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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

ZAHRADY 
MYŠLÍN
Navštivte Zahrady 
Myšlín u Mnichovic 
– inspirující místo 
pro načerpání 
energie. Těšit se 
můžete na novinky 
i zajímavé akce.

MŠ MOTÝLEK 
Školka se nachází 
v centru Říčan, 
zároveň má však 
blízko k přírodě. 
Zápis pro školní  
rok 2022/23 se 
koná v dubnu  
a květnu.

Vladimír Jakub Mrvík
Od dětství jsem měl jasno  

– BUDU HISTORIKEM
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TÉMA
Přednosti 

reklamy 
v místním 

tisku

HISTORIE
Příběh soch 
sv. Donáta

TIP NA VÝLET
Ze Strančic přes 

Kunice na zámek 
Berchtold



ZAPRAZI.EU | 3

Celé území, pro které vydáváme regionální časopis Zápraží, má spoustu krás-
ných a zajímavých míst, a pevně věřím, že mnozí je dobře znají. Některá ale 
nejsou tak na očích, nejsou tolik navštěvována, nebo se jim doposud nedostalo 

zaslouženého zájmu, jsou tak trochu 
třeba i utajena. 

A protože si myslíme, že kraj, kde žijeme, by-
chom měli poznávat, měli bychom se vůbec 
učit na svět lépe dívat, vyhlašujeme tímto 
poznávací soutěž. Ráda bych napsala, že pra-
videlnou, ale nepředbíhejme. Vyhledávat bu-
deme nejen místa, stavby, stromy, zákoutí, ale 
třeba i zajímavé detaily staveb… Prostě se vám 
nebudeme snažit vaše případné pátrání usnad-
nit, ale občas přidáme i nějakou tu nenápadnou 

nápovědu. Na rozjezd ale dejme něco lehčího. Otázka na duben tedy zní: Co je to za budovu a ve 
které obci na východní straně kraje Zápraží se nachází? Kdo neví, ať se zeptá Lukáše Vaculíka :o) 

Své odpovědi zasílejte vždy do 20. dne daného měsíce na email redakce@zaprazi.eu, neza-
pomeňte připojit své jméno a kontakt. Správné a případně i nejpřesnější odpovědi vyhod-
notíme, nejlepší zveřejníme v Zápraží a jednoho výherce odměníme.

NEZAPOMEŇTE: obsah časopisu Zápraží můžete tvořit i vy, naši čtenáři. Třeba 
i v rámci této soutěže: pokud byste sami měli nějaký tip, našli jste místo, stavbu, 
či něco, co by se mohlo stát předmětem této soutěže, neváhejte, nenechávejte si 
své nápady pro sebe a napište nám.                                                                                      ■

SOUTĚŽ
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NAVŠTIVTE NÁŠ AUTORIZOVANÝ SERVIS FIAT, KDE 
VAŠEMU VOZU POSKYTNEME TU NEJLEPŠÍ PÉČI
• záruční a pozáruční servis

• mechanické, klempířské a lakýrnické práce

• přístroj BOSCH pro servis a plnění klimatizací, detekce úniku atd.

• osmibodová digitální geometrie JOHN BEAN

• montáže doplňků - autorádia, tažná zařízení, 
   pneumatické pérování pro dodávky

• ruční mytí a čistění interiéru vozu, pneuservis

• jsme také autorizovaný servis pro vozidla ALFA ROMEO

ÚVODNÍKÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
teplé a sluncem prozářené 
dny v závěrečné části března 
natolik lákaly k zahradnic-
kým pracím, že to chvíli vy-
padalo, že dubnové Zápraží 
bude bez úvodníku a dalších 
redakčních částí; z důvodu 
mého úprku do lákadel jarní přírody. Ale poved-
lo se, časopis máte před sebou. Jsem vděčná za 
rozhovor s Vl. J. Mrvíkem, neboť co ho znám, 
obdivuji jeho nadšení a neskutečnou pracovitost, 
s nimiž se věnuje regionální historii. Zmínka 
v minulém čísle o svěcení nové sochy sv. Donáta 
vyvolala jistý ohlas, tak jsem se rozjela po kraji 
a výsledek posuďte sami. 
 Nezapomínáme na to, že jsme regionální peri-
odikum, hrdě se k tomu hlásíme, a tudíž je důle-
žité čas od času to i připomenout. Tentokrát jsme 
se zaměřili na reklamu v regionálním tisku jako 
takovém. Navštívili jsme také několik zajímavých 
akcí v kraji, mnohé další jsou ještě před námi – 
náš výběr na duben přinášíme na stránkách to-
hoto čísla. A kdo si nechce už číst, může vyrazit 
na výlet, jarní příroda zase volá!

Pohodové dny přeje
Alena Kvasničková ■

KRAJ ZÁPRAŽÍ ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
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Jste rodákem z Českého Bro-
du, ale pokud vím, pevné vaz-
by máte na Kostelec nad Čer-
nými lesy…
To ano, rodiče i prarodiče byli 
z Kostelce, v dětství jsem tam trá-
vil každou chvíli, svého času jsem 
tam chtěl i bydlet natrvalo. V Čes-
kém Brodě jsme žili s rodiči na síd-
lišti, možná i proto na mne město 
nepůsobilo tak vřele. Líp jsem se 
cítil u babičky a dědy v Kostelci, 
náměstí, kostel, zámek, spousta 
známých. Jako dítě jsem na vše 
samozřejmě pohlížel jinak, časem 

si to možná idealizoval. Ale nako-
nec jsem pro svůj osobní i profesní 
život zvolil Český Brod, vybudoval 
jsem si k němu svůj vztah, objevil 
ho a už jsem tu zakořenil.

To, že jste místním regionálním 
historikem má tedy nějakou 
souvislost s Vaším dětstvím?
I tak by se to dalo říct. Určitě mne 
ovlivnil takový ten lokální patriotis-
mus, který jsem v Kostelci vždy vní-
mal. Ale pravda je, že jsem byl v pod-
statě přesně ten typ dítěte, které od 
začátku ví, co chce v životě dělat.

Co to znamená? Řekl jste si 
„Budu historikem“ a stal se 
jím? Tak jednoduché to bylo?
Vlastně ano. Šel jsem si odmala za 
svým. Začalo to někdy ve třetí, ve 
čtvrté třídě, kdy jsem k Vánocům 
dostal knížku od Františka Kožíka 
o Karlu IV. Jakmile jsem ji přečetl 
chytlo mě to a začal jsem žít téma-
tem doby Karla IV., postupně jsem 
se ale spíš vydával v historii další-
mi směry. Po čase jsem nastoupil 
do Českého Brodu na tehdejší šes-
tileté gymnázium, a tady bych měl 
vzdát dík své dějepisářce, která 
můj zájem podchytila a pomáhala 

mi dál. Účastnil jsem se soutěží 
a pravidelně také SOČ (Středo-
školská odborná činnost). Někdy 
v té době jsem se začal zaměřovat 
na Černokostelecko. S prací v ma-
turitním ročníku jsem dokonce 
vyhrál celostátní kolo, což mi ná-

sledně při dalším studiu dost po-
mohlo. V těch projektech byly totiž 
základy mojí budoucí diplomové 
a disertační práce.

Na vysokou školu jste šel při-
praven. Který obor jste zvolil?
Přesně tak, na vysokou jsem šel 
s jasnou představou, co chci dělat 
a tím, že mě to bavilo, tak přestup 
z gymnázia byl poměrně jednodu-
chý. V té době jsem už také uměl 
přečíst stará písma třeba ze 16 
století, ale i kurent (pozn. red. 
německá podoba novogotického 
kurzivního písma), uměl jsem 
i latinsky. To byl totiž dobrovolný 
předmět na gymnáziu a já toho 
využil. Pravda je, že takovou che-
mii a fyziku já fakt neupotřebím, 
a přiznávám – podle toho jsem 
k těm předmětům i přistupoval.  
Ale latina, ta se mi hodí každou 
chvíli! A na Univerzitě Karlově 
jsem absolvoval obory archivnic-
tví, historie a učitelství.

Publikovat články jste začal už 
na gymnáziu, kdy ale vznikla 
první kniha?
První kniha? No spíše to byla ta-
ková brožura. Tak ta mi vyšla taky 
ještě v gymnaziálních dobách, 
když jsem byl v maturitním roč-
níku. Měla nějakých 80 stránek, 
dnes vidím, že to bylo poněkud 
neumělé, ale na druhou stranu, 
vzniklo to z nadšení a zájmu. Ná-
zev? Trojanové z Bylan a Rossfel-
du, šlo o příběh drobné šlechtické 
rodiny, žijící v 16. a 17. století 
v Bylanech u Č. Brodu".

Zůstaňme ještě u knih. Kolik 
jich na svém kontě vlastně 
nyní máte?
Publikací je zatím celkem deset, 
všechny propojuje téma regionál-
ní historie a jak už jste zmínila, 
oblasti Českobrodska a Černokos-
telecka.

První knihu tedy už víme, kte-
rá je poslední?
Tak to jsou Dějiny královského 
města Český Brod. Ta vznikla 
vlastně v době korony. Byli jsme 
doma, nedalo se nikam, tak jsem 

psal. Což je ovšem řečeno poně-
kud zjednodušeně. Tím, že pracuji 
v muzeu, tak spoustu věcí už mám 
předpřipraveno z výstav, ze svých 
různých článků. Tak jsem si říkal 
dám to dohromady, napíšu knihu, 
měl jsem takový dobrý pocit, že 
to šlo nějak samo. Než se zeptáte, 
ano, moje manželka, být tady, tak 
vám asi řekne zcela jinou verzi. Má 
na to totiž diametrálně odlišný ná-
zor. Stručně řečeno, prý jsem po-
řád jen psal a psal a ona pečovala 
o děti. 

Víte, co se říká. Za každým 
úspěchem muže stojí skvělá 
žena.
Tak to je přesné. Zmínil jsem to 
i v úvodu své knihy – za vším hle-

dej ženu. A rád to zopakuji. Nejen 
tato kniha by nevznikla nebýt mé 
tolerantní manželky Lenky, za to 
jí patří velký dík a mé uznání. Dě-
kuji!
 
Jak dlouho jste tedy psal Ději-
ny královského města?
Tak to není úplně správně polože-
ná otázka. Jde totiž o to, že knihy 
tohoto typu nevznikají jako belet-
rie, kdy si řeknete, napíšu detek-
tivku, každý den jednu kapitolu, 
nápad mám, nakladatele a termín 
taky, jdu na to! Literatura faktu, to 

je obrovská spousta příprav, než se 
doberete k výsledku. Sice říkám, 
že jsem ji napsal v době korony, ale 
ve skutečnosti to už byla komple-
tace, závěrečné práce, ale celkově 
jsem na tom dělal asi osm let, čas-
to i nevědomky. Schraňoval jsem 
materiály, které mne zaujaly, psal 
drobné články, aniž bych třeba 
i věděl, že za několik let to vše pro-
pojím a vydá to na jednu obsáhlou 
knihu.

Podobně dlouho vznikala také 
kniha o Kostelci n. Č. lesy?
Máte asi na mysli historickou to-
pografii města Dějiny Černokos-
teleckých domů. Ano, to byla také 
mnohaletá záležitost. Psát jsem 
si začal vlastně ještě jako středo-

školák, když jsem se začal zajímat 
o Černokostelecko. Vycházela také 
z mé disertační práce. A zase – 
aniž bych tenkrát tušil, jak rozsáh-
lá publikace z toho jednou vznik-
ne. A když byla v roce 2011 na 
světě, říkal jsem si, že je to v mých 
26 letech absolutní vrchol, že niče-
ho většího v tomto směru snad už 
nejsem schopen. No, nikdy neříkej 
nikdy…

Za historií jste šel cíleně. A co 
Vaše profese pedagoga? Také 
záměr?
K učení na gymnáziu jsem se do-
stal úplně náhodou a původně 
jsem myslel, že je to krátkodobá 
brigáda. Omyl! Učit jsem začal 
už ve druhém ročníku na vysoké 
škole, shodou náhod jsem byl ten-
krát osloven studenty, kteří hleda-
li učitele pro dějepisný seminář. 
Když jsem ale dorazil za tehdejším 
ředitelem, získal jsem nakonec ne-
jen seminář, ale i běžnou výuku ve 
třídách. Předtím jsem nikdy neu-
važoval, že bych učil profesně. Ale 
stalo se, neuvěřitelně mě to chytlo, 
a i když tomu někdy ani sám nevě-
řím, v Českém Brodě na gymnáziu 
jsem už sedmnáctý rok! 

Jaký jste učitel? Počkejte, ne-
odpovídejte, to zvládnu za Vás. 
Čtenářům tím prozradíme, že jste 
byl v nedávné době také učitelem 
dějepisu mé dcery, která loni ab-
solvovala českobrodské gymná-
zium, informace jsou tedy z první 

ruky. Dcera a její spolužáci oce-
ňovali, že výklad je zajímavý, byť 
je zde určitá náročnost předmětu, 
víte, o čem mluvíte, resp. přes-
ná citace by byla: „má to vždycky 
hlavu a patu a jde to pochopit“.  
A když se podíváme na webu na 
stránky s hodnocením učitelů, 
mj. zde najdeme: Super profesor! 
(2019), Bez výhrad skvělý profe-
sor! (2014), Já si vždycky myslela, 
že to je žák a pak najednou přišel 
do třídy s tím, že nás supluje AJ! 
(2010). A tím máme otázku zod-
povězenu…

Děkuji za rozhovor.              ak ■

Zrod mých knih 
je proces, trvá  
i několik let,  
říká historik Vladimír J. Mrvík

ROZHOVOR ROZHOVOR

„Milý čtenáři, na následujících stránkách bych Ti chtěl 
vyprávět příběh. Zajímavý a dlouhý příběh.“ Tak začínají 
úvodním slovem Dějiny královského města Český Brod. 
Knihy, jejímž autorem je Vladimír Jakub Mrvík. Historik, 
pedagog a velmi činorodý člověk, který odvyprávěl už 
mnohé události a příběhy, dal vzniknout zajímavým 
článkům a publikacím. Všechny mají něco společného – 
týkají se oblasti Českobrodska a Černokostelecka.

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. (*1984)
✔ absolvent Gymnázia Český Brod a FF UK 

obor archivnictví a historie
✔ kurátor sbírkového fondu Podlipanského 

muzeav Českém Brodě
✔ regionální historik
✔ středoškolský pedagog
✔ kronikář města Český Brod
✔ předseda komise pro regeneraci městské 

památkové zóny při MěÚ Český Brod
✔ držitel ceny Učené společnosti AV ČR za 

trvalý výzkum regionálních dějin (2003)
✔ autor přijatého návrhu vlajky města Kostelec nad Č. lesy (2009)
✔ autor odborných prací, článků, desítky historických publikací
✔ s rodinou žije v Českém Brodě

PUBLIKACE Vl. J. MRVÍKA
◗ Trojanové z Bylan a Rossfeldu (2004)
◗ Dějiny černokosteleckých domů (2009)
◗ Dějiny černokosteleckých domů (2011)
◗ Kostel sv. Gotharda a jiné sakrální památky  

na Českobrodsku (2013)
◗ Zmizelé Českobrodsko (2014)
◗ Zahrada květná a melounice (2016)
◗ Historie obce Kšely (2016)
◗ Čarodějnice a loupežníci na Českobrodsku  

a Černokostelecku (2018)
◗ Lidové stavby Středočeského kraje (2020)
◗ Dějiny královského města Český Brod (2021)

“Regionální historie lidi láká, probouzí  
jejich vztah k danému místu, fotografie pak 

dokáží oslovit i toho, kdo jinak moc nečte.

“Někdy si připadám jako buditel 
z 19. století, probouzím v lidech 

lokální patriotství

fo
to

: a
k

fo
to

: a
k

fo
to

: a
rc

h
iv

 V
l.

J.
 M

rv
ík

fo
to

: a
rc

h
iv

 V
l.

J.
 M

rv
ík



ZAPRAZI.EU | 76 | ZAPRAZI.EU

TIP NA VÝLET

STRANČICE
Moderní pomník Emila Kolbena, 
místního rodáka, elektrotechnika, 
průmyslníka a zakladatele pro-
slulého strojírenského podniku 
Českomoravská Kolben-Daněk, 
naleznete v těsném sousedství že-
lezniční stanice, na náměstí nesoucí 
jeho jméno. Tady také narazíte na 
první rozcestník a zeleně značenou 
turistickou trasu. Vydat se po ní mů-
žete směrem na Mnichovice (a na-
vštívit cestou v lese kapli sv. Anny se 
studánkou), nebo zamířit směrem 
opačným, na Velké Popovice. S ná-
městím v podstatě v jeden prostor 
splývá náves Četníka J. Bojase, na 
jejíž západní straně v pravotočivé 
zatáčce stojí jednoduchá budova 
s třemi klenutými okny – bývalá ži-
dovská synagoga.  Židovská obec ve 
Strančicích ji nechala postavit v roce 
1849, spolu s malým domkem, který 
sloužil jako příbytek rabína či kanto-
ra s místnostmi pro výuku dvoutříd-
ní židovské školy. Po 2. sv. válce však 
začala sloužit jako sklad, pak stála 
bez využití. V současné době, díky 
inciativě obce Strančice a Spolku 
pro oživení strančické synagogy bu-
dova ožívá kulturními akcemi. 

KUNICE
Zelené turistické značení nás prove-
de po okraji obce k silnici směr Kuni-
ce, kde se propojuje s cyklostezkou. 
Po necelých dvou kilometrech už lze 
obdivovat jednoduché linie filiálního 
kostela sv. Maří Magdaleny v Kuni-

cích. Jeho základ je románský, ná-
sledně však prošel raně gotickou pře-
stavbou, aby navíc na konci 18. století 
získal novou věž s barokní cibulovou 
střechou. Příběh se šťastným koncem 
se váže k místním zvonům na věži 
kostela. Jsou zde dva. Zvon tzv. umí-
ráček z roku 1509 a velký zvon z roku 

1576 se znakem Zdeňka ze Štern-
berka na Blatné a Lnářích. V době  
2. sv. války byly oba zvony německou 
armádou zabaveny, stejně tak jako 
mnohé další, a určeny k roztavení 
a následnému využití na výrobu zbra-
ní. Zvony byly odvezeny, ale k jejich 
zničení naštěstí už nedošlo a oba se 
vrátily po válce zpět do Kunic.

VIDOVICKÝ ZÁMEK 
BERCHTOLD

Od kunického kostela k zámku Berch-
told je to necelý kilometr. Zámek leží 
v centru obce Vidovice, která je spolu 
s Horní a Dolní Lomnicí a Všešímy 
součástí obce Kunice. Historie zdej-

šího panského sídla sahá až do 14. 
století, současný zámek však pochází 
až z konce 19. století. Svůj současný 
název zámek získal podle jednoho 
z předchozích majitelů, šlechtické-
ho rodu Berchtoldů z Uherčic. Od 
poloviny 20. století prostory zámku 
využívala československá armáda, 
resp. protivzdušná obrana Prahy, po 
revoluci byl zámek převeden na obec 
a následně prodán soukromé firmě. 
Dnešní majitelé zámek získali v roce 
2005, provedli celkovou rekonstrukci 
a jejich záměrem bylo vybudovat ví-
ceúčelový areál, který dnes nabízí mj. 
prohlídku muzea a zámku, sportovní 
vyžití, zábavu pro rodiny s dětmi, ale 
také ubytování, restauraci a spole-
čenské prostory. Zámecký park není 
příliš rozlehlý; je zaměřen především 
na dětské návštěvníky, kteří zde mo-
hou obdivovat miniatury českých 
hradů a zámků, nebo nejen dětem 
dobře známé postavičky Vítězslavy 
Klimtové. 
 V těsném sousedství zámecké 
budovy začíná také zhruba kilo-
metr dlouhá, nenáročná naučná 
stezka, nesoucí název Kunickou 
přírodou. Vede kolem Minizoo, 
dopravního a fotbalového hřiště, 
rybníka, má celkem 10 zastavení 
a nenásilnou formou i v podobě 
kvízů seznamuje nejen s kunickou 
přírodou, ale také třeba s tříděním 
odpadu a jeho vlivu na život. Trasa 
je značena i dřevěnými ukazateli.
 Od zámku se můžete vydat dále: 
po cyklostezce 0029 Krajem Josefa 
Lady do Velkých Popovic (4 km), po 
cyklostezce 0025 do Mirošovic (6 
km) a dále do Hrusic, nebo po ze-
lené turistické trase, která vede do 
Velkých Popovic (2,5 km). Případně 
se po zelené vrátit zpět do Strančic; 
ve všední dny je možné od zámku 
využít i autobus (PID 461 Strančice 
– Velké Popovice, jede většinou dva-
krát za hodinu). ak ■

Výchozím bodem pro náš dnešní výletní tip může být 
železniční zastávka Strančice, ležící na trati Praha– 
Benešov. Pro zajímavost: uvedena do provozu byla 
roku 1871. Přes Kunice na zámek Berchtold nás 
odtud zavede turistické značení (zelená), cyklisté 
se pak mohou držet cyklostezky, která je součástí 
okruhu s názvem Krajem Josefa Lady.

Pěšky, na kole, autem či vlakem krajem Zápraží:
ze Strančic přes Kunice na zámek Berchtold 

Synagoga Strančice

Miniatury staveb v par-
ku zámku Berchtold 
přitahují nejen malé 
návštěvníky

UDÁLOST

V sobotu 19. března se konalo ve 
Struhařově župní valné volební za-
sedání VII. župy Vlasákovy. Ta byla 
založena v Mirošovicích roku 1902 
a svůj název získala po prvním rych-
táři, Františku Vlasákovi. VII. župa 
Vlasákova sdružuje baráčnické obce 
v Posázaví, a to Hrusice, Hvězdoni-
ce, Mirošovice, Ondřejov, Přestavl-
ky, Sázavu, Struharov, Senohraby  
a Zvánovice.
 Zasedání baráčníků s následnou 
volbou činovníků, doplněnou mj. 
o pietní vzpomínku, kulturní vystou-
pení či zhodnocení činností probíhalo 
v tradičním spolkovém duchu. Hlav-
ního slova se ujal Karel Hrůza, rych-

tář VII. župy Vlasákovy a současně 
rychtář OB Hvězdonice. Zajímavé je 
i další tradiční pojmenování v rám-
ci hierarchie: členové jsou sousedé 
a tetičky, ve výboru kromě rychtáře 
nalezneme panímaminku, pantatín-
ka, berního (hospodáře), slídily účtů 
(revizní komise), drába, ponocného 
či šafáře. Ti všichni nechyběli ani zde, 
navíc dodrželi i další z tradic a dorazili 
v kostýmech činovníků, členové pak 
v krojích, tj. muži ve svérázu (pra-
covní kroj), ženy v lidových krojích či 
krojích spolkových.                               ak ■ 

Pozn. red. Blíže se na historii a činnost 
obce baráčnické podíváme v některém 
z dalších čísel Zápraží.

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, tzv. 
Baráčníci, má své počátku v roce 1873, kdy první 
spolek vznikl v Kolíně. I v dnešní době jsou Baráčníci 
činní, a platí to také zde u nás, v kraji na Zápraží. 

BARÁČNÍCI  
se sešli ve Struhařově

BERCHTOLD HOTEL & ZÁMEK
www.zamekberchtold.cz
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Na Velikonoční svátky jsme pro 
vás připravili maso jehněčí, sko-
pové či telecí, do jarních nádivek 
doporučujeme vynikající a voňavý 
uzený bůček, chybět nebudou ani 
klasické zabíjačkové pochoutky 
– jitrnice, jelítka, tlačenka. Ano, 
také naše domácí vyhlášená vin-
ná klobása může provonět váš byt 

a na sváteční stůl si určitě najde 
cestu i sekaná, na kterou u nás na-
leznete výborně ochucené mleté 
maso, vhodné i do různých nádi-
vek. Zakoupit můžete také „pláty“ 
na rolády z několika druhů masa, 
stačí si jen říct.
 Čerstvé vepřové i hovězí maso 
pocházející výhradně z českých 

chovů doplňu-
je také kuřecí 
a krůtí a ši-
roká paleta 
uzenářských 
p r o d u k t ů 

(zásadně jde 
o masové vý-

robky bez mouky 
a separátů), včetně 

naší poctivé a vámi velmi 
žádané šunky. A specialitou na-
šeho řeznictví je stařené hovězí 
(vyzrálé) maso, kterému mnozí 
z vás již přišli na chuť. Bude-li přát 
počasí, určitě začnete poptávat 
i nějaké dobroty na gril, třeba ma-
rinovanou krkovičku nebo maso 

na burgery. Budeme připraveni. 
Tak přijďte a vyberte si… 
 Všem našim zákazníkům dě-
kujeme za přízeň, vážíme si toho, 
zvláště v dnešní nelehké době.  
Přejeme vám slunečné jarní dny, 
příjemné Velikonoce a těšíme se 
na vaši návštěvu.                                     ■

Velikonoce, svátky jara, se kvapem blíží a je proto 
 na čase představit vám naši nabídku pro toto 
období a určitě se vyplatí také připomenout 
tradiční sortiment našeho Mnichovického řeznictví.

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ
Petr Medřický

tel.: 731 005 726
Masarykovo nám. 31, 

Mnichovice
Otevřeno: 

PO 7.30 až 13 h, 
ÚT–PÁ 7.30 až 17 h, 

SO 7.30 až 12 h

Mnichovické řeznictví

Koncern Hügli je původně 
švýcarská společnost. Proč 
při expanzi před 20 lety padla 
volba právě na Zásmuky?
Holding Hügli vždy systematic-
ky vyhledával nové příležitosti. 
Česká republika s nově se formu-
jící ekonomikou a službami byla 
skvělá příležitost. A proč Zás-
muky? Došlo zde totiž k akvizici 
společnosti Bonita; to byl výchozí 
bod k budování velkého výrobní-
ho podniku. Představte si, dnes 
zde vyprodukujeme na 140 milió-
nů balení ročně! Kromě ČR smě-
řují naše výrobky do Maďarska, 
Polska, na Slovensko, z velké čás-
ti také do Německa, Švýcarska, 
Francie, Nizozemí, Belgie. Máme 
i pravidelný export do USA...  

Značku Hügli Food v obcho-
dech běžně nenajdeme, přes-
to se s jejími výrobky můžeme 
setkávat téměř denně. Jak je 
to možné?
Z velké časti jsme producentem 
tzv. „privátních značek“. Spolu-
pracujeme s obchodními řetězci, 
které si u nás nechávají vyvinout 
receptury a vyrobit výrobky, jako 
jsou polévky, omáčky, bramboro-
vé kaše, bujóny aj. Ty pak konco-
vý zákazník koupí například pod 
značkami Kania (Lidl), Benita 
(Kaufland), vyrábíme také pro ře-
tězce Penny, Albert, Coop, ALDI...
 Další naše výrobní a prodejní 
aktivity směřují do gastronomic-
kých provozoven, tedy hotelů, re-
staurací a kantýn. Naše produkty 
se hojně využívají ve školních 
jídelnách, nemocnicích a velkoka-
pacitních vývařovnách. V tomto 
případě nesou značku Hügli! 

Navyšujete i nadále výrobní 
kapacity, investujete do vý-
robních technologií? 
Investice do rozšiřování výrobní 
a skladové plochy jsou naprosto 
klíčové pro pokrytí stále se zvy-
šujícího odbytu. Modernizace je 
nutná pro udržení vysoké kvality 
a objemu výroby. V roce 2021 jsme 
zvýšili objem výroby o 40 %. To se 
povedlo právě díky investicím do 
nové technologie, ale samozřejmě 
s velikou podporou našich kmeno-
vých zaměstnanců! 

Znamená to, že poptáváte i za-
městnance? Jaké pracovní 
příležitosti nabízíte?
Ano, rozšiřující se podnik po-
třebuje k pokrytí trojsměnného 
provozu šikovné skladníky, pra-
covníky interní logistiky. Hledáme 
také operátory výrobních a mícha-
cích linek, ale i manuálně zručný 
personál, který potřebujeme pro 
kompletační práce. Zkušenosti 
jsou vítány, ale rádi poskytneme 
i příležitost, aby se šikovný člověk 
vypracoval. 

Jdete i cestou tzv. zdravého ži-
votního stylu? Projevuje se to 
na skladbě Vašich produktů? 
Nelze setrvávat v pravěku, požadav-
ky zdravé výživy mají stále silnější 
akcent ve společnosti. Hügli tudíž 
drží krok s rostoucím trendem. 
Výrobky BIO, vegan, bezlepkové 
a Lactose free již několik let vyrábí-
me, další vyvíjíme, máme certifikaci.    

Máte Vy osobně v portfoliu 
společnosti nějaký oblíbený 
produkt?
Pokud pojedu na ryby, do hor, 
nebo na dovolenou pod stan urči-
tě si nezapomenu přibalit naši po-
lévku, ať slepičí, gulášovou či ho-
vězí. A rád používám naše kořenící 
směsi – třeba na ochucení čerstvé-
ho pstruha!                                                               ■

Dvacátým rokem má mezinárodní potravinářská 
firma Hügli, která se zaměřuje především na produkci 
suchých směsí jako jsou polévky, omáčky, bujony či 
kořenící směsi, své české ústředí a výrobu v Zásmukách. 
Jejím dlouholetým ředitelem výroby, logistiky a také 
jedním z jednatelů společnosti je Pavel Coufal.

www.huegli.cz 
tel.: 321 759 614

Hügli Food Česká republika 
| Facebook

HÜGLI: MYSLÍME 
NA BUDOUCNOST

“Děkujeme všem lektorům a lek-
torkám, kteří s dětmi v nelehkém 
uplynulém období cvičili, a ještě 
mají energii připravit je na Aka-
demii,” říká manažer SKC Hynek 
Kašpar.
 Na Akademii navazují od 18 h 
Staročeské máje. Děti zatančí sta-
ročeskou besedu na náměstí u pi-
zzerie. Pokácí se máj, pak se na 
hřišti uskuteční májová veselice. 
Jak Akademie, tak kácení máje dva 

roky nebyly kvůli Covidu, je na čase 
navázat na ondřejovské tradice.

Připomínáme: V SKC děláme už 
řadu let pro děti 6-14 let příměst-
ské tábory. Letos plánujeme dva 
turnusy, 18.–22.7. a 25.–29.7. 
Program: v tělocvičně (spor-
tovní a soutěžní aktivity), výlety 
do přírody, jídlo a pití zajistí-
me. Cena: 3 000 Kč. Více na  
skcvondrejove@seznam.cz.      ■

SKC ONDŘEJOV  
je tu pro každého, nejen pro děti
Děti předvedou výsledky svých dovedností a činnosti 
jednotlivých kroužků v SKC Ondřejov v rámci 
každoroční Akademie. Přijďte je k nám povzbudit 
v sobotu 7. května od 10 h. Program to bude pestrý, mj. 
rokenrol, kytara, balet, parkour, mažoretky, karate.

Další akci, materiální sbírku pro 
Ukrajinu, organizovala Světlana Fa-
šinová. Je původem z Jihlavy, která je 
partnerským regionem ukrajinského 
Zakarpatí. Do 2. března přinášeli 
dárci z Ondřejovska spacáky stany, 
polštáře, přikrývky, trvanlivé potra-

viny či hygienické potřeby. SKC dalo 
k dispozici karimatky a deky.
 “Zapojili se jednotlivci, školka, 
obec, ale hlavně škola a její paní 
ředitelka Eva Štosová, která spolu 
se Spolkem Škamna Ondřejov zor-
ganizovala pomoc přímo v areálu 
školy. A 3. března jsme naložili vel-
ké auto (to dodal Hynek Kašpar) 
a s pomocí dětí ze školy pak celý au-
tobus (zajistil Vašek Beránek). A jeli 
jsme do Jihlavy, kde jsme pomoc 
s přispěním dalších naložili rovnou 
do kamionu, co hned odjížděl na 
Ukrajinu.”                                                ■

SKC PRO UKRAJINU
Pomalu odešel virus a na Ukrajinu vtrhl Rus. 
Ukrajina potřebuje pomoc a každý, kdo chce, 
pomáhá, jak může. V SKC v březnu byly dva sobotní 
dobročinné sportovní maratony; celkem 8 200 Kč 
jsme poslali na účet Člověka v tísni.

www.skcvondrejove.cz

VÍTÁME JARO!
Květinářství 

Kovárna
Mukařov

Ve vzduchu už je zřetelně cítit jarní počasí, 
a tak už naše truhlíky volají po jarních 

oblíbencích, kteří budou ozdobou oken. Dobrá 
zpráva je, že země už nám také trochu povolila 
a tím pádem se nabízí možnost sázení cibulovin 

a brzkých jarních trvalek na záhonky.

V našem rodinném květinářství 
Kovárna v Mukařově pravidel-
ně doplňujeme nové primulky, 
macešky, cibuloviny, čemeřice 
a spoustu dalších rostlin. Nechybí 
u nás ani jarní věnce – ty vyrábíme 
převážně na objednávku, ale nevá-
hejte, přijďte, zavolejte, určitě se 
domluvíme.

Samozřejmostí je také nabídka 
stále čerstvých řezaných květin, 
které jsou skvělým doplňkem kaž-
dé oslavy nebo si je zakupte jen tak, 
pro potěchu, pro dobrou náladu. 

Těšíme se na vaši návštěvu  
a přejeme vám krásné jaro! 

Vaše Valentýna a tým  
Květinářství Kovárna  ■

KVĚTINÁŘSTVÍ KOVÁRNA
Tel.: 776 007 888, adresa: Školní 42 Mukařov

Mail: flowersaloon@seznam.cz, IG: @kvetinarstvikovarna
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TÉMA

Malí a střední podnikatelé, živnost-
níci, ale i občané (fyzické osoby) se 
soukromou inzercí nebudou hledat 
služby specializovaných agentur, 
na které se obracejí často velké 
společnosti, nejen ohledně inzerce 
samotné, ale i jejího dlouhodobého 
plánování, sledování odezvy a také 
monitoringu mediálního trhu 
a jeho změn. Pokud o inzerci uva-
žuji, zajistí si ji sami. 

Kde inzerovat
Volba správného periodika je to 
prvotní. Nabízíte své služby a pro-
dukty v určité oblasti, jste provázání 
s lokálním trhem, nebo řečeno obrá-
ceně, vaše činnost nepokrývá celou 
republiku?  Potom je regionální peri-
odikum pro vás to pravé. V něm byste 
měli najít tu svou cílovou skupinu, 
kterou chcete oslovit. A opět musíte 
volit. Chcete zapůsobit jen na úzkou 
skupinu obyvatel v rámci jedné obce? 
Nebo si mapovat, kde které obecní 
periodikum vychází, zda uveřejňuje 
inzerci a postupně je oslovovat? To 
asi ne. Tudíž je lepší sáhnout po re-
gionálních novinách či časopisu, ty 
zahrnují mnohem větší oblast. 
 Dobré je také vědět, jaký je náklad 
daného periodika.  V případě, že se 
jedná o prodejný výtisk, tak si ověřit 
jak náklad tiskový (tedy kolik kusů 
tiskárna tiskne), tak i náklad prodaný 
(kolik lidí si ho koupilo). U časopisů 
zdarma se prodejnost neřeší, výtisky 
bývají vždy rozebrané. Kromě nákla-
du se vyplatí podívat se i na čtenost, 
pokud takový údaj má periodikum 
k dispozici. Ne každé je totiž zane-
seno do metodiky sociologických 
průzkumů, které se čteností zabývají. 
Určitě tam nenajdete takové ty ně-
kolikastránkové výtisky obsahující 
pouze inzerci, které se občas ocitají 
zdarma doručené do schránek. 
 Regionální periodikum, kde je 
vyvážený poměr inzerce a redakč-
ních článků, tedy toho, co lidé 
rádi čtou, přitáhne jejich pozor-
nost. A v takovém jim pak neujde 
ani inzertní obsah. Tady je tudíž 

inzerce smysluplná a cílí tam, 
kam potřebujete, čtou ho lidé, 
které chcete oslovit.

Jak inzerovat
Máte vybrané regionální perio-
dikum? Pak následuje další roz-
hodnutí, kdy a jakým způsobem 

inzerovat. Nikdo vám totiž předem 
nezaručí, že vaše inzerce bude 
opravdu tak úspěšná, jak chcete, 
že naplní nebo dokonce předčí 
vaše očekávání. Ale pro zvýšení její 
účinnosti lze mnohé udělat. 

◗ Naplánujte si dobu. Ta je nejlep-
ší v okamžiku růstu poptávky, tj. 

kvalitní výrobek nebo služba, kte-
rá v daném čase a regionu bude 
souznít s poptávkou ze strany zá-
kazníků – to je základ úspěšnosti 
inzerce. Více se zviditelníte, lidé si 
vás zapamatují. Třeba pneuservis 
s výraznou inzercí přijde před 
zimní sezónou, připomene povin-
nost přezutí a přidá akční nabídku 
pneumatik. Což neznamená, že se 
nemůže připomínat průběžně, ale 
toto je ten okamžik, kdy se výraz-
něji zapíše do povědomí potencio-

nálních zájemců. Důvodů pro 
reklamu je však mnoho, mů-
žete mít nový produkt, stěhu-

jete prodejnu nebo poptáváte 
personál. Tady pak čas (období) 

zveřejnění nebude to nejdůležitější.

◗  Naplánujte si četnost. Efektivní 
vynaložení nákladů znamená plá-
novat, přemýšlet a vyhodnocovat. 
Pokud začínáte, chcete oslovit lo-
kální trh s první inzercí, počítejte 
s tím, že aby si vás čtenáři zapa-

matovali, je nutné o sobě dát vědět 
opakovaně. Fungujete a chcete 
se jen připomínat? Inzerce tomu 
napomůže, lidé vás zaznamenají, 
uvědomí si, že stále existujete. 

◗  Přemýšlejte o obsahu. Rozvrže-
ní inzerátu, gramaticky správný 
text, kvalitní tiskové podklady, to 
vše hraje svou roli. Pro zavedenou 
firmu funguje i jen jednoduchá 
grafika (název, nabízené služby, 
kontakt), pro rozsáhlejší obsah 
(představení činností) je vhodnější 
text (PR článek). Nevíte jak na to? 
I v regionálních periodikách jsou 
odborníci, kteří umí poradit. Ptejte 
se jich.

Regionální tištěná reklama je 
přínosná a má význam. Pro pod-
nikatele a živnostníky působící 
v určitém oblasti / kraji by měla 
tudíž být neopominutelným prv-
kem v rámci jejich propagace.

Pozn. Dvě známá rčení, poplatná 
svým způsobem i v reklamě: 
• Opakování je matka moudrosti. 
• Sejde z očí, sejde z mysli.      ak ■

Kdo chce, aby se o něm vědělo, musí pro to něco udělat. Musí být vidět, 
upozornit na své služby, produkty. Cesty jsou v dnešní době různé, ale ta 
tradiční osvědčená stále zůstává. Inzerce v tištěných médiích. A protože 
inzertní prostor není nikde zadarmo, vyplatí se přemýšlet kde a jakým 
způsobem inzerovat. Média mají velký vliv, jak tedy na to?

Reklama v místním tisku je účinná a má své 
velké přednosti. Důležitá je však správná volba

“Působení reklamy jsme vystaveni v životě soukromém i veřejném 
a jsme jí ovlivněni, ať chceme nebo nechceme.

✓ Periodika tištěná mají vyso-
kou čtenářskou důvěru, tj. i re-
klama v regionálním periodiku 
je důvěryhodná
✓ Čtenářům zůstává reklamní 
sdělení dlouho na očích
✓ Inzerce (informace) se do-
stávají téměř ke každému
✓ Inzerce má lokální cílení (pří-
mý dopad na obyvatele regionu)
✓ Obsah inzerce je pestrý, 
různorodý

✓ Reklama v regionálních peri-
odikách bývá v dobrém poměru 
cena/výkon
✓ Čtenáři regionální perio-
dikum berou za „své“, tj. je 
zde sounáležitost, znalost 
prostředí
✓ V lokálních (regionálních) 
periodikách lidé reklamu 
očekávají
✓ Inzerce oslovuje velký počet 
místních lidí a domácností

ZÁKLADNÍ PŘEDNOSTI TIŠTĚNÉ  
REGIONÁLNÍ (LOKÁLNÍ) INZERCE 

“Dopředu nelze úspěch reklamy 
zaručit. Ale každá reklama 

má svou informační hodnotu, 
zviditelní inzerenta, byť se efekt 

může dostavit později.

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

Firma Němec Sport provádí revizní kontroly dětských hřišť 
a sportovních zařízení venkovních i vnitřních (tělocvičny, 
herny, posilovny) v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 
15312, ČSN EN 1069 a na další směrnice. Kontroly a revize 
venkovních hřišť a jednotlivých prvků je vhodné uskutečnit 
zvláště po zimě, před zahájením sezóny a četnějšího užívání.

Klient obdrží revizní zprávu 
o technickém stavu a bezpečnos-
ti jím provozovaných zařízení 
a vyhodnocení případných na-

lezených rizik. V případě zájmu 
můžeme provést odstranění pří-
padných nalezených nedostatků 
či závad.

Jak často mají být prováděny 
kontroly a prohlídky dětských 
hřišť?
✓ Mateřské školy s venkovním vy-
bavením a zahradním zařízením 
– hlavní kontrola 1x ročně.
✓ Dětská hřiště, venkovní hřiště 
– hlavní kontrola minimálně 1x 
ročně.
✓ Roční hlavní kontrola musí být 
prováděna oprávněnou osobou.
✓ Provozní kontrolu provádí pro-
vozovatelem určená osoba a inter-
val je obvykle 1 až 3 měsíce, podle 
frekvence používání.

Kontakt: tel.: 603 574 689,  
email: nemec.sport@volny.cz    ■

Povinné revize dětských 
hřišť a sportovišť

Česká společnost BTL Medical 
Technologies vyrábí zdravot-
nické přístroje pro rehabilitaci, 
kardiologii, estetickou medicínu 
a další lékařské obory. V Benešo-
vě se tedy věnují samotné výrobě 
a kompletaci a vše podstatné se 
zde odehrává ve dvou hlavních 
halách: elektro a strojní. 
 Zatímco v té první probíhá 
příjem materiálů od dodavatelů, 
typová kontrola a následné vy-
skladnění na jednotlivé výrobní 
operace (osazení desek ploš-
ných spojů, osazení součástkami 
s drátovými spoji, strojní a ruční 
pájení), tak v rozlehlejší strojní 
hale se zaměřují na výrobu plastů 
vstřikolisováním (aktuálně se zde 
lisuje na 260 typů výrobků z plas-

tů, počty ale stále rostou), nachá-
zí se zde i úsek pro navíjení cívek, 
CNC třískové obrábění a montá-
že. V rámci montáží se mj. sesta-
vují prototypy nových přístrojů či 
ověřují se změny přístrojů ve spe-
ciálních režimech. 

 „Kolik u nás pracuje lidí? V současné 
chvíli zde máme něco přes 200 zaměst-
nanců“, potvrzuje odhad ředitel spo-
lečnosti BTL Medical Technologies 
Tomáš Drbal. „To samozřejmě před-
stavuje i spoustu zaměstnaneckých 
příležitostí na všech úrovních a uplatnit 

se zde mohou i studenti v rámci různých 
stáží či brigád.“ V současné době roste 
poptávka především po plánovačích, 
jak ve výrobě, tak po tzv. materiálo-
vých a transferových plánovačích, 
v hledáčku zájmu jsou i technologo-
vé (výrobní i pro podporu operátorů 
SMT linek) a seřizovači vstřikovacích 
lisů a strojů pro CNS obrábění. „My-
slím si, že jsme poměrně významným 
zaměstnavatelem pro Benešov“, dodá-
vá Tomáš Drbal. „Jak dlouho u nás lidé 
běžně setrvávají? Zhruba 4 roky, což je 
i dle statistik dnešní průměrná doba 
spolupráce, ale máme i dlouhodobé 
zaměstnance, třeba naše pracovnice 
výroby a montáží paní Eva Šustová je 
s námi již 25 let!“  ■

Vznikla bezmála před třemi dekádami v Čechách a dnes je to firma 
s mezinárodní působností. Společnost BTL Medical Technologies – 
výrobce zdravotnických přístrojů. V současné době má pět vývojových 
týmů, tři stovky technických inženýrů a v ČR vývojové centrum v Praze 
a také výrobní závod v Benešově u Prahy.

Stojíme PEVNĚ NA ZEMI 
a díky tomu stále rosteme 

BTL Medical Technologies s.r.o.
Křižíkova 1489, Benešov  

(areál JASY)
od vlakového a autobusového 

nádraží 15 minut chůze, parkovací 
místa v areálu JASY a okolí

tel.: 317 725 200
www.medictech.cz

U nás máme duben navíc spojen 
i s dalšími činnostmi podobného 
rázu, např. jarním úklidem Ukliď-
me Česko (www.uklidmecesko.
cz). Hlavním letošním úklidovým 
dnem sobota 2. dubna, v době 
uzávěrky Zápraží bylo zaregistro-
váno na 3500 úklidů po celé ČR. 

 Oblíbené Oslavy Dne Země 
na Klepci u Přišimas se poslední 
dva roky nekonaly, tak si je letos 
nenechte ujít, vydejte se na vý-
let na zajímavé místo a pozna-
menejte si do kalendáře datum  
sobota 23. dubna 2022 od 14 
hodin!                                                               ■

Každoročně si ho připomínáme 22. dubna, 
kdy se ve více než 190 zemích světa konají 
akce na propagaci a podporu ochrany 
životního prostředí a budoucnosti Země.

Den Země a úklidu (nejen) na Klepci

R
edakčn

í text
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STŘEDOČESKÝ KRAJ – PRA-
HA – Od 1. dubna 2022 dochází 
ke změnám celostátních slev jízd-
ného pro děti, studenty a seniory 
ve Středočeském kraji. Státní sle-
va kategorie (děti 6–18 let, stu-
denti 18–26 let a senioři 65–70 
let) se snižuje ze 75 % na 50 %. 
S tím souvisí i změna cen jízdného 
pro jednotlivou jízdu a předplat-
ních kuponů PID, které budou 
nově poloviční oproti plné ceně. 
Další změnou bude zavedení zlev-
něného jízdného pro držitele prů-
kazů ZTP a ZTP/P ve Středočes-
kém kraji, kteří budou mít nově 
slevu 75 % z plné ceny jízdného, 
a to jak v autobusech, tak ve vla-
cích PID (dosud mohli cestovat 
v autobusech zdarma). 
 Výše ani rozsah slev na území 
Prahy se nemění. Stejně tak zů-
stává v platnosti i po 1. dubnu 
2022 možnost bezplatné přepra-
vy pro seniory nad 70 let v pří-
městských autobusech PID na 
území Středočeského kraje.

ŘÍČANY – Výšková administra-
tivní budova někdejšího podniku 
Interiér Říčany, který proslul vý-
robou nábytku, dlouhá léta zná-
má jako Alfa Tower mizí. Budova 
ze 70. let minulého století se změ-
ní na moderní apart hotel Honest 
Říčany, plánuje se zde i centrum 
sdílených kanceláří. Nyní je do-
končována první etapa rekon-
strukce, kdy dochází k odstranění 
staticky nevyhovující konstrukce, 
na ně naváže zmonolitnění ske-
letu budovy. Stavební práce by 
měly být dokončeny do konce roku 
2023. Za rekonstrukcí budovy 
stojí investor Vihorev Develop-
ment Prague East s.r.o., zhoto-
vitel společnost VCES a.s., a za 

projektem pak firma P6PA+Ar-
chitects, s.r.o.
 Socha dívky z hořického pískov-
ce zvaná „Mládí“, z roku 1982 od 
sochaře Miloslava Šonka, která 
byla umístěna v těsném soused-
ství budovy, byla zástupcem spo-
lečnosti Vihorev Group přene-
chána říčanskému muzeu a zde 
umístěna v zahradě.

ČR – NENECHTE SE NAPÁLIT 
Na pomoc Ukrajině a uprchlíkům 

vyhlásily sbírky huma-
nitární i neziskové or-
ganizace např. Člověk 
v tísni, Post Bellum, 

Charita ČR, ADRA, 
Armáda spásy. Další 

organizace i státní 
instituce vytvořily 

rozcestníky se seznamy 
míst s požadavky či nabídkou kon-
krétní pomoci. Na místě je však 
i varování před podvodnými akce-
mi. Podvodné humanitární sbírky 
patří do kategorie, tzv. scamů, 
tedy podvodů zpravidla šířených 
na sociálních sítích a v e-mailo-
vé komunikaci. V tomto případě 
se útočníci pokoušejí z uživatelů 
vylákat příspěvky, které by měly 
pomoci zasaženému civilnímu 
obyvatelstvu.                                   ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

Vévodkyně Savojská byla v mnohém 
výjimečná žena, včetně přístupu ke 
správě majetku a svým poddaným. 
Dědičkou rodinného jmění se stala 
v osmnácti letech a dědictví to bylo 
značně rozsáhlé. Jen to středočes-
ké zahrnovalo panství Kostelce nad 
Černými lesy, Škvorce, Uhříněvsi, 
Plaňan, Kounic a Ratají nad Sázavou. 
 V červnu 1764 vévodkyně nařídila, 
aby na každém panství ve středních 
Čechách byla na vhodném místě v po-
lích postavena kamenná socha sv. Do-
náta. Na pořízení soch bylo z každého 
vrchnostenského úřadu vyčleněno 30 

zlatých. Pět soch sv. Donáta, patrona 
zemědělců a ochránce před bouřkami 
a krupobitím, do roka stálo na urče-
ných místech a vévodkyně požádala 
i o povolení každou sochu posvětit. 
Určitou částku věnovala vévodkyně 
na jejich údržbu, založila i Svato-
donátský fond pro případ živelných 
pohrom. Sochy původně chránilo zá-
bradlí a kolem nich byly vysazeny čtyři 
lípy malolisté, což mělo nejen estetic-
ký, ale ryze praktický důvod – strom 
přitahuje blesky. Sochy se staly také 
cílem zbožných procesí, bývaly u nich 

konány modlitby za zachování úro-
dy, v kostelích pak slouženy mše. Ne 
všechny však přečkaly časy na původ-
ních místech. Donáta ve Vykáni kvůli 
výstavbě přestěhovali na severní okraj 
obce a ten ze Svatbína se ocitl dokonce 
až v Kouřimi… Stejné je to s jejich pů-
vodním stavem. Pískovcové barokní 
sochy se totiž záhy staly terčem vanda-
lismu (ano, tento nešvar vládne v kaž-
dé době!), mívaly pourážené hlavy, 
ruce, docházelo tedy k nejrůznějším 
opravám, přičemž se ne vždy dodržel 
originální vzhled. 

KOLOVRATY
(kraj Hlavní město Praha, 

okres Praha)
Pískovcová barokní socha neznámé-
ho autora stojí mezi několika stromy 
v těsné blízkosti místního hřbitova. 
Na vysokém hranolovém podstav-
ci s profilovanou hlavicí je alianční 
(svatební) znak savojsko-liech- 
tenštejnský. Světec v biskupském 
rouchu s mitrou v levé ruce drží kni-
hu, pravá, ve které měl zřejmě obilné 
klasy, je uražena. Pouť v Kolovratech 
s procesím k soše sv. Donáta se dr-
žela v červnu na svatodušní pondělí. 
Poslední procesí se konalo 26. května 
1947; tradice zbožných procesí se 
zde tedy zachovala nejdéle.

ŠKVOREC 
(kraj Středočeský, okres 

Praha-východ)
Socha sv. Donáta je situována se-
verovýchodně v extravilánu obce na 
rozcestí čtyř polních cest a při červe-
né a žluté turistické značce; toto mís-
to bývalo dokonce návsí zaniklé obce 
Křimín (14 – 17. stol.). Na čelní stra-
ně vysokého hranolovitého podstav-
ce vystupuje reliéf aliančního erbu 
s datací 1765. Světec v mírně podži-
votní velikosti stojí na levé noze, pra-
vá je nakročena. Je oděn v rozevláté 

biskupské roucho s mitrou a pláštěm 
ukončeným střapcem. V levé ruce 
svírá palmovou ratolest, pravá ruka 
chybí. Kolem sochy jsou vysázeny 
lípy malolisté. 

VYKÁŇ
(kraj Středočeský, 
okres Nymburk)

Také zde je pískovcová socha sv. 
Donáta ve stejném stylu jako přede-
šlé, nechybí erb rodu a opět letopo-
čet 1765. Sv. Donát je zpodobněn 
s nakročenou levou nohou. Levá ruka 
je pozdvižena v rozmáchlém gestu (od 
lokte však ruka chybí), v pravé ruce 
svírá knihu a palmovou ratolest. Svě-
tec, jehož tvář je rámovaná vlnitými 
vlasy a vousem, je oděn v biskupský 

šat a na hlavě má mitru. Sochu na roz-
cestí obklopují vzrostlé stromy. 

CHLUM U SMILOVIC 
(KAT. STAŇKOVICE)

(kraj Středočeský, 
okres Kutná Hora)

Socha sv. Donáta se nachází v se-
verovýchodní části vsi, mezi vzrostlý-

V minulém čísle Zápraží jsme věnovali prostor 
význačné osobnosti našeho kraje, šlechtičně Marii 
Terezii z Liechtensteinu (připomínka 250. výročí úmrtí). 
Jednou z akcí, konaných ve spojení s tímto výročím, 
byla také mše v černokosteleckém kostele svatých 
Andělů strážných.  Po jejím skončení kardinál Dominik 
Duka posvětil sochu sv. Donáta, dílo místního řezbáře 
Petra Moravce. Připomeňme si nejen tuto sochu, ale 
i ostatní, umístěné v kraji v 18. století z rozhodnutí  
M. T. Savojské, tehdejší majitelky panství.

SVATÝ DONÁTE  
ORODUJ ZA NÁS!

HISTORIE HISTORIE

mi lípami. Je umístěna na vysokém 
hranolovém podstavci, ukončeném 
odstupňovanou profilovanou řím-
sou. Čelní stranu podstavce zdobí 
řasený závěs, pod jehož vykrojeným 
okrajem je vyrytý letopočet 1765 
a heraldický znak. Světec v levé ruce 
drží knihu a v pravé svazek kovo-
vých (!) blesků. Je oděn do biskup-
ského oděvu s mitrou na hlavě. Ani 
tato socha však není zcela původní. 
Pískovcová hlava je po řádění van-
dalů nová, zhotovená však poněkud 
volně, tj. typický plnovous zmizel, 
hlava je nasazena jako by byla bez 
krku, doplněná je i pravá ruka, která 
místo palmové ratolesti svírá blesky.

SVATBÍN (resp. Kouřim)
(kraj Středočeský, okres Kolín)
Svatbínská pískovcová socha sv. Do-
náta od neznámého autora se v sou-
časné době nalézá v areálu skanzenu 

v Kouřimi, kam byla převezena ve 
velmi špatném stavu v roce 1985. 
V rámci prvního zrestaurování byla 
socha doplněna ne příliš kvalitním 
materiálem (chybějící hlava, ruka 
atd.). Druhé restaurování v roce 2015 
doplňky odstranilo, došlo k nové mo-
delaci nedochovaných částí, při za-
chování původního vzhledu, a socha 
byla následně osazena na nové místo 
v areálu skanzenu a doplněna výsad-
bou stromů lípu malolisté.  Socha, 
stejně jako ostatní také v mírně pod- 
životní velikosti (zde necelých 140 
cm), je umístěna na hranolovitém 

vyšším podstavci. Nakročený světec 
je oděn do bohatě řaseného biskup-
ského roucha, v levé ruce drží knihu 
a pravou má podél těla. Podstavec je 
i zde opatřen dvojicí alianční erbů, 
a navíc doplněn nápisem "SVATÝ 
DONÁTE oroduj za nás!".

SVATBÍN
(kraj Středočeský, 

okres Praha-východ)
Původní pískovcová socha sv. Do-
náta byla postavena mezi lipami 
nedaleko Kostelce nad Černými lesy 
na rozcestí u obce Svatbín směrem 
k Brníku (tehdy se však Svatbín na-
zýval Svrabov). Po jejím přemístění 
do Kouřimi místo osiřelo. Časem 
sem přibyl z iniciativy Jiřího D. Bo-
haty malý dřevěný křížek, doplněný 
i popiskou. Letos se však sv. Donát na 
své místo vrátil. I když ne tak zcela… 
Jedná se o dřevěnou kopii původní 
pískovcové sochy, jejím tvůrcem je 
řezbář, člen Baráčníků a kostelecký 
patriot Petr Moravec. Po přeměření 
a nafocení původní sochy vzniklo pod 
jeho rukama dílo, které si obdiv určitě 
zaslouží. Na přání  majitele pozemku 
pana Zdeňka Pačese vyhotovil dřeve-
nou sochu, shodou okolností  se zda-
řilo zajistit i její posvěcení kardinálem 
D. Dukou a následně byla socha sv. 
Donáta umístěna  v prosklené osvíce-
né kapličce u Svatbína. Za její realiza-
cí stojí opět Z. Pačes.
 Pozn. red. Ano, nemusí se kaž-
dému pozdávat propojení moderní 
nasvícené kapličky, dřevěné sochy 
a místa původního umístění sochy. 
Ano, ale berme v úvahu, že žijeme 
v 21. století, kombinace současnosti 
a historie se cení, a navíc přiznejme 
si to, tady se příliš nedá klást důraz 
či brát ohled na provázanost s kraji-
nou. Kdo se u Svatbína byl podívat, 
zajisté ví, jakou proměnou prošlo 
okolí tohoto místa...                            ak ■
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Svatý Donát, Kolovraty

Svatý Donát, Vykáň

Svatý 
Donát, 
Škvorec

Svatý Donát, 
Chlum 

u Smilovic

Svatý 
Donát, 
Svatbín 
(resp. 
Kouřim)

Z dubu se zrodila dřevěná 
socha  sv. Donáta, dílo 
řezbáře Petra Moravce
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V naší školce totiž vládne rodinná at-
mosféra, na jednoho lektora máme 
maximálně 6 dětí, takže vzájemné 
navázání přátelského vztahu je při-
rozené. K dětem máme nedirektivní 
a empatický přístup. Pro děti je při-
pravován pestrý program, současně 
ale podporujeme objevování jejich 

vlastních cest a nových zkušeností. 
Prostředí je připravené pro pohyb, 
hru a enviromentální výchovu, při 
které děti vedeme k pochopení vzta-
hů mezi člověkem a přírodou.
 V Motýlku se také věnujeme výu-
ce – učíme děti anglický jazyk, a to 
formou tzv. zážitkové metody. Je to 

vlastně přirozený způsob, jak si 
mohou malé děti osvojit cizí řeč. 
Lektorka, která se dětem věnuje 
jednou týdně vždy celé dopoled-
ne, s dětmi komunikuje anglicky při 
hrách, písničkách, pohybu i během 
běžných denních činností. 

Zápis na školní rok 
2022/2023

Letos se zápis na nový školní rok 
koná během dubna a května. Do 
naší školky přijímáme děti již od  

2 let věku. 
Kdo má zá-
jem, může se 

 k nám přijít 
podívat, tzv. Dny 

 otevřených dveří 
máme totiž stále. Informace rádi po-
dáme, kontaktujte nás.  ■

Školka Motýlek se nachází kousek pod náměstím v Říčanech, zároveň blízko 
přírody; nedaleko je Říčanský potok a Lázeňská louka. A co rádi zdůrazníme je 
skutečnost, že jsme školičkou, do které se děti opravdu těší.

Léto v říčanské MŠ Motýlek – příměstské tábory

MŠ Motýlek
Podskalí 225, Říčany

Tel: 774 408 415
skolka-motylek.eu

ČERVENEC 2022 – POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
4.7. – 8.7. 2022: Nebojsa

11.7. – 15.7. 2022: O červené karkulce
18.7. – 22.7. 2022: O perníkové chaloupce

25.7. – 29.7. 2022: O třech prasátkách

SRPEN 2022 – S MOTÝLKEM NA CESTÁCH
1.8. – 5.8. 2022: Cestou necestou

8.8. – 12.8. 2022: Vzhůru k výškám
15.8. – 19.8. 2022: Vyplouváme!

22.8. – 26.8. 2022: Motýlkova dobrodružství

LÉTO 2022 VE ŠKOLIČCE MOTÝLEK

Prázdninový program probíhá po-pá od 7:00 do 17:00 hodin. Cena jednoho 
týdne je 2 500,- Kč. Stravné, pitný režim, výtvarný materiál i odměny pro děti 

jsou zahrnuty v ceně. Příměstské tábory jsou určené pro děti od 2 let.  
Přihlášku najdete na skolka-motylek.eu

Talentové zkoušky  
do všech oborů se konají 

od 30. 5. – 3. 6.2022
Hudební obor
30. – 31. 5. 2022 v budově ZUŠ, 
Masarykovo náměstí 57
Výtvarný obor
2. – 3. 6. 2022 v budově ZUŠ Říča-
ny, Pod školou 1110
Taneční obor 
3. 6. 2022 v budově ZUŠ Říčany, 
Pod školou 1110
Literárně-dramatický obor
2. 6. 2022 v budově ZUŠ Říčany, 
Pod školou 1110
Více informaci na www.zusricany.cz

Přihlašování ke 
zkouškám

Na našich webových stránkách 
www.zusricany.cz  je od pondělí  
1. dubna 2022 připravena aplikace 
s názvem iZUŠ, přihlašování tedy 
bude opět probíhat elektronicky.  
Kliknete na logo aplikace a otevře 
se vám možnost vyplnit přihlášku 
a vybrat si vyhovující časový termín 
talentové zkoušky. Pozn. Děti, které 
se účastnily talentového průzkumu 
v MŠ, již k zápisu do hudebního 
oboru chodit nemusí. Pokud ale 
chcete přihlásit dítě ještě do dalšího 
oboru (výtvarný, taneční, literárně-

-dramatický), pak je nutné vyplnit 
e-přihlášku a dostavit se k talento-
vým zkouškám.

Další informace vám poskytne 
také vedení ZUŠ Říčany:

Mgr. Iveta Sinkulová,  
ředitelka školy: tel.: 604 737 629, 

iveta.sinkulova@zusricany.cz
Mgr. Hana Javorská,  
zástupkyně ředitelky:  

tel.: 721 117 535,  
hana.javorska@zusricany.cz

Těšíme se na viděnou 
na talentových zkouškách.

Kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany ■

Výkony všech byly mimořádné, 
z celkového počtu postupových míst 
získala naše škola více než polovinu. 
Doufáme, že soutěžícím vydrží for-
ma i do kola krajského. Každopádně 
děkujeme všem soutěžícím, peda-
gogům i korepetitorům za skvělou 
reprezentaci ZUŠ Říčany. A navíc 
– ZUŠ Říčany si připsala na své 
konto i dva absolutní vítěze! V de-
chové soutěži žesťových nástrojů se 
jím stal pozounista Václav Korytář  

(ped. Mgr. J. Odcházel) a v decho-
vé soutěži dřevěných nástrojů pak 
klarinetistka Agáta Jedličková (ped. 
Mgr. P. Sinkule).  Ocenění poroty za 
pedagogickou práci získali Lukáš 
Kořínek, Barbora Kořínková, Tomáš 
Remek a Petr Sinkule a za klavírní 
spolupráci Vjačeslav Grokhovskij 
a Petr Malínek.

Hodně štěstí v krajských kolech! ■

ZUŠ ŘÍČANY
Talentové zkoušky se blíží!Talentové zkoušky se blíží!
ZUŠ Říčany: zápis žáků pro školní rok 2022/2023ZUŠ Říčany: zápis žáků pro školní rok 2022/2023

Okresní kolo dechové soutěže MŠMTOkresní kolo dechové soutěže MŠMT

POZVÁNKY NA DUBNOVÉ AKCEPOZVÁNKY NA DUBNOVÉ AKCE  

Vážení rodiče, děkujeme za váš zájem o studium na ZUŠ Říčany a dovolte nám, 
abychom vám poskytli základní informace k talentovým zkouškám. ZUŠ Říčany 
nabízí vašim dětem čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Téměř 150 soutěžících ze sedmi ZUŠ soutěžilo v okresním kole soutěže MŠMT 
v oboru dechové nástroje. Ze ZUŠ Říčany soutěžilo celkem 51 soutěžících  
v 10 nástrojových skupinách a 25 soutěžících postoupilo do krajského kola.

www. zusricany.cz

Malá vzpomínka 
a pozdrav do nebe
Emeritní ředitel ZUŠ 
pan Bohumil Průcha  
zesnul 27. února 2022 
po náhlé nemoci. Není 
to přitom tak dávno, co 
jsme s ním slavili jeho 
kulaté jubileum u něho 
v Petrovicích. 
Seděli jsme společně na dvorku 
pod ořechem a vzpomínali na 
vše co bylo dobré, na kolegy, na 
zlobivé žáky, na různé události. 
Bohoušek byl v dobré náladě 
a živě se zajímal o to, co je ve ško-
le nového a nezapomněl probrat 
ani politickou situaci. Byl v dob-
ré formě, vážil si každého dne, 
hodně četl a na spoustu dalších 
věcí se ještě těšil. O to více nás 
všechny překvapila zpráva o jeho 
nečekaném odchodu.
 Pan ředitel Průcha vedl umě-
leckou školu v Říčanech více než 
20 let, v letech 1986 až 2007. 
 Za tu dobu prošlo pod jeho ve-
dením ve škole mnoho muzikantů, 
kteří na něj v dobrém vzpomínají.
 A já mám dodnes v paměti ten 
den, kdy mě pan ředitel Průcha 
před více než 30 lety přijímal do 
pracovního poměru v tehdejší 
LŠU.  Když opouštěl ředitelskou 
funkci a já jsem nastupovala na 
místo ředitelky školy, ještě něko-
lik let na ZUŠ vyučoval dechové 
nástroje. Musím říci, že naše 
názory na vedení školy se někdy 
odlišovaly, ale přesto jsme spolu 
dokázali vždy v dobrém vyjít. Pan 
ředitel Průcha respektoval druhé 
a byl to moc hodný člověk. Takže 
Bohoušku, přejeme ti všichni, 
aby ti nahoře na obláčku stále 
hrála nebeská dechovka, a abys 
v této kapele dostal smlouvu na 
dobu neurčitou…

Mgr. Iveta Sinkulová  
a pedagogický sbor ZUŠ Říčany

MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně – vý-

chovný pracovník ZUŠ Říčany ■

✔ Ve středu 6. dubna od 18 h zavítejte 
do výjimečných prostor strančické sy-
nagogy na Jarní koncert, který bude 
zároveň spojen s vernisáží výstavy 
prací žáků našeho výtvarného oboru. 
✔ Po dvou letech vás znovu zveme 
na Taneční akademii, 26. dubna 
v 17.30 h do KC Labuť.  
✔ Novinkou letošního roku jsou 
u nás v Říčanech pořádané Koncer-
tíky pro mateřské školy. Nenechte si 
je ujít, konají se v koncertním sále 
Staré radnice 27. a 28. dubna (v 9 
a 10.15 h). Získají-li si Vaši přízeň, 
stanou se pravidelnou součástí naše-
ho koncertního kalendáře.

Malí i velcí návštěvníci si tak moh-
li vyzkoušet co obnáší výsadba 
stromků v lese, a někteří záhy kon-
statovali, že je to „pořádná fuška“. 
Vybrat si mohli ze dvou druhů. Kdo 
upřednostnil jehličnany, obdržel 
malé jedličky, ostatní se zaměřili 
na výsadbu dubů. Stromky, nářadí 
a další potřebné věci k sázení byly 

všem k dispozici. Zájemců sice ne-
dorazili početné davy, ale slunné 
počasí ven lákalo, a tak na ty, kteří se 
rozhodli věnovat svůj čas lesu čekala 
nejen práce, ale i následná zábava 
a také občerstvení a opékání buřtů.  
Den pro les organizoval Školní lesní 
podnik ČZU Lesní správa Jevany.

ak ■

Pro děti i dospělé byl v polovině 
března připraven program s lesní 
hrou, poznávacími testy a povídáním 

o lese, jeho obyvatelích i lesnictví. To hlavní, proč 
se ale celá akce s názvem Den pro les uskutečnila, 
byla výsadba nových stromků v lese u Jevan, 
v místě zvaném Čechrákův kout.

Příběh lesa je i v jeho budoucnosti
UDÁLOST
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DEJTE MI NAJÍST
A PŘIDEJTE 
NĚCO NAVÍC

Masopust i suchej únor za 
námi, restaurace, hospody či 
kavárny otevřeny (a pro všech-
ny), jaro chvílemi doslova třís-
ká na dveře, alespoň co se tep-
lot a sluníčka týká, tak proč 
toho všeho nevyužít? Jak jsem 
si usmyslela, tak jsem i činila. 
Kromě již v úvodníku zmíně-
ných prací na zahradě, které 
mne odtrhávaly od jiných, ne-
méně důležitých činností, jsem 
se rozjela po kraji. 

Částečně pracovně, částečně 
coby výletník a návštěvník zná-
mých a přátel. Shodou okolnos-
tí se tak nějak stalo, že mne mé 
nohy (auto v tom hrálo jistou 
roli také) zavedly v průběhu 
března opakovaně na břehy Sá-
zavy. Kde jsem se v čase oběda 
navíc ocitla vždy před stejnou 
vyhlášenou restaurací. Po-
řádné masívní stoly, lavice, na 
čepu něco na výběr, a každý den 
lákavé denní menu za přijatel-
ný obnos. Kdo by odolal? Jídlo 
chválím, hotovky tu fakt umí, 
porce přesně tak pro hladového 
výletníka, který se dostatečně 
nasytí a přitom zvládne vyrazit 
i na další část své pouti. Dejte 
mi najíst – beze zbytku splně-
no vždy na výbornou.  Lámete 
si hlavu nad tím, co znamená 
„a přidejte něco navíc“? Ne, 
nejde o nášup, to bych fakt ne-
zvládla. Mám tím na mysli spí-
še takovou drobnou přidanou 
hodnotu, která z příjemného 
místa a dobrého jídla udělá 
místo nezapomenutelné s tou-
hou návratu. Tedy aspoň ob-
časného, dle možností. A to je 
personál, jeho přístup, ochota, 
nálada. Má zkušenost u Sáza-
vy byla sice vždy pozitivní, ale 
nutno podotknout, ne pokaždé 
stejně dobrá. 

Což mne posléze přivedlo na 
myšlenku, jak si přidělat zase 
trochu práce navíc, ale zároveň 
rozšířit pestrost našeho časopi-
su. Zřejmě tedy již od příštího 
čísla se můžete těšit na novou 
rubriku, zatím pracovně nazva-
nou Naše chutě. Kam zavítáme, 
tam to zhodnotíme a jedno mís-
to vždy vybereme a budeme pre-
zentovat na stránkách časopi-
su. Tak si tedy přejme: Dobrou 
chuť!                                             ak ■

SLOUPEK

Prodejní výstava obrazů potrvá cca 
2 měsíce, v termínu 4. 4. až 31. 5. 
2022. Oblíbenou kavárnu Pražírnu 
najdete na Praze 2 v Lublaňské ulici, 
nedaleko nám. I. P. Pavlova. Otevře-
no Po-Pá: 8.30 – 21 h, So: 12 – 20 h.

 Pozn. Kdo to má však blíže do 
Senohrab, může využít možnosti 
a navštívit na nádraží zdejší Café33. 
I tady jsou vystaveny obrazy Gity 
Marcolové, tematické kolekce jsou 
vždy po čase obměňovány. ■

V loňském listopadovém čísle Zápraží jsme přinesli 
rozhovor s textilní výtvarnicí, návrhářkou kostýmů a dnes 
především skvělou malířkou Gitou Marcolovou z Hrusic. 
Kolekci jejích obrazů na téma Benátský karneval můžete 
od dubna vidět v pražské kavárně Pražírna.

Benátský karneval v Praze

Běháme, 
chodíme, jezdíme

Několik našich tipů na 
pohyb v jarní přírodě, navíc 
často spojený s poznáním 
zajímavých míst, jsme vybrali 
v naší redakční poště:
Pyšelský kopeček + canicross
9. 4. 2022 Pyšely, www.pyselskyko-
pecek.cz: trať je tvořena z 90 % les-
ními cestami. Okruhy o délce 5 km,  
10,5 km, 21 km a 77 km. Závody na 
21 km a 77 km navíc budou ohod-
noceny ITRA body a zařazeny jako 
kvalifikační závod na UTMB. Závod 
v canicrossu je vypsán na tratích 5 km, 
10,5 km a 21 km.

Pochod krajinou barona Ringhoffera
23. dubna 2022, www.laduv-kraj.cz: 
15. ročník turistického putování po 
naučné stezce, a to pěšky, na kole nebo 
koloběžce. 

Okolo hvězdárny k Ladově chalupě
7. května 2022, www.tj.sokolseno-
hraby.cz: start a cíl je u chaty LO Se-
nohraby – Žlábka – Vávrův palouk, od 
6 do 17 h. Pěší trasy jsou dle vlastního 
výběru v délce 6, 8. 15. 20, 31 a 51 
km, cyklistické pak 23, 49 a 68 km. 
Trasy vedou po turisticky značených 
trasách, cyklotrasy i po okresních sil-
nicích. Trasy se zvlášť neznačí, nutná 
vlastní orientace.                                               ■

Brány památek se opět otevírají
Již 1. dubna se návštěvníkům opět otevřou brány 
objektů Národního památkového ústavu (NPÚ). Nová 
sezóna s sebou přinese mnoho nových prohlídkových 
tras, expozic a dalších novinek.

Kouřim – Po delší době se opět ve-
řejnosti otevírá skanzen (Muzeum 
lidových staveb) v Kouřimi a zaha-
juje sezonus akcí věnovanou veliko-
nočnímu času a tradicím. Ve všech 
objektech muzea je připravena te-
matická instalace, doplněná národo-
pisnými pořady.

Mnichovice – na Masarykově nám. 
se hned první dva dubnové dny konají 
Velikonoční trhy. Co zde můžete v čase 
od 9 h do 17 (resp. 15 h) nalézt? Chy-
bět nebudou prodejní stánky s veliko-
nočním zbožím a občerstvením, a na 
(nejen) děti čeká pletení pomlázek 
a páteční tvořivé dílny.

Říčany – Husova kni- 
hovna připravila na 7. dub-
na od 18 h velikonoční bese-
du.  Dozvíte se, co se slaví na 
Zelený čtvrtek, Velký pátek 
a Bílou sobotu. Besedu po-
vedou Šárka Landkamme-
rová a Anna Sirovátková 
z římskokatolické farnosti 
Říčany. Zváni jsou děti, ro-
diče, ale jste vítáni i bez dětí.

Kostelec n. Č. lesy – Veli-
konoční vytrubování  (kon-
cert lovecké hudby) se koná  
10. dubna od 13 h v pro-
storách černokosteleckého 
zámku.                                             ■

Nespočet akcí se bude konat v rám-
ci dvanáctého ročníku projektu Po 
stopách šlechtických rodů, jehož le-
tošním tématem je fenomén šlech-
tických zábav a slavností. Návštěv-
níci se však musí připravit na to, že 
státní památky v nové turistické se-

zoně zdraží vstupné. Zvýšení bude 
o deset až o 30 korun. NPÚ, který 
stovku státních hradů, zámků a dal-
ších objektů spravuje, to zdůvodnil 
nižšími výnosy z návštěvnosti bě-
hem dvou pandemických let i růs-
tem cen za energie.                                        ■

Ať si Velikonoce připomínáte jakkoliv, slavíte je nebo 
ne, jste doma či na chalupě – všem přejeme jejich 
příjemné prožití. A pokud k tomu přidáte i trochu 
aktivit a vydáte se po kraji a jeho okolí, tím lépe.

ČAS VELIKONOČNÍ NASTAL

Účast hojná, masek 
nepočítaně, občer-
stvení na každém 
rohu… Na jeden 
den přebral vládu 
v obci masopustní 
živel. A Zápraží bylo 
u toho (i když ne po 
celou dobu)!             ■

Masopustní čas je již za námi, ale některé akce 
se konaly po uzávěrce březnového čísla, nestihli 
jsme je zveřejnit. Ze všech vybíráme Masopust 
v Kozojedech, který se letos opravdu vydařil. 

Viděli jsme: Masopust v Kozojedech

NÁŠ TIP: Astronomický ústav AV ČR  pořádá ve dnech  20. a 21. 
května 2022 v čase 9 až 18 h Dny otevřených dveří. V sobotu v rámci 

programu odehraje svůj koncert také folková kapela VilMa.
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Kouzelné místo s historií sahající do 9. století, s Žižkovým dubem, 
souborem památných stromů, novým sadem, levandulovým polem 

a Maringotkou lákající na výborné domácí občerstvení. Respekt 
k tradicím, poctivé práci a přírodě je tady cítit na každém metru 

čtverečním. Pojďte s námi dál.

KDE SE ZAHRADY NACHÁZEJÍ? 
Toto ojedinělé místo najdete mezi Mnichovicemi a Třemblatem, přesná adresa Myšlín 2. Na aktuální informace 
o programu mrkněte na www.zahradymyslin.cz nebo na sociální sítě Facebook a Instagram - Zahrady Myšlín.

Na setkání se těší za tým Zahrady Myšlín majitelka Jana s dcerami Kačkou a Eliškou.

LETOŠNÍ ROK VE ZNAMENÍ NOVINEK
Sezonu zahájí prodej sazeniček, během roku tu pak koupíte sezónní zeleninu 
a ovoce, které pěstují jak jinak než přímo v Zahradách – brambory, česnek, cibuli, 
okurky, rajčata, mrkev, byliny, maliny, jahody, hrušky, špendlíky či mišpule. A těšte 
se opět i na levandulové pole, které bude k dispozici pro focení a samosběr.  

A co dál? V plánu jsou bedýnky s čerstvou zeleninou, ovocem, bylinami, domácí-
mi vajíčky a zavařeninami. Úplnou novinkou jsou piknikové koše, které si budete 
moct objednat dopředu a vzít si s sebou do zahrad, samozřejmě s domácími pro-
dukty, limonádou a vínem (k mání budou i koše pro vegetariány). 

Během jara a léta bude připravený dopolední program pro maminky s dětmi, 
Zahrady se tak stanou zajímavým místem i pro nejmenší návštěvníky. A protože 
jsme měli možnost nakouknout do bohatého programu, můžeme vám prozradit, 
že v něm nechybí workshopy, cvičení jógy, tvorba květinových dekorací nebo se-
berozvojové aktivity. Další žhavou novinkou je možnost koupit v areálu Zahrad 
kytice ze sezónních květin.

ZAHRADY MYŠLÍN JAKO OÁZA V NÁROČNÉ DOBĚ
Rádi jsme se vrátili do Zahrad 
Myšlín, abychom se podívali, 
jak se jim daří. Znáte jejich 
příběh? V roce 2017 Jana ob-
jevila zpustlé území bývalého 
statku na Myšlíně, a tím se za-
čala nová etapa jejího života, 
který se do té doby hodně točil 
kolem práce, výkonu, efektivi-
ty a odpovědnosti za výsledky. 

Loni dokončila rekonstrukci 
rybníčků, předloni založila sad, obnovila polní cesty a aleje. Zahájila rekon-
strukci a výstavbu architektonicky původního statku. Jeho součástí bude vý-
robna produktů z vlastního ovoce a zeleniny, prostory pro cvičení, meditace, 
tvůrčí dílny apod. 

Jana vytvořila místo pro načerpání energie nejen pro vlastní rodinu – rozhodla 
se totiž, že Zahrady Myšlín zpřístupní i pro veřejnost, a to zdarma.

PARÁDNÍ VÝLET PRO CELOU RODINU
Zahrady Myšlín jsou skvělým místem jak pro páry, tak pro celé rodiny. Dopo-
ručujeme spojit návštěvu s pěším nebo cyklovýletem – nedaleko jsou Hrusice  
(cyklovýlety www.obec-hrusice.cz/turistika) nebo hvězdárna Ondřejov. 

Samozřejmě se do zahrad můžete vydat i sami, pokud chcete na chvíli „vy-
pnout“, trochu se odreagovat, popřemýšlet nebo se jen projít. 

Pro všechny je opět připravená možnost občerstvení v Maringotce v Za-
hradách, kde vám naservírují výbornou kávu, domácí koláče nebo polévky.  
Připraví vám také osvěžující domácí limonády, vše v bio kvalitě.

Letošní sezóna začne 22. 4. prodejem sazenic letniček, zeleniny a bylinek.

Otevřeno bude zatím vždy pátek, sobota, neděle v čase 10–17 hodin.

Tip: Místo poskytuje krásný prostor pro firemní akce nebo rodinné oslavy. 
Paní Jana se svým týmem se o vás postarají, a to včetně občerstvení.

SPECIÁLNÍ TIP NA KVĚTNOVÉ AKCE:
15. 5. 2022 Jóga a květinové tvoření - jarní dekorace s proutím
Přijďte si odpočinout u jógy a výroby jarní dekorace. 
Lektorky Iva a Jana

21. 5. 2022 Výroba domácí limonády s kombu-
chou a výroba vonné svíčky 
Znáte elixír dlouhověkosti? Kombucha vám pomůže 
posílit imunitu, poradí si s toxiny v těle, funguje jako 
silný antioxidant. Naučíme vás připravit si domácí 
limonádu s tímto malým zázrakem. Lektorka Jitka 

Zcela specifickým druhem kráde-
ží byly v době raného novověku 
(16.-18. století) krádeže posvěce-
ných předmětů, určených k nej-
různějším magickým rituálům. 
Jeden takový čin se stal na Velký 
pátek roku 1688 v Doubravčicích 
na černokosteleckém panství. 
Tento ústřední den Velikonoc byl 
už od středověku ve vnímání lidí 
spjat s nejrůznějšími pověrami 
a magickými úkony, proti kterým 
církev jen marně kázala. Tehdy 
dvacetiletý Matouš Herodes spo-
lečně s Tomášem Holým a pětat-
řicetiletým Jiříkem Plachým 
ukradli a následně rozlámali 
korpus Krista z tamních Božích 
muk. Matouš Herodes „jednu 
ruku z téhož crucifixa k svému 
zlému předsevzetí a čarám k sobě 
vzal … aby s tím koně podkouřili 
a z toho nastrouhali a mezi obrok 
dali, a to proto, aby jim koně dob-
ře stáli“. 

Všichni aktéři byli převezeni do 
městské šatlavy v Kostelci nad 
Černými lesy. Ukázalo se, že prá-
vě Matouš Herodes byl hlavou 
celé skupiny i iniciátorem loupež-
ného činu. Původně ovšem při vý-
slechu tvrdil, že byl k činu i čarov-
ným praktikám naveden od třech 
bývalých (a nyní již nezvěstných) 
čeledínů ze vsi Štolmíř. Původně 
také tvrdil, že části korpusu do-
stal právě od nich. Jen k osvětlení 
provázanosti těchto osob – Ma-
toušův bratr Jiřík bydlel právě ve 
Štolmíři. Jiřík Plachta skutečně 
použil svou část korpusu k pod-
kuřování nemocné kobyly „ale 
přeci zhynula“. Tomáš Holý si po-
nechal ústřední torzo krucifixu 
a schoval je ve sklepě svých rodi-

čů „aby s tím své zlý skutky a čáry 
provozovati a páchati mohl“.
Za tento svatokrádežný čin od-
soudil 21. února 1690 tehdejší 
majitel černokosteleckého pan-
ství kníže Jan Adam Ondřej z Li-
chtenštejna (vládl 1684-1712) 
Matouše Herodese jakožto iniciá-
tora celé akce k čtvrtletním veřej-
ným pracím v železech a poutech, 

zbylé dva viníky k čtyřem nedělím 
veřejných prací v okovech.

Při výslechu také vyšlo najevo, že 
Matouš Herodes část rozlámaného 
korpusu zprostředkoval (asi odpro-
dal) i dalším vesničanům. Konkrét-
ně např. dvacetiletému Martinovi 
Širůčkovi, kterému měl poradit, 
aby dřevo nastrouhal koňům do 

obroku. On to však údajně neudě-
lal, a místo toho získaný kus dřeva 
postavil v maštali do okna a „potom 
se některak do hnoje dostalo“.

Ačkoliv by se tento delikt mohl zdát 
kuriózním, podřezávání a krádeže 
Božích muk v barokních středních 
Čechách nebylo patrně raritní. Do-
kládá to např. níže uvedený případ 
Melichara Slabého (1683), nebo 
případ Jindřicha Tučka ze soused-
ního lichtenštejnského panství 
Uhříněves, zadrženého roku 1680. 
Pokud pomineme cizoložství, kte-
rého se dopouštěl, spočívalo Tuč-
kovo hlavní provinění v nočních 
výpravách, při nichž s různými 
společníky podřezali Boží muka 
u několika vesnic (Nupaky, Čest-
lice, Ondřejov) s cílem čaroděj-
nických praktik – podle svých slov 
totiž věřil, že uvnitř Božích muk 
o filipo-jakubské noci nalezne 
proměněnou hostii (pokud tedy 
vyšetřovatelům záměrně nelhal, 
aby zakryl např. kultovní vandal-
ství). Kromě toho měla u něho 
být už dříve nalezena i proměněná 
Eucharistie! To ovšem Tučkovi vy-
šetřovatelé neprokázali. Po dvou-
letém věznění byl vrchností odsou-
zen k padesáti ranám a vypovězení 
pod hrozbou ztráty hrdla z pan-
ství. Pro raně novověké zvyklosti 
je typické, že i přes hrdelní revers 
se mnohem později – roku 1706 – 
Tuček na panství vrátil a opět pod 
hrozbou ztráty hrdla byl vypově-
zen pryč.                                                       ■

MRVÍK, Vladimír Jakub. Čarodějnice 

a loupežníci na Českobrodsku a Čer-

nokostelecku (nejen) barokním. [Čes-

ký Brod]: vydáno vlastním nákladem, 

2018. ISBN 978-80-270-3862-6.

Ve dvanácti doložených příbě-
zích čtenářům přibližuje teh-
dejší složitou dobu, kriminální 
činy a jejich důvody, soudní 
procesy, a především upozor-

ňuje na přetrvávající pověry 
a víru v magii, která byla v li-
dech silně zakořeněna.
 Jak uvádí hned v úvodu: 
„Baroko v Čechách je obecně 

vnímáno jako období vypjaté 
katolické zbožnosti, která zá-
sadním způsobem prorostla 
i do tradiční lidové kultury. 
Mnohé prameny ke konkrét-

ním kriminálním případům 
ovšem dokazují, že v tradiční 
lidové kultuře byla masivně 
rozšířena i víra v existenci ma-
gie a kouzel“.

Brožura formátu A5, čítajících nějakých 50 stran, s jednoduchým, ale zároveň výrazným 
přebalem v barvách červené a bílé. I zde náleží autorství naší dubnové osobnosti, kterou je 
historik Vladimír Jakub Mrvík. Ten pod názvem Čarodějnice a loupežníci na Českobrodsku 

a Černokostelecku (nejen) barokním vydal brožuru vlastním nákladem v roce 2018.

Velký pátek a rozlámaný  
krucifix v Doubravčicích

REGIONÁLNÍ LITERATURA
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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

Domov pro seniory kardiná-
la Berana v Mukařově přijme 
PEČOVATELKY/PEČOVATELE, 
nejlépe na hlavní pracovní po-
měr. Jsme domov rodinného 
typu s kapacitou 42 klientů. Na-

bízíme dobré pracovní zázemí, 
možnost vzdělávání, slušné pla-
tové podmínky a další zaměst-
nanecké benefity. V případě zá-
jmu nás můžete kontaktovat na 
tel. 737 282 812 nebo e-mailu 
dsmukarov@praha.charita.cz

REGIONÁLNÍ LITERATURU – Čer-
nokostelecko, Mukařovsko a celý 
kraj Zápraží – koupím. Nejraději 
do r. 1950, např. knihy B. Krákory, 
prvorepublikové noviny z regionu, 
pohlednice MF. Děkuji za nabídky.
akiweb@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

Ceny od 790,- Kč za prms (vč. DPH)
CIBULOVINY A HLÍZY PRO JARNÍ VÝSADBU
gladioly (mečíky), jiřiny, převislé begónie, brambory

RHODODENDRONY A AZALKY v širokém sortimentu

OSIVO A SEMENA
velký výběr z mnoha položek – zeleniny, květin, aromatických a léčivých rostlin

OKRASNÉ STROMKY, DROBNÉ OVOCE
okrasné keře, stromky na kmínku, maliny, ostružiny, borůvky

HNOJIVA, POSTŘIKY
pro zeleninovou i okrasnou zahradu na bázi přírodních látek
trávníková hnojiva a osiva

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu
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ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ  7-16 h
SOBOTA 7-12 h 

DISPEČINK TEL: 721 870 737
www.betonmuk.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

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

POHYBOVKY PRO DĚTI
Hry pro všestranný rozvoj

Kondiční, kompenzační a relaxační cvičení. 
Zajištění tělesné rovnováhy.

KAŽDÝ PÁTEK 15.00 –16.00 
ZŠ MNICHOVICE

ivanabohata@seznam.cz, tel.: 774 237 142

www.ivanabohata.cz

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

pracoviště Říčany
Požadavky: časová flexibilita, 

manuální zručnost, zodpovědnost, 
ŘP sk. B, výhodou C, T (rozšíření 

hradí zaměstnavatel), praxe 
v pozemních komunikacích 

a zednické zkušenosti vítány.
Nabízíme: nadstandardní mzdové 

podmínky, stravenky, zvláštní 
odměny, kurzy, školení.

G. Braunová, tel.: 732 599 583 
E-mail: braunova@3kznacky.cz

Kontakt: offi ce@busdesign.cz , tel. +420 778 883 867

Perspektivní proexportní společnost, zabývající se 
výrobou minibusů na platformě Mercedes Benz 

Sprinter/Volkswagen Crafter 

HLEDÁ DO ŘÍČAN – JAŽLOVIC NOVÉ 
KOLEGY DO VÝROBY:

◗ DO KAROSÁRNY – autoklempíře a karosáře
Karosářské práce ve výrobě, zejména svařování jeklů a plechů, řezání, 
nýtování atd. Naší specialitou je prodlužování vozidel.

◗ DO LAKOVNY – lakýrníky a lakýrníky přípraváře
Lakýrnické práce, kytování, broušení a lakování. Vyrábíme minibusy, 
jedná se tedy o lakování větších ploch a celolaky. Lakuje se ve zcela 
novém lakovacím boxu od fi rmy Blowtherm.

◗ DO FINALIZACE – truhláře, nástrojáře, zámečníky a obdobné 
profese
Montáž interiérových dílů v minibusech (podlahy, boční a stropní panely, 
sedačky, okna, topení, klimatizace atd.). Hlavní činnosti jsou vrtání, 
řezání, šroubování, lepení, nýtování.

Nabízíme: zajímavé fi nanční ohodnocení, motivační (bonusový) 
odměňovací systém, příspěvek na stravování, práce na IČO anebo HPP.

Požadujeme: praxi v oboru, výuční list, manuální zručnost, 
spolehlivost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost.

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

Gril OFYR 

Unikátní ohniště s ocelovou 
plotnou, které v létě,  v zimě 
navodí tu správnou atmosféru. 

Venkovní vaření či  grilování se tak 
rázem promění v dokonalý zážitek.

Nabízíme rovněž možnost jeho 
zapůjčení na oslavy, svatby či 
fi remní akce.

Showroom v Říčanech u Prahy: 
Černoskostelecká 613/100, tel.: 731 001 200, www.grilofyr.cz I www.kamenny-koberec.eu

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135
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Provádíme zemní,výkopové a demoliční 
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, 

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

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

odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz

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

AKCE
LETNÍ PNEUMATIKY PIRELLI
kvalita / výkon /cena
DOPRODEJ ZIMNÍCH 
A VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEU

VELKÉ 
MNOŽSTVÍ 

PNEUMATIK 

PŘÍMO U NÁS 

SKLADEM

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

 veronikaondras
@email.cz

ÚDRŽBA /  
 REALIZACE

ZAHRAD  
pravidelné 

i jednorázové 
činnosti

dle Vašich požadavků 
a možností

✓ Kuchař/kuchařka

✓ Pomocný kuchař/kuchařka

✓ Expedientka hotových jídel

Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny
tel.: 603 428 229 | e-mail: catering@arter.cz | www.arter.cz

Přijme 
do moderního 

centrálního 
stravovacího 

provozu 
v Říčanech 
následující 

profese:
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Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

v Zápraží může být  
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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Jarní produkce je v našem zahrad-
nictví v plném proudu. V prodeji 
jsou nyní primulky (petrklíče), 
macešky velkokvěté i drobnokvěté 
(violky), také sedmikrásky a poz-
ději budou nakvétat i pomněnky. 
Vše v různých barevných kreacích. 
Velmi intenzívně probíhá produkce 
letniček. Balkonovky i záhonovky 
se nyní přesazují do finálních kon-
tejnerů, tak aby byly zdravé a dobře 
zakořenělé k prodeji od poloviny 
dubna, některé až "po zmrzlých". 

Také trvalky a některé bylinky se po-
malu probouzí po zimě a postupně 
se přesouvají na prodejní plochu. 
Samozřejmě později nebude chybět 
sadba jahod a plodové zeleniny. Dle 
výběru a přání zákazníků osazujeme 
také truhlíky. TĚŠÍME SE NA VÁS! 

AKTUÁLNĚ: v nově upravené 
prodejní části si lze vybírat i z na-
bídky zahradnických potřeb – 
kapalných a minerálních hnojiv, 
pěstebních nádob či substrátů.    ■

Tajenku zašlete do 20. dubna 2022 na email redakce@zaprazi.eu. Pro tři výherce máme připraveny ceny v podobě voucherů, každý v hodnotě 
150 Kč, pro nákup v Zahradnictví Limuzy. Jména výherců a správné znění tajenky naleznete v Zápraží 5/2022.                                                           ■

A máme tu jaro a s ním se opět připomíná 
zahradnictví v Limuzích! V prostorách bývalé cihelny 
v Limuzích poblíž Českého Brodu funguje toto 
rodinné zahradnictví již od roku 2004. Od počátku 
se specializujeme na vlastní produkci sezónních 
okrasných květin. Navštivte nás a přivítejte (tajenka).

KŘÍŽOVKA O CENY

ZAHRADNICTVÍ LIMUZY
Otevřeno dle sezóny: březen až červen, září až listopad.

PO – SO 9 – 18 h, NE 9– 13 h, tel.: 736 765 346
www.zahradnictvilimuzy.cz

Zahradnictví Limuzy – Stará cihelnaZahradnictví Limuzy – Stará cihelna

www.zahradnictvilimuzy.cz
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