOSTUPNÁ 

A ÚČINNÁ
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