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ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

HÜGLI
V Zásmukách 
sídlící společnost 
Hügli Food s.r.o. 
se specializuje 
na potraviny 
a navazuje na 
kulinářství 
s tradicí.

DIGITÁLNÍ 
TECHNICKÉ 

MAPY KRAJŮ
aneb DTM ČR

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
ve znamení zvyků 
a starobylých dekorací

AUGUST 
SEDLÁČEK
pedagog  
a historik

MASO 
Z PASTVIN
Vyzrálé hovězí maso 
s jasným původem a top 
kvalitou – vyzkoušejte 
nový e-shop nabízející 
maso od farmáře 
Davida Procházky ze 
Stříbrnoskalicka.

MICHAL 
VIEWEGH
Nemůžu psát jinak,
než částečně 
autobiograficky
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ÚVODNÍKÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
listopadové číslo, které 
jste právě otevřeli, si pro-
šlo při svém zrodu několi-
ka svízelnými situacemi, 
ale ve finále zabodovalo. 
Mnohé je totiž řešitelné, 
byť někdy na hranici ak-
ceptovatelnosti. A že to 
platí nejen pro časopis, 
ale i pro život, víte určitě nejlépe sami. Tak vstupme do 
dalšího období s jistou dávkou optimismu a hlavně, 
uchovávejme si zájem o vše, co se děje kolem nás.
 Rozhovor se spisovatelem Michalem Vieweghem 
nás přenese nejen k jeho knihám, ale také do Sázavy, 
kde žije. Do historie se vrátíme prostřednictvím článku 
o matce Marii Elektě a připomeneme si i osobnost Au-
gusta Sedláčka, tvůrce dodnes ceněného díla Hrady, 
zámky a tvrze království Českého. Tip na výlet máme 
tentokrát řekněme sváteční a voňavý – nabízíme po-
zvánku do pražské Botanické zahrady Na Slupi, kde 
se koná tradiční vánoční výstava. Výčet listopadové na-
bídky to není samozřejmě úplný, zalistujte proto Zápra-
žím, ať vám něco zajímavého z našeho kraje neunikne!

Pohodové dny a nadcházející advent přeje  
Alena Kvasničková ■

ÚVODNÍKÚVODNÍK

O ČASOPISE, NOVINKÁCH I SPOLUPRÁCI
Pojďme na to tentokrát stručně, informací máme povícero, prostor 
však  jen  omezený.  Pro  někoho  se  budeme  možná  opakovat,  ale 
raději něco opětovně připomeneme, než zapomeneme uvést.

ČTENÁŘŮM

foto: L
ucie P

řin
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◗ Nová výdejní místa nám fungují od října v Čes-
kém Brodě, zatím dodáváme do Informačního 
centra, knihobudky u nádraží ČD a Zverimexu 
na Husově náměstí.

◗ Pravidelně jsme také začali časopis umisťovat 
do Úval, zatím „jen“ do knihobudky v čekárně 
nádraží ČD.

◗ Před prázdninami jsme přešli na nový systém 
odesílání týdenních novinek (newsletteru) Zá-
praží. Původní databáze odběratelů byla zruše-
na, pro odběr je potřeba se nyní nově zaregistro-
vat na našem webu www.zaprazi.eu. Odebírání 
novinek i časopis v elektronické podobě je zcela 
zdarma!

◗ V prosinci vydáváme poslední letošní číslo 
časopisu Zápraží, v roce 2023 bude pak prvním 
číslem jako vždy až únorové vydání; připravova-
né v lednu, s uzávěrkou k 20. lednu 2023.

◗ Uvítáme do našich redakčních stránek vaše 
tipy na nejrůznější akce, zajímavá místa, histo-

rické události apod.; zaslat lze i textové články. 
Máte návrh na zajímavou osobnost z vašeho 
okolí, víte o někom, kdo je svým způsobem vý-
jimečný, zaujal vás a rádi byste si s ním přečetli 
rozhovor v Zápraží? 

◗ Chcete spolupracovat s časopisem Zápraží na 
pozici inzertní poradce formou občasného či 
pravidelného přivýdělku? Znalost některé části 
kraje Zápraží či okolí je vítána. Kontaktujte nás, 
bližší informace sdělíme.

◗ Zajímá vás časopis Zápraží, oceňujete jeho 
smysl, uvědomujete si čas a úsilí, které mu vě-
nujeme? Rádi byste jeho existenci a další možný 
rozvoj podpořili?  Uvítáme vaši pomoc. 

Darujte dobrovolný příspěvek, přispějte jakou-
koliv částkou na náš účet 2600231119/2010. 
Do zprávy pro příjemce uvádějte Váš email 
a jméno s adresou. Na požádání je možno za-
slat potvrzení o poskytnutí daru pro daňové 
účely. Více info také na s. 17.                                    ■

Poklidné a pohodové dny 
adventní přeje všem

ZKLIDNĚTE SVŮJ ŽIVOT I MYSL,
VNÍMEJTE SVÉ OKOLÍ
A UŽIJTE SI PŘEDVÁNOČNÍ ČAS.
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Časopis Zápraží je „jen“ regio-
nální periodikum, trochu jsem 
se obávala, zda to pro Vás ne-
bude málo, ale oceňuji rychlou 
komunikaci a vlídné přijetí.
Nemáte zač, já nediskriminuji, 
časopis jsem sice neznal, ale to se 
nyní změnilo.

Namátkou  –  Názory na vraž-
du, Báječná léta pod psa, 
Krátké pohádky pro unavené 
rodiče, Biomanželka  –  to  vše 
jsem  četla,  ale  jsou  to  Vaše 
knihy deset a více let staré. Ty 
z posledních let mne už k pře-
čtení či dočtení nezlákaly. Mě-
ním se já nebo Vy?

To je v pořádku, každý to má prostě 
jinak. A měníme se nějak všichni. 
Třeba Báječná léta jsem psal jako 
šťastně ženatý, lehce naivní, spoko-
jený a zdravý muž, dneska to píšu 
jako dvakrát rozvedený, nemocný, 
a to se prostě na tom výsledku ně-
jak projevit musí. Mám nové zku-

šenosti, vztahy, nějak bohatý život 
doplněný i o nějaké to zklamání, 
životní prohru… Tady platí to, co se 
někdy říká: Jak žijeme, tak píšeme. 

To zní logicky, rozumím. 
Psaní se prostě během let vyvíjí, 
stejně jako jeho autor. Nejde ani tak 
o formu, jako o ten obsah. A navíc, já 

nemůžu psát jinak než částečně au-
tobiograficky, připadá mi to napros-
to přirozený, já si ty příběhy vylože-
ně nevymýšlím, vycházím z toho, 
co jsem zažil. Stejně jako v životě 
i v knize pak jsou i postavy nesym-
patické, komplikovanější, které ne 
každý čtenář je ochoten přijmout. 
To co jsem zažil, s čím jsem se setkal, 
tedy vlastně nějakým způsobem pře-
tavím, někdy víc, někdy míň, v ro-
mánový či povídkový příběh.

Výjimky nejsou?
Ale to ano, najdou se. Fiktivní, 
hodně fabulovaný je třeba Pře-
vážně zdvořilý Leopold, některé 
motivy jsou sice osobní, ale jinak 
je to v podstatě vymyšlený příběh. 
Výjimeční svým způsobem jsou 
také Andělé všedního dne, já osob-
ně žádného anděla nikdy nepotkal, 
ale děj je tady postavený rovnou na 
čtyřech.

A co reálie? Je Sázava stále pri-
oritou?
V podstatě ano. Změny se u mne asi 
nedočkáte. Těžko budu psát příběh 
zasazený třeba do Maďarska. Tady 
to znám, tady jsem doma. O konkrét-
ních známých místech, třeba jinak 
nazvaných, se prostě píše snadněji, 
lépe se popisují, zapadnou do celku.

Co říkáte na  to, že Vaše povíd-
ky bývají, jak jsem si všimla ve 
čtenářských diskuzích, mnohdy 
lépe hodnoceny než romány? 
Jsou i někteří kritici, kteří tvrdí, 
že já jsem bytostně spíš povídkář, 

než romanopisec a říkají takové 
ty věci, které vás zároveň potěší 
i trošku zdeptají. Že povídky jsou 
to nejlepší, co jsem napsal, což 
ano, to je fajn slyšet, vědět, že 
se líbí, ale…  Povídkových knih 
mám pár, ale co těch ostatních 

deset, patnáct románů? To pak 
zamrzí, ale přesto to rád slyším.

Teď mne  napadá,  jak  jste  začí-
nal? Vznikaly Vaše  texty  v  ruce 
nebo na stroji?
Hm, to je fakt, já začínal před érou 
počítačů. Názory na vraždu, Báječ-
ná léta pod psa a Nápady laskavého 

čtenáře a Výchovu dívek v Čechách 
jsem psal klasicky, na psacím stroji. 
Ne, ne, v ruce jsem nenapsal nic, ne-
mám tak vzorné písmo, aby se to dalo 
přepisovat. Další knihy, myslím od 
Účastníků zájezdu, ty pak už vznikaly 

na počítači. Vlastně počkejte, vím, co 
jsem kdysi napsal v ruce. Diplomku! 
A dodnes tedy hluboce lituju tu sleč-
nu, která to po mně přepisovala!

Píšete dnes jinak než před lety?
Nejpravdivější odpověď je: vý-

razně pomaleji. To, co jsem dřív 
napsal za čtrnáct dní, to mi dnes 
trvá měsíc. A přitom píšu zhruba 
stejnou dobu jako dřív, možná 
o malinko kratší; pořád to je tak, 
že píšu těch šest až osm hodin 
denně. Ale jsem rád, že i přes ur-
čité přetrvávající zdravotní kom-
plikace to zvládám.

Jste tedy disciplinovaný tvůrce?
Na to vždy odpovídám, že já ne-
mám žádnou velkou sebekázeň, 
zvlášť když mne čeká nějaká čin-
nost, která mne moc nebaví, tak 
mi to trvá hodně dlouho. Já vůbec 

nevynikám nějakou mimořádnou 
pracovní kázní, ale u toho psaní 
vydržím jen z toho prostého dů-
vodu, že mne to baví. A za to jsem 
i vděčný. Jsem jeden z těch, kteří 
mohou říct, že jejich práce je i je-
jich hobby.

Tudíž  předpokládám,  že  už  se 
v pracovně rýsuje něco nového.
To ano, připravuji novou knížku, 
milostný román, o vztahu Čecha 
a Ukrajinky. A než se zeptáte, 
ano je tam i nějaký ten autobio-
grafický prvek. Jak víte, nabízel 
jsem pomoc, ubytování, tento-
krát to vyšlo, paní z Ukrajiny se 
synem je tady již několik měsíců, 
to téma vlastně přišlo samo, sám 
jsem si ho přivolal. Ten autobio-
grafický prvek je vlastně jen zá-
kladní motiv, spočívá v tom, že 
hlavní hrdina nabídl pomoc již 
v době tornáda na Moravě, cítí se 
dotčený, že se mu nikdo neozval, 
současně má výčitky, že vlastně 
nepomohl, jak by mohl, tak zno-
vu dá výzvu, když je ukrajinská 
krize. A dál se to vyvíjí, ale to už 
je fikce…

ROZHOVOR

Michal Viewegh 
a jeho díla v datech
1990 Novela Názory na 

vraždu

1992 Román Báječná léta 
pod psa

1993 Román Výchova 
dívek v Čechách

Literární parodie Nápady 
laskavého čtenáře

1996 Román účastníci 
zájezdu

 1998 Román Zapisovatelé 
otcovské lásky

Premiéra filmu Báječná 
léta pod psa

Premiéra filmu Výchova 
dívek v Čechách

Povídky o manželství 
a sexu

2000 Literární parodie 
Nové nápady laskavého 

čtenáře

Fejetony Švédské stoly 
aneb Jací jsme

2001 Román pro ženy

2002 Román Báječná léta 
s Klausem

2003 Román Případ 
nevěrné Kláry

Fejetony Na dvou židlích

2004 Román Vybíjená

Uvedení divadelní hry 
Růže pro Markétu aneb 
Večírky revolucionářů

Novela Lekce tvůrčího 
psaní

2005 Premiéra filmu 
Román pro ženy

Deník Báječný rok

2006 Premiéra filmu 
účastníci zájezdu

Novela Andělé všedního 
dne

2007 Krátké pohádky pro 
unavené rodiče

Román pro muže2008 
Premiéra filmu Nestyda

Povídky o lásce

2009 Román Biomanželka

2010 Premiéra filmu 
Román pro muže

Román Mafie v Praze

Michal Viewegh 
(*1962)

✔ spisovatel 
✔ narozen v Praze, dětství a mlá-
dí prožil v Sázavě
✔ má mladší dva bratry, Josefa 
(kreativního producenta) a Jana 
(podnikatele v oboru gastrono-
mických provozů)
✔ absolvoval gymnázium v Be-
nešově
✔ vystudoval obor český jazy-
ka a literatura – pedagogika na  
FF UK v Praze
✔ působil krátce jako učitel na ZŠ, 
následně redaktor v nakladatelství 
Československý spisovatel, od roku 
1995 je tzv. na volné noze
✔ autor více jak čtyř desítek ro-
mánů, novel, povídkových sbírek 
✔ mezi nejúspěšnější díla (a také 
zfilmovaná) patří Báječná léta pod 
psa, Výchova dívek v Čechách, Účast-
níci zájezdu, Román pro ženy
✔ dvakrát rozvedený, tři dcery, 
opět žije a tvoří v Sázavě
✔ v závěru roku 2012 ho postihla 
vážná zdravotní komplikace (di-
sekce aorty), následky pociťuje 
dodnes
✔ ke svým letošním šedesátinám 
vydal s nadhledem psaný vlastní 
životopis Děravé paměti – Šedesát 
báječných let pod psa

ROZHOVOR

Michala Viewegha jsem prvně zaznamenala coby čtenář ještě v dobách svých 
středoškolských studií, což už je, připouštím, drahně let. Tehdy mu vyšla 
zajímavá prvotina, novela Názory na vraždu, a já netušila, že časem se z něho 
stane spisovatel, navíc jeden z našich nejúspěšnějších. Následovaly bestsellery, 
filmová zpracování, počet knih a povídek stoupal, pak se přidaly bulvární titulky, 
spisovatelovy zdravotní komplikace a já, přestože jsem Viewegha už dávno 
nečetla, jsem na něho mimoděk stále narážela. Kontroverzní názory na jeho 
tvorbu poslední dekády nakonec vyvolaly řadu otázek a vzbudily (nejen) mou 
čtenářskou zvědavost. Netrvalo proto dlouho a setkali jsme se v Sázavě…

“To co jsem zažil, s čím jsem se setkal, tedy  
vlastně nějakým způsobem přetavím, někdy víc, 

někdy míň, v románový či povídkový příběh.

“Já vůbec nevynikám nějakou mimořádnou 
pracovní kázní, ale u toho psaní vydržím jen 

z toho prostého důvodu, že mne to baví.

VIEWEGH: Nemůžu psát jinak, 
než částečně autobiograficky

S dcerami 
Sárou a Bá-
rou na Korfu 
v roce 2020
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◀ Reálie Sázavy  používá ve 
svých dílech velmi často. Třeba 
vilu Drábovku, přebudovanou na 
ubytovnu a Dům pionůrů, popsal 
v Báječných létech pod psa.
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Rozhovor  vychází  v  předvá-
nočním  čase.  Využijme  toho. 
Kterou  z  Vašich  knih  doporu-
číte zakoupit jako vánoční dá-
rek?
Tak to je poměrně jednoduché. Teď 
nedávno vydanou reedici knihy 
Krátké pohádky pro unavené rodi-
če.  Ta je v podstatě pro celou rodi-
nu, což není jen fráze, ale realita. 
I moje dcera ji už čte mému vnu-
kovi! A proč krátké? Aby šly pře-
číst do deseti minut, což mnohdy 
ocení nejen děti, ale právě i rodiče. 
Knížka je navíc udělaná tak, že ty 
pasáže, které jsou určeny spíše pro 

dospělé, resp. malé dítě by je ješ-
tě nepochopilo, jsou psané jiným 
písmem. A k Vánocům přece po-
hádky patří!

Knih  se  již  neprodává  tolik 
co  dřív,  stejně  tak  tištěných 
periodik, to oba dobře víme. 
Alternativou mohou být nej-
různější  čtečky,  nahradit 
výtisk ale nemohou. A čte se 
stejně stále méně a méně…
Je to tak. Jsou lidé, kteří nikdy 
moc nečetli a současná genera-
ce celkově čte velmi málo a jde 
to stále dolů. Není to dobře. 
Zapojil jsem se před časem i do 
projektu Celé Česko čte dětem. 
Tam jde vlastně o to, nějakou 

přátelskou formou pobídnout 
děti, aby se o knihy zajímaly, aby 
je četly. Jakmile si totiž dítě ne-
vytvoří čtenářský návyk, jakmile 
nevidí číst své rodiče, sourozence, 
kamarády, jakmile doma nemá 

a nevidí knížky (v mnoha domác-
nostech chybí nejen knihovna, ale 
třeba i jen police s knížkami), tak 
už si zřejmě k literatuře nikdy ne-
najde cestu. A to jsou dnes nejen 
velké sociální skupiny, ale celé 
generace, kde to takto je. Bohužel. 
Vezměte si, že dříve se nové knihy 
vydávaly ve čtvrtek, lidé na ně stáli 
frontu. To je dnes nepředstavitel-
né, knihám konkuruje neskutečné 
množství televizních kanálů, inter-
net, sociální sítě. Pro mladé lidi je 
to mnohem atraktivnější než čtení 
černých písmenek na bílém papíře.  
Ale když se někdo začte, tak zjistí, 

že i ten příběh na papíře může být 
a minimálně skutečně je stejně 
zajímavý jako třeba film v televizi. 
Nebudou tam sice zvukové efekty, 
rychlé střihy a herecké hvězdy, ale 
je to odlišný svět, který mu dá něco 
úplně jiného. Rozvoj slovní záso-
by, fantazie, emoční inteligence… 
Myslím, že poznáte, kdo čte a kdo 
ne. Třeba komunikační dovednos-
ti jsou u čtenářů, bez ohledu na 
věk, mnohem výraznější.

Vraťme se na závěr ještě zpět do 
Sázavy.  Vyrůstal  jste  tady,  pak 

jste odešel a nyní jste se zde opět 
usadil. Praha Vás už neláká?
To je trochu jinak. Já jsem vedl 
dlouhou dobu takový paralelní 
život. To bylo příjemné, byl jsem 
zároveň Pražák i takový venkovan 
v Sázavě. V Praze jsem měl velký 
krásný třípokojový byt v Nuslích 
v secesním domě po pradědovi. 
Tam jsem s rodinou žil řadu let 
a tady ten dům v Sázavě jsme uží-
vali spíše jen jako chatu. Po rozvo-
du jsem z finančních důvodů byt 
v Praze prodal, město jsem opustil 
(teď tam jen dojíždím) a vrátil se 
zpět do Sázavy. Asi to tak ale mělo 

být. Vidíte tu červenou střechu 
za stromy? Tam bydlí můj bra-
tr, o kousek dál pak moje matka. 
A tady, protože pozemek byl dost 
rozlehlý, si vedle postavila dům 
moje nejstarší dcera, teď tu mám 
díky tomu na dosah i své první 
vnouče. Mám tu i celou řadu dob-
rých sousedů, pravidelně se schá-
zíme, pořádáme společné akce. 
Ať to zní, jak to zní, já to tady fakt 
miluju a neumím si už představit, 
že bych bydlel někde jinde.

Děkuji za rozhovor a ať se daří.
ak ■

2011 Deník Další báječný 
rok

Román Mráz přichází 
z Hradu

2012 Premiéra filmu 
Svatá čtveřice

Deník Můj život po životě

2013 Premiéra filmu 
Andělé všedního dne

2014 Román Biomanžel

2015 Povídky Zpátky ve 
hře

Román Melouch

2016 Nové pohádky pro 
unavené rodiče

2017 Povídková sbírka 
Bůh v renaultu

2018 Muž a žena (dvě 
novely)

2019 Povídky o nelásce

Fejetony Mým 
vrstevníkům a jiné 

fejetony

2020 Román Převážně 
zdvořilý Leopold

Deník Zrušený rok  
– Deník 2020

2021 Román Dula

2022 Biografie Děravé 
paměti aneb Šedesát 
báječných let pod psa

Povídky, které pomáhají

Povídky Průměrně 
zamilovaný muž

Michal Viewegh je 
držitelem Ceny Jiřího 
Ortena a prestižního 
ocenění Magnesia 

Litera. 

“Mám tu i celou řadu dobrých sousedů, 
pravidelně se scházíme, pořádáme společné 

akce. Ať to zní, jak to zní, já to tady fakt 
miluju a neumím si už představit, že bych 

bydlel někde jinde.

ROZHOVOR
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Navštívila jsem ji už několikrát, 
a přestože se výstava koná na ne-
velkém prostoru výstavního skle-
níku, je vždy velmi obsáhlá, najde 
se ze spousta zajímavého, dokáže 
i v lecčem překvapit, navíc je zde 
unikátní atmosféra. Jde o výstavu 
tradiční, neboť je zde pořádána 
již 20 let, a to Ing. Petrem Heryn-
kem a týmem nadšenců. Vánoční 
výstavy s různou tematikou však  
P. Herynek začal po Praze realizo-
vat už mnohem dříve, ta první se 
uskutečnila již v roce 1978!

"Smysl vánočních výstav je 
v tom, aby to šlo trochu 
dál, aby se lidem dalo 
něco, co je zaujme, co 
je zklidní. Lidi si sem 
chodí odpočinout 
a nezřídka říkají, že 

Vánoce začínají pro ně právě tady," 
říká Petr Herynek. Výstava v Bota-
nické zahradě má mezi návštěvníky 
své fanoušky, kteří přicházejí každo-
ročně a stále přibývají další. Nezřídka 
bývají přítomni i výtvarníci, kterým je 
možné doslova koukat pod ruce. 

Letošní vánoční výstava se nese ve 
znamení vánočních zvyků a staro-
bylých dekorací. K vidění zde budou 
mj. i ozdobené živé stromky,  závěsy 
ze sušených plodů a koření, miku-
lášské vrkoče, vánoční perníčky, 
obrázky z poutí či symboly štěstí. 

Každoročně bývá k výsta-
vě vyhlašována soutěž; 

nyní je to soutěž o nej-
lepší, nejchutnější 
a nejhezčí vánoční 
cukroví. 

ak ■

Naše krátké pozvání bude tentokrát tematicky 
zaměřené na nadcházející vánoční čas a zavede nás 
za hranice našeho kraje Zápraží. Nevydáme se ale 
nijak daleko, zamíříme na Prahu 2, do Botanické 
zahrady Na Slupi. Na konci listopadu zde začíná 
tradiční vánoční výstava, která vždy stojí za zhlédnutí.

Botanická zahrada 
Na Slupi opět hostí 
VÁNOČNÍ VÝSTAVU

TIP NA VÝLET

Vánoční zvyky a starobylé dekorace (25. 11. 2022–1. 1. 2023)
denně od 10 do 16 h, vstupné 80/50 Kč

Botanická zahrada Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2
Pořádá: Botanická zahrada PřF UK, Polabské národopisné muzeum 

Přerov n. L., časopis Zahrádkář, Bonsai – květiny P. Herynka
Více info na www.bz-uk.cz, www.zahradkar.org,  

www.vanocni-vystava.cz

◀ Vánoční hvězda Olgy Havlové
V roce 1993, při zvolení Václava 
Havla prezidentem, obdržela jeho 
žena Olga vánoční hvězdu. Ná-
sledně ji paní Olga svěřila do péče 
pana Václava Kefurta, který pů-
sobil jako zahradník celkem u šesti 
našich prezidentů! O tuto vánoční 
hvězdu, která bývá součástí výstavy 
Na Slupi, pečuje V. Kefurt dodnes.
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Své jméno však firma získala podle 
svého prvního vedoucího a vývojá-
ře Otto Hügli. Od roku 2018 je pod-
nik součástí dalšího velkého me-
zinárodního koncernu Bell Food 
Group, zabývajícího se rozmani-
tým sortimentem potravinářství.

A co Hügli vlastně dělá? 
Od svého vzniku se zaměřuje na vý-
robu a distribuci polévek, omáček, 
bujonů, koření, předkrmů, dezertů 
i hotových jídel ve formě suchých 
(dehydratovaných) směsí – před-
ností těchto produktů je především 
trvanlivost a vysoká kvalita. 

Kde a jaké produkty lze 
zakoupit? 
Výrobky ze Zásmuk najdete v Čes-
ku ve všech velkých obchodních 
řetězcích, pod takzvanými privát-
ními značkami. Produkce však 
směřuje prakticky do celé Evropy, 
ale také do USA. Pro své obchod-
ní partnery Hügli každý rok vyvíjí 
stovky různých produktů. V port-
foliu naleznete mimo jiné i výrobky 
Bio, veganské, bez lepku nebo bez 
laktózy. Sortiment je opravdu širo-
ký, vyhoví každému, i náročnému, 
zákazníkovi.

 Hügli je rovněž významným 
partnerem na poli gastronomie 
pro restaurace, hotely, závodní či 
školní stravování, kde své výrob-
ky prodává pod vlastní značkou.
 Ruku v ruce s vývojem nových 
produktů přichází technologické 
inovace a investice do rozvoje fir-
my. Důsledná automatizace nám 
každý rok umožňuje významně 
navyšovat výrobní kapacitu.

Proč pracovat v Hügli? 
Díky stále rostoucí poptávce 
a odbytu i nadále rozšiřujeme 
tým spolehlivých pracovníků 
Hügli. Práce v potravinářství 
znamená pro naše zaměstnance 
jistotu a stabilitu. Samozřejmos-
tí je každoroční valorizace mezd. 
V současné době nabízíme různé 
pracovní příležitosti. K běžným 
firemním benefitům obdrží každý 
nový zaměstnanec ve směnném 
provozu náborový příspěvek ve 
výši 20.000,- Kč. Pokud máte 
zájem se k nám připojit, čtěte po-
zorně další inzerci nebo navštivte 
naše stránky www.huegli.cz/ka-
riera/volna-mista/. 

Přijďte rozšířit náš tým!  
Těšíme se na Vás! ■

Mezinárodní potravinářská firma Hügli Food s.r.o. 
působí v Zásmukách na Kolínsku již přes 20 let, 
ačkoliv historie společnosti sahá až do roku 1935, 
kdy byla ve Švýcarsku založena Beatem Stoffelem.

www.huegli.cz/kariera/volna-mista/
321 759 614 |321 759 617

Hügli Food s.r.o. | Nádražní 426 | 281 44 Zásmuky

HÜGLI
 – specialisté na potraviny  
 KULINÁŘSTVÍ S TRADICÍ

Tuto informaci nám ve svých pa-
mětech uchoval milčický rychtář 
a písmák František Jan Vavák (Pa-
měti, rok 1782, s. 122): „…tyto po-
slední měly jednu svého řádu pannu 
neporušenou, Elekta jménem, která 
roku 1663 umřela; ta na sesli sedí-

cí v schránce své za sklem v kostele 
bývala, nyní do panenského klášte-
ra Frauenthal [= Pohled], kamžto 
ty panny se pouchýlily a kterýž pro 
všecky panny až do jejich vymření 
zanechaný jest, přenešená“.

V roce 1666 byl její hrob otevřen. 
Jedna ze sester měla totiž sen, kde se 
jí Marie Elekta zjevila a sdělila jí, že 
její tělo je v hrobě neporušené. Sestry 
se tehdy chtěly přesvědčit, je-li tomu 
skutečně tak. Exaktnější varianta 
tvrdí, že se sestry rozhodly ctihodnou 

Marii Elektu exhumovat především 
proto, že do původní hrobky (v dneš-
ních Vojanových sadech) začalo za-
tékat. Vyzvednutí těla doprovázela 
– jako v případě mnoha jiných světců 
– příjemná vůně neznámého původu. 
Její tělo bylo tehdy v mnohem zacho-
valejším stavu, než jak je vidíme dnes 
– pouze roucho na ní zplesnivělo. Jed-
na sestra tělo omyla octem a Mariina 
kůže poté ztmavla.
 Tělo bylo nalezeno skutečně ne-
porušené, nacházející se v jakési 
tekutině, patrně spodní vodě. Bylo 
tedy vyjmuto a umístěno na půdu 
kláštera. Půda je prostředí, kde by se 
tělo za normálních okolností mělo té-
měř okamžitě začít rozkládat. Ale tělo 
Marie Elekty zůstalo neporušené dál, 
sestry navíc zjistily, že s tělem se dá 
pohybovat.
 Oblékly tedy svou někdejší před-
stavenou do řeholních šatů a umístili 
v prosklené vitríně do kostela. Během 
desetiletého exilu za Josefa II. (1782-
92) se karmelitky uchýlily do Pohle-
du. V roce 1792 se vrátily do Prahy, 
kde získaly bývalý barnabitský klášter 
u kostela sv. Benedikta na Hradča-
nech. S nimi i Marie Elekta. Ta zde 
bez úhony přečkala i totalitu, kdy byly 
sestry z kláštera vystěhovány.
 Mumie Marie Elekty vážící 7,5 kilo-
gramu se v hradčanském Karmelu na-
chází dodnes. Opravdovou smrtelnou 
ranou se však pro mumii Marie Elekty 
mohl stát rok 1950. V tomto roce byly 
řádové sestry dle komunistického na-
řízení převezeny do internačních tá-
borů. Karmelitky však odmítaly odejít 
bez Marie Elekty. Pražský arcibiskup 
Beran však ctihodným sestrám vzká-
zal: „Nechte ji tady, jestli je svatá, ona 
se postará o sebe i svůj klášter.“ Splni-
lo se. V roce 2003 bylo k mumifikova-
nému tělu sezváno konsorcium věd-

ců, kteří měli zhodnotit současný stav 
mumie. Výrok byl takový, že mumie 
je v perfektním stavu. Proč, to však 
zůstává otevřenou vědeckou otázkou. 

V současné době probíhá proces její-
ho blahořečení, proto Elekta získala 
titul „ctihodná“.

Vladimír J. Mrvík ■

Z HISTORIE

21. září 1782 zažil Český Brod vzácnou „návštěvu“. 
Přes Český Brod putovaly řeholní sestry karmelitánky, 
kterým císař Josef II. zrušil v Praze klášter. Sestry 
putovaly do dceřiného kláštera v Pohledu a s sebou 
měly kromě jiného svou nejvzácnější relikvii – 
neporušené tělo ctihodné matky Marie Elekty, které 
přes noc umístily do kostela sv. Gotharda.

Ctihodná matka  
MARIE ELEKTA  
v Českém Brodě

KDO BYLA CT. MARIE 
ELEKTA? 

Narodila se jako Kateřina 
Tramazzoli v Itálii v roce 
1605 a ve svých 24 letech 
složila sliby v řádu bosých 
karmelitek. Postupně byla 
poslána do klášterů ve 

Vídni a ve Štýrském Hradci, 
až se v roce 1656 stala 
představenou pražského 
karmelu při kostele sv. 
Josefa na Malé Straně. 
Žila v askezi, ač trpěla 

vodnatelností. V roce 1663 
v Praze zemřela. Dle tradi-
ce svou smrt předpověděla 
předem. Před smrtí spálila 
své deníky a zachovalo se 
po ní jen několik dopisů.

“Vyzvednutí těla doprovázela – jako v případě 
mnoha jiných světců – příjemná vůně 

neznámého původu.

Kostela sv. Gotharda 
v Českém Brodě

Služebnice Boží, matka 
Marie Elekta od Ježíše
Kateřina Tramazzoli 
(1605-1663)

Pozn. redakce: Po více než 350 letech 
Marie Elekta od Ježíše, jeden ze sym-
bolů barokní zbožnosti, Prahu zřej-
mě již natrvalo opustila. Klášter na 
Hradčanském nám. v Praze, který ko-
munita sester Karmelu sv. Josefa ob-
držela jako náhradu po svém exilu za 
Josefa II. na konci 18.století, přestal 
splňovat podmínky a stávající potřeby. 
Malá zahrada a vzrůstající hluk vedly 
sestry k rozhodnutí zakoupit starý ze-
mědělský statek v obci Drasty na Pra-
ze-východ (poblíž Roztok u Prahy), 
který v církevních restitucích získala 
v r. 2015 Vyšehradská kapitula.
 Tato zemědělská usedlost splňuje 
svým umístěním, rozlohou i tichem 
požadavky komunity. V únoru 2020 se 
sestry přestěhovaly do Draster a byla 

zahájena rekonstrukce a stavba no-
vého kláštera a kostela. Součástí bude 
nově zbudovaná kaple, zasvěcená  
sv. Terezii z Avily. Podstatná část stav-
by byla měla být dokončena v létě 2023. 
V klášteru a kostelu na Hradčanech 
budou žít a pracovat bratři bosí kar-
melitáni.
 Matka Elekta byla vždy tam, kde se 
nacházela komunita jejích sester. Při 
první internaci v 18. století si zacho-
valé tělo matky Elekty sestry odvezly 
s sebou do Pohledu. V době komu-
nistické internace to nebylo možné, 
její neporušené tělo muselo zůstat 
v Praze. Proto bylo nyní převezeno do 
Draster a bude umístěno v kryptě nové 
kaple, jejíž součástí bude i modlitební 
prostor a malé historické muzeum.
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Služebnice Boží, matka 
Marie Elekta od Ježíše
Kateřina Tramazzoli 
(1605-1663)

Kniha se věnuje starověku v Africe, 
Evropě a Asii a prostřednictvím za-
jímavostí seznamuje starší dětské 
čtenáře, kterým je především urče-
na, se zeměmi a životem jejich oby-
vatel. Spoustou krásných ilustrací 
knihu vybavil Jiří Filípek, jinak ve-
doucí Muzea hrnčířství v Kostelci 
n. Č. lesy. 
 „Každá práce na knihách Stani-
slavy Jarolímkové je i zábavná, někdy 
se také dozvím něco nového, nebo se 
o lecčems poučím. To je pro mne tako-
vý bonus navíc. Jak dlouho jsem vytvá-
řel ilustrace pro tuto knihu? Ano, bylo 
to něco přes tři měsíce,“ potvrzuje můj 
tip Jiří Filípek. A přidává ještě infor-
maci, o tom, že starověkem to končit 
určitě nebude…                                      ak ■

Na základě dlouhodobé spolupráce se zrodila 
nová kniha českobrodské spisovatelky Stanislavy 
Jarolímkové (rozhovor s ní pro Zápraží 
připravujeme) a kreslíře a ilustrátora Jiřího 
Filípka (rozhovor s ním vyšel v 7-8/2020). Nese 
název: CO V UČEBNICI DĚJEPISU NENAJDETE.

Víte, co v učebnici 
dějepisu nenajdete?

ZAUJALO NÁS
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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

Na Praze-východ, Benešovsku 
a okolí si můžete z pohodlí domova 
nakoupit vyzrálé hovězí maso od 
farmáře Davida Procházky z regio-
nu Stříbrnoskalicka. Stačí si vybrat 
šťavnatý kousek masa na e-shopu 
a objednat si dovoz na adresu nebo 
si objednávku vyzvednout v Hrado-

vých Střimelicích 38, kde sídlí zcela 
nově vybudovaná bourárna.  
 Maso z pastvin pochází z ekolo-
gického chovu čtyř masných ple-
men: Charolais, Angus, Limousine 
a Highland. Za novým e-shopem 
stojí farma Procházkových, která 
již více než třicet let hospodaří ve 

Stříbrné Skalici a okolí, a právě 
toto léto se rozhodla roz-

šířit již zaběhnutý 
chov skotu o další 

činnost, včetně 
prodeje masa.  
Farma v první 
polovině toho-
to roku vybu-
dovala novou 

bourárnu s nej-
modernější tech-

nologií, která hlídá 
teplotu, vlhkost a prou-

dění vzduchu. Maso, které můžete 
zakoupit, má tedy zcela jasný pří-
běh: od pastviny, přes chov skotu, 
zpracování masa, až po dopravu ke 
koncovému zákazníkovi, to vše se 
děje lokálně a pouze v rámci jedné 
farmy.
 „Naše maso odráží šťavnatost 
pastvin, zdravý vývoj a spokojenost 
zvířat, je ale i o příběhu lidí, kte-
ří mají společný cíl, a to je rozvíjet 
rodinnou tradici a budovat farmu 
dál tak, aby byla i nadále spokoje-

ným místem pro farmáře i zvířata. 
Domníváme se, že stále více lidí vy-
hledává opravdu kvalitní produkt 
s původem z jejich okolí, což byl 
i jeden z důvodů, proč jsme zahájili 
také prodej masa široké veřejnosti. 
Naše zkušenost z prvních měsíců 
nám toto potvrzuje, zákazníci oce-
ňují lokálnost a kvalitu a často se 
k nám vracejí,“ říká Petr Procház-
ka, zástupce on-line obchodu Maso 
z pastvin.  
 Maso z pastvin prochází proce-
sem suchého zrání minimálně dva-
cet jedna dní, stává se tak křehčím, 
šťavnatějším a celkově má lepší 
chuť.  K porcování masa dochází ve 
zmiňované vlastní bourárně, maso 
je pak hned zavakuováno do balíč-
ků, které jsou určené jak k přímé 
spotřebě, tak i k uskladnění do led-
ničky. Všechny produkty jsou za-
vážené vlastním chladicím vozem 
přímo na adresu zákazníka, ale je 
možné si ho i osobně vyzvednout 
v Hradových Střimelicích.  ■

MASO Z PASTVIN:  
vyzrálé hovězí od farmáře ze Stříbrnoskalicka
Rodinná farma Procházkových spustila toto léto 
zcela nový e-shop na prodej vyzrálého hovězího 
s jasným původem a prvotřídní kvalitou masa. 

Maso z pastvin s.r.o. 
Hradové Střimelice 38
Stříbrná Skalice 281 63
www.masozpastvin.cz  

(vč. e-shopu)
Email: info@masozpastvin.cz

Mobil: 776 145 009Žáci smyčcového oddělení ZUŠ 
Říčany se zúčastnili mezinárodní-
ho projektu mladých hudebníků 
ze čtyř partnerských evropských 
regionů; zastupovali Středočes-
ký kraj. Od 5. – 9. října 2022 se 
sešlo šest účastníků z regionů ze 
středních Čech (CZ), Opole (Pol-
sko), Bourgogne-Franche-Comté 
(Francie) a asi patnáct hudeb-
níků z Německa. V německém 
Montabauru nastudovali spolu 
s dirigentem Tobiasem Simonem 
Holbergovu suitu Edvarda Griega, 

kterou předvedli na dvou koncer-
tech v Mohuči a v Trevíru.
 Do Montabauru se tedy na za-
čátku října vydali Magdaléna Pod-
lucká (ped.J. Adamusová), Adéla 
Hobzíková s Jakubem Kudibalem 
(ped.H. Kutmanová) a Kateřina 
Soldátová s Lukášem Kohoutkem 
(ped. O. Cibulka). Vedle hudebních 
zážitků a zkušeností se studenti 
z Říčan měli možnost seznámit se 
stylem výuky na prestižním hudeb-
ním gymnáziu v Německu, navázat 
kontakty s téměř stejně starými 

dětmi, a také si zkusit, co to zna-
mená pracovat v orchestru s pro-
fesionálním dirigentem.  Přestože 
byli věkově v orchestru nejmladší, 
s orchestrálními party se vyrovnali 
skvěle. Důkazem je i fakt, že vedení 
německého hudebního gymnázia 
má zájem o další spolupráci s naší 
ZUŠ a připravuje se pokračování 
projektu koncertu právě v Říča-
nech. Poděkování patří paní učitel-
ce Jitce Adamusové za organizaci 
celého projektu.

Spolupráce s Národním 
divadlem oficiálně 

zahájena!
Jak již bylo řečeno, uplynulé období 
bylo náročné a zároveň podnětné. Vý-
sledkem je mj. i nástin plánu společné 
spolupráce s Národním divadlem na-
příč všemi obory a pro všechny věko-
vé kategorie dětí.
Na listopad tedy připravujeme:
BPM – představení moderního tance 
v Národním divadle – určeno přede-
vším pro taneční obor

Krajina těla – představení v Laterně 
Magice – určeno všem žákům 13plus.
Národní divadlo hoří – interaktivní 
hra pro malé všeználky a opáčko dě-
jepisu – o to se pokusí děti z literárně-
-dramatického oddělení.
Koncert Tria OctOpus – ten se koná 
3. listopadu od 19.30 h v Koncertním 
sále Staré radnice; ve složení Marké-
ta Dominikusová – housle, Matyáš 
Keller (člen orchestru Národního 
divadla) – violoncello a Markéta Sin-
kulová – klavír. Vstup volný. Koncert 
navazuje na projekt Spolupráce s ND 
2022/2023.

POZVÁNKY
7. a 9. listopadu od 17.30 h v kon-
certním sále Staré radnice „Na co 
budu hrát?“ – tradiční koncerty 
pro naše péháváčky, kde představu-
jeme všechny nástroje, které v ZUŠ 
vyučujeme. Koncert je to vždy pestrý 
a je na co se těšit!
18. -  19. listopadu -  Středočeské 
PIANOFORTE. Do Říčan přijedou 
mladí klavístisté z celého Středočes-
kého kraje, vstup je volný.
23. listopadu – Koncert ke svátku 
svaté Cecílie – patronky hudebníků. 
Tímto koncertem uzavřeme sezónu 
ve strančické synagoze. Se šálkem 
teplého čaje či kávy, malým pohoště-
ním a za zvuků nástrojů našich žáků 
se rozloučíme s koncertní sezónou ve 
Strančicích. Pokud to všechno stih-
neme nacvičit, představí se i soubor 
Mikeš se svým vánočním pásmem.

 Pozn. Fandíme našemu Komornímu 
pěveckému sboru Ladíme (se sbormis-
tryní L. Novákovou), který se vydá do 
Liberce reprezentovat naší ZUŠ na ce-
lostátním Festivalu sborového zpěvu!

MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně – výchovný 

pracovník ZUŠ Říčany  ■

V ZUŠ ŘÍČANY SE NENUDÍME: 
mezinárodní projekt, spolupráce 
s ND a listopadové pozvánky
Je za námi náročný měsíc plný nápadů, plánování, diskuzí a debat. A také 
poznávání možností v zahraničí, o čemž se přesvědčili naši žáci, kteří nás 
reprezentovali v sousedním Německu.

Roman Šulc avizoval novou repor-
táž takto: Věděli jste, že českobrod-
ská sokolovna je nejstarší a sou-
časně i jednou z nejvýznamnějších 
realizací významného architekta 
Jana Kouly, který se v Českém Bro-
du i narodil? A že se tato sokolovna 
z roku 1884 řadí mezi nejstarší so-

kolovny v České repub-
lice? Uvnitř se dochoval 
krásně zdobený cvičební 
sál dokonce i s původ-
ním cvičebním náčiním 
a krásnou oponou Pocta 
sokolům. Kvůli tomu vše-
mu byla sokolovna v roce 
2015 zapsána na seznam 
kulturních památek Čes-
ké republiky. 

 Českobrodská sokolovna je sku-
tečně unikátní stavbou, mnozí si ji 
možná spojíte nejen se sportem, ale 
také s tanečními kurzy, které zde na-
šly své zázemí. Pokud jste reportáž 
nestihli v TV, odkaz na ní najdete 
také na webu – jak České televize, tak 
i na www.cestyapamatky.cz     red ■

Kdo se v neděli 23. října díval na TV pořad 
Toulavá kamera, určitě zaznamenal reportáž 
o českobrodské sokolovně od Romana Šulce a Jana 
Kubky (dvou Kolíňáků, kteří mají na svém kontě již 
na 350 odvysílaných reportáží ze zahraničí i z Čech 
a pro které je region Kolínska srdcovou záležitostí  
– rozhovor s nimi jsme přinesli v Zápraží 9/2021).

Sokolovna v Českém Brodě
ZAUJALO NÁS
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Akce se konala ve vazbě na Světový 
den pro rozvoj informací, který při-
padá na 24. října. Zároveň si asociace 
připomenula tento rok i 25 let své exi-
stence. Do akce se zapojilo přes 200 
center napříč republikou. Přehled tu-
ristických informačních center (TIC), 

které působí pod hlavičkou asociace, 
naleznete na webu www.aticcr.cz. 
Pozn. Na mnoha místech však fun-
gují i samostatná turistická centra či 
místa, která poskytují návštěvníkům 
potřebné informace, ta v tomto se-
znamu nenajdete. red ■

Asociace turistických informačních center ČR  
(A. T. I. C. ČR) vyhlásila na období 24. až 30. října 
Týden turistických informačních center ČR.

TÝDEN turistických 
informačních center
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Snažíme se dělat vše pro to, aby 
o naší práci vědělo co nejvíce lidí 
a tím se naše pomoc dostala tam, 
kam má. Pomoc není pro tým 
Komunitního centra jen prázdné 
slovo, ale opravdový skutek. Bo-
hužel je pravdou, že nemůžeme 
vyhovět všem. Poslední dobou 
přibývají dotazy na poskytnu-
tí celodenní asistence u osob 
s Alzheimerem. To bohužel není 
v našich silách, naše kapacity 
jsou limitovány počtem zaměst-
nanců a s tím spojeným financo-
váním lidí v KCŘ. 
 Přibývají také rodiny s dětmi, 
které jsou někdy opravdu v těžké 

životní situaci ne vlastní vinou. 
Obdivuji každého, kdo si uvě-
domuje, že musí věci řešit a ne-
schovávat se před problémy. Jsem 
ráda, že kolegyně, které mají tuto 
oblast na starosti, jednají pružně 
a pomoc ať již ve formě potravi-
nové banky, osobního terapeutic-
kého rozhovoru s klienty, který 
leckdy pomáhá nejvíce, funguje. 

Rodiče, kteří ne-
vědí, jak dál mo-
hou načerpat no-
vou energii, sdílet 
své zkušenosti 
a využít možnosti 
přijít ve středu 23. 
listopadu k nám 
do Komunitního 
centra Říčany na 
první „let komu-
nitním balónem“. 
Příspěvek na klub 
je opravdu sym-
bolický a to 50,- Kč na drobné 
občerstvení. Přihlásit se může-
te do 18. 11. 2022 telefonicky 
na 737 536 205 nebo e-mailem 
lucie.sochurkova@kcricany.cz. 
Těší se na Vás Lucka a Jindřiška. 

Nezapomeňte sledovat naše webové 
stránky, záložku Aktuality, kde na-
jdete potřebné informace se sociální 
tématikou. 
S úctou Pavlína Šantorová Filková, 

 ředitelka společnosti ■

To, že je Komunitní centrum Říčany organizací, která pomáhá 
seniorům, osobám se zdravotním postižením a také rodičům 
s dětmi v tíživé situaci se dozvěděli senioři na společném setkání 
v Kulturním centru Labuť. Děkujeme za pozvání na tuto milou 
společenskou akci, kterou organizovalo město Říčany.

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY o.p.s.

Pokud se chcete i Vy stát patronem Komunitního centra Říčany a podpořit nás v naší práci, ozvěte se nám. Veškeré informace o naší 
organizaci, podrobné kontakty i návod, jak nás podpořit, naleznete na internetových stránkách www.kcricany.cz.

E-mail: info@kcricany.cz, tel. 774 780 141 nebo 737 587 130. Osobní asistence: tel. 604 522 625. Program pro rodiny: tel. 737 536 205

V mnoha školách se zatím jen vedou 
diskuze o tom, co pojem wellbeing 
vůbec znamená, někde už přemýš-
lejí, jak jej do své školy zavést a ně-
kde, jako například v ZŠ Magic Hill, 
už ho mají ve své filozofii a zejména 
praxi pevně zakotvený.

Oslovili jsme proto školní psycho-
ložku Mgr. Kláru Daňkovou a také 
učitelku Melanii Rada, abychom 
zjistili, jak k této oblasti v Magic 
Hill přistoupili.

„Aktuální doba, ve které žijeme, je 
plná výzev, možností a neuvěřitelných 
zážitků. Ruku v ruce s tím jde celková 

společenská akcelerace, vliv sociálních 
sítí apod. Když k tomu ještě přidáme 
tlak na výkon a schopnosti v kon-
kurenčním prostředí, máme z toho 
pořádnou nálož, se kterou se obtížně 
vypořádávají i dospělí. Co potom mají 
dělat děti, které to také vnímají?“, 

objasňuje situaci Klára Daňková. 
Melanie Rada doplňuje, že wellbeing 
byl dosud spíše opomíjenou oblastí, 
vyspělý západní svět hlásal, že nej-
důležitější jsou výsledky a výkon. 
Důsledkem toho jsou pak ale různé 
psychické problémy, dlouhodobý 
stres a taky izolace a ztráta sociálního 
kontaktu, zejména u dnešní mládeže.

„Proto se domníváme, že nejen ve 
školách je nutno se tímto tématem 
zabývat, otevírat téma duševní-
ho zdraví a seberozvoje, vést žáky 
k tomu, že je například důležité 
umět si říci o pomoc a nezůstá-
vat osamoceni“, pokračuje Klára 
Daňková a popisuje, jak wellbeing 
uchopili v Magic Hill. „V naší ško-
le jsme mj. zavedli každý poslední 
den v měsíci wellbeingový den. Be-
reme jej jako formu prevence. Děti 
se snažíme informovat a vzdělávat 
v jednotlivých tématech, předáváme 
praktické rady a společně si zažívá-
me užitečné techniky. Formou dis-
kuzí, společných aktivit zaměřených 
na soustředění, vnímání sebe sama 
i svého okolí, ale i přednášek o zdra-
vém životním stylu, výživě, potřebě 
odpočinku, nácvikem relaxačních 
technik, metod zvládání stresu i vý-
běrem vhodných pohybových aktivit; 
tím vším vedeme děti k celkově zdra-
vému postoji k sobě a svému okolí.“ 

A jak takový den vypadá? To už 
popisuje Melanie Rada. „Pro-
gram připravuje tým učitelů 
pod vedením školní psycholožky, 
v týmu je dále učitelka biologie 
a školní preventistka. Program je 
uzpůsoben věku dětí a jeho cílem je 
navození duševní i tělesné pohody. 
V září jsme se například zaměřili 
na téma Odpočinek. Žáci si během 
dne vyzkoušeli mimo jiné napří-
klad vedenou relaxaci, nácvik 
správného dýchání, arteterape-
utické kreslení nebo mindfulness 
procházku. Na konci dne poté bylo 
společné zhodnocení. Jak jsme se 
od dětí i učitelů dozvěděli, den byl 
pro všechny zajímavý a velmi pří-
nosný. V říjnu pokračujeme téma-
tem Emoce a jejich zvládání.“
 „My v Magic Hill chceme, aby 
se wellbeingové dny staly nedíl-
nou součástí života školy, stejně 
jako každodenní péče o její vnitřní 
klima. Jsme totiž přesvědčeni, že 
vyrovnaný jedinec, který zažívá 
celkovou pohodu může být úspěš-
ný nejen ve studiu, ale i v budou-
cím povolání a osobním životě,“ 
uzavírá téma Klára Daňková. ■

V poslední době se v souvislosti se školstvím skloňuje mnoho 
pojmů, mj. revize školních vzdělávacích programů, jádrové 
a rozvíjející učivo, inkluze, podoba státních maturit, ale také 
wellbeing a hlavně proč, případně jak, se má zavádět do škol.

Duševní zdraví a celková pohoda žáků i učitelů,  
i tomu se věnují v říčanské ZŠ MAGIC HILL

WELLBEING – zjednodušeně řečeno jde o osobní pohodu jedince; ta 
vychází ze stavu, ve kterém může v podporujícím a podnětném prostře-

dí rozvíjet svůj fyzický, emocionální, sociální, duchovní a kognitivní 
(poznávací, myšlenkový) potencionál, což vede ke spokojenému životu.

MINDFULNESS (VŠÍMAVOST) – dovednost, kterou si lze osvojit 
a užívat ji. Znamená záměrné uvědomování si toho, co se teď děje 
uvnitř i kolem nás. Co vnímáme smysly, jak vnímáme své tělo, jaké 

nás napadají myšlenky, jaké prožíváme emoce – a to bez posuzování, 
hodnocení či očekávání. 

ARTETERAPIE – zážitková malba, kreslení; zaměřuje se na celý 
proces tvorby, výtvarný projev je  prostředkem sebevyjádření.

Nestojí za nimi vandalové ani 
nevychovaná děcka, a body není 
třeba přetírat ani odstraňovat – 
i to se totiž lze dočíst v diskuzích 
na sociálních sítích. Vysvětlení 
je mnohem prozaičtější. Jedná se 
o tzv. vlícovací body a na svědomí 
je mají vlastně geodeti. A poško-
zením bodů jim jen zkomplikujete 
další práci, navíc je to v podstatě 
i trestný čin.  

V současné době se realizují v rám-
ci jednotlivých krajů projekty Di-
gitálně technických map, které 
jsou součástí Digitální technické 
mapy ČR (DTM ČR). Povinností 
každého kraje je připravit dato-
vou základnu a zajistit příslušné 
informační systémy pro její pro-
voz. Projekty mají být dokončeny 

do 30. června 2023.  DTM ČR je 
velmi rozsáhlým systémem, který 
se připravoval mnoho let. Posky-
tovat má spolehlivé informace 
o polohopisu, dopravní a technic-
ké infrastruktuře. Mimo krajů má 
své samostatně uskutečňované 
projekty DTM ještě Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správa 
železnic (SŽ).

Za Informačním systémem Digi-
tální mapy veřejné správy, který 
bude ústřední složkou celého pro-
jektu, pak stojí Český úřad země-
měřičský a katastrální. Za zmínku 
také stojí, že DTM jsou sice pří-
stupné prostřednictvím počítače 
on-line, ale většinou neveřejně.

A ony dva bílé čtverce na komu-
nikacích? Jde v podstatě o geo-
detické body, resp. body pro mo-
bilní mapování, které po pořízení 
snímků všech komunikací umožní 
vytvořit potřebný podklad pro ná-
sledné polohově přesné mapování. 

DIGITÁLNÍ 
TECHNICKÁ MAPA 

představuje celkem komplikovaný in-
formační systém. Eviduje a zobrazuje 
účelovou mapu povrchové situace 
(ÚMPS), dále pak technickou infra-
strukturu, tj. sítě (TI), a také doprav-
ní infrastrukturu (DI). Kromě toho 
DTM poskytují i další údaje. Obsa-
hují prvky týkající se např. výškopisu, 
zeleně (hranice a druhy porostů, soli-
térní stromy atd.), rozhraní jednotli-
vých druhů ploch.                                  ak ■

Všimla jsem si jich sama, ale zároveň mne na 
ně upozornila jedna z našich čtenářek, které 
se objevily na silnici přímo před domem. Řeč 
je o dvojici bílých čtvercových bodů, které se 
v posledních týdnech objevují také na komunikacích 
v našem kraji. Zaznamenali jste je již také?

              Digitální technické mapy se připravují po celé ČR
Dokončeny budou v roce 2023

Bílé vlícovací body 
poblíž základní 

školy ve Struhařově, 
na silnici II/508.

GEODÉZIE
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ČR – V platnosti je již od 1. října 
novela veterinárního zákona. Ta při-
nese řadu změn, které se týkají maji-
telů psů, včelařů a chovatelů dobytka, 
drůbeže, ale třeba i hmyzu určeného 
k jídlu. Povinnost mít očipovaného 
psa v Česku platí dva roky, ale eviden-
ce nejsou dokonalé. Nyní bude jeden 
společný registr pro všechny psy. Pro-
vozovatelem bude Komora veterinár-
ních lékařů, psy budou registrovat 
výlučně veterináři. Systém bude fun-
govat 24 hodin denně a komora ho 
spustí v průběhu příštího roku.

ZÁPRAŽÍ – Podzimní lovecké akce 
mysliveckých spolků a odlovy černé 
zvěře v lesích se zahajují většinou 
v druhé polovině měsíce října. Odlovy 
pak potrvají do ledna, konají se zhru-
ba v časech 8 do 16 h. Dbejte proto 
zvýšené bezpečnosti a neignorujte 
vyvěšená písemná upozornění na 
příjezdových cestách na okraji lesů, 
informace najdete i na webu obcí.

SÁZAVA – Pokračují práce na mostě 
v Sázavě, řidiče zde vedou kyvadlově 
semafory, neboť most, který převádí 
silnici II/110 přes řeku Sázavu, byl 
ve špatném stavu. Z ekonomických 
důvodů bylo rozhodnuto o jeho zbou-
rání a výstavbě mostu nového, opra-
va stávající by se nevyplatila. Kromě 
dopravy silniční, kterou stavebník 
(firma TAQ, vítěz výběrového řízení 
Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje (KSÚS)) odklání 
přes provizorní montovaný most, 
byla odkloněna také doprava vodní. 
Stavba nového železobetonového 
mostu má dle plánu trvat 24 měsíců 
od převzetí staveniště. Začít sloužit 
motoristům i chodcům by měl nový 
most v Sázavě v únoru 2024.

DOUBRAVĆICE – Na letišti Osi-
činy došlo podle prvních informací 
odpoledne 26.  října k pádu letadla 
s pilotem. Letadlo spadlo do han-
gáru, následně vypukl požár. Hasiči 
vyhlásili III. stupeň požárního po-
plachu, na místo dorazilo 18 jedno-
tek profesionálních i dobrovolných 
hasičů z širšího okolí. Policie ČR na 
místo vyslala hlídky, výjezd krimi-
nalistů a kvůli hlášeným výbuchům 
také policejního pyrotechnika. Na 
letiště dorazila také posádka stře-
dočeských záchranářů, koroner a vr-
tulník. Událostí, při níž jeden člověk 

zahynul, se nyní zabývají kromě vy-
šetřovatele hasičů také kriminalisté 
a odborníci z Ústavu pro odborné 
zjišťování příčin leteckých nehod.

ŘÍČANY – Policie ČR řeší případ 
muže, který se v říjnu v ranních ho-
dinách veřejně obnažoval v lokalitě 
u nádraží, resp. v ulici Zborovská 
u "myší díry". Byla zde posílena 
hlídková činnost. V případě nouze 
lze kontaktovat hlídku MP na tel.: 
725 022 765. 

MNICHOVICE – V říjnu byl slav-
nostně otevřen nový pumtrack na 
konci Kunické, nedaleko Husova 
sboru. Pumtrack – uměle vytvořený 
uzavřený okruh primárně pro jízdu 
na kole. Okruh je tvořený vlnami 
a klopenými zatáčkami, které umož-
ňují udržovat a zvyšovat rychlost, 
rozšiřuje tak i cyklistické dovednos-
ti. Další pumtracky cyklisté nalez-
nou v Říčanech, Čestlicích, Tehově, 
Strančicích atd.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

PRŮHONICE – Dne 2. května 
1939 byla zahájena u obce Újezd 
u Průhonic stavba dálnice slav-
nostním prvním výkopem gene-
rálního ředitele stavby generála 
Ing. Václava Noska. Tato dálnice 
(silnice podle vzoru německých 
říšských autostrád) bude 30 m 
široká a povede z Prahy do Jihlavy 
a Brna. V obci Průhonicích bude 
zřízen první nájezd a sjezd z této 
dálnice, od kterého si slibujeme 
další rozkvět naší milé obce. Ně-
kterým občanům byly zabrány po-
zemky na stavbu dálnice. Jelikož 
tu jde o drobné zemědělce, bude 
jim přidělena náhradní půda za 
zabrané pozemky na Michovkách 
ze státních pozemků, aby mohli 
dále udržeti svoje existence.        ■

A jedna historická...
(tentokrát z kroniky)

Seděly žáby v kaluži je báseň ze sbírky 
Písně kosmické, vydané roku 1878. 
Sbírka obsahuje 38 básní, které se 
zaměřují na lidské poznání, objevu-
jící nepoznané skutečnosti přírody.

Seděly žáby v kaluži,
hleděly vzhůru k nebi,
starý jim žabák učený
odvíral tvrdé lebi. 

Vysvětloval jim oblohu,
líčil ty světlé krtky,

mluvil o pánech hvězdářích
zove je "Světa krtky". 

Pravil, že jejich hvězdný zkum
zvláštní je mírou veden,
dvacet že milionů mil
teprv jim loket jeden. 

Tedy že, řekněm pro příklad
- věříme-li v ty krtky -,
k Neptunu třicet loket je,
k Venuši jen tři čtvrtky.

Rozmluvil se pak o Slunci
- žáby jsou divem němy -,
ze Slunce že by nastrouhal

na tři sta tisíc Zemí. 
Slunce že velmi slouží nám,

paprskovými klíny
štípajíc věčnost na rok a
směnkové na termíny. 

O kometách že těžká řeč,
rozhodnout že to nechce,
míní však, že by nemělo
soudit se příliš lehce. 

Nejsou snad všecky nešťastny,
nejsou snad zhoubny všecky,

o jedné ale vypráví
sám rytíř Luběněcki: 
sotva se její paprsky

odněkud k nám sem vdraly,
vskutku se v glinské hospodě

hanebně ševci sprali. 
O hvězdách potom podotknul,

po nebi co jich všude,
skoro že samá slunce jsou,

zelené, modré, rudé.

Vezmem-li pak pod spektroskop
paprsek jejich světla,

že v něm naleznem kovy tyž,
z nichž se i Země spletla. 

Umlknul. Kolem horlivě
šuškají posluchači.

Žabák se ptá, zdaž o světech
ještě cos zvědít ráči. 

"Jen bychom rády věděly,"
vrch hlavy poulí zraky,

"jsou-li tam tvoři jako my,
jsou-li tam žáby taky!" 

Gratulujeme výherkyni 
paní Martě Princové. 
Cenu v podobě dvou 
vstupenek na koncert 
Michala Pavlíčka 9. 11. 2022 od 20 h 
v KC Labuť. (věnovalo KC Labuť 
Říčany, www.kclabut.cz)                   ■

KRAJ ZÁPRAŽÍ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SOUTĚŽ

OTÁZKA NA 
LISTOPAD

Tentokrát se tematicky zaměříme 
jiným směrem. Blíží se advent, 
čas vánoční a mezi nejoblíbenější 
cukroví tohoto období náleží beze-
sporu perníčky. Víte, že v kraji na 
Zápraží máme vyhlášenou perní-
kářku, pyšnící se i značnou Zápraží 
originální produkt? 

Otázka: Jak se jmenuje a kde má 
svou výrobní provozovnu dáma, pečící 
perníky podle staré a časově náročné 
receptury, u které jen fermentace zá-
kladního těsta trvá 4 týdny?                  ■

Na rozdíl od zářijového pátrání po kamenné 
kazatelně se nám na říjnovou otázku, ve které 
se skrýval domek pracovny Josefa Jana Friče 
v Ondřejově v areálu hvězdárny, sešlo poměrně velké 
množství odpovědí – správných odpovědí. Děkujeme. 
Přidáváme celou báseň Jana Nerudy (1834–1891), 
jejíž poslední verš dodnes zdobí zmíněnou budovu.

Odpovědi zasílejte do 20. listopadu na email  
redakce@zaprazi.eu, připojte své jméno a kontakt. Jeden 
výherce získá poukaz v částce 200 Kč na odběr perníčků 

v místě provozovny.

foto: HZS Středočeského kraje

foto: FB města Mnichovice
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Vážená  redakce,  moc  vás 
všechny  zdravím.  Dostal  se 
mně  do  ruky  váš  časopis  Zá-
praží.  50  let  jezdím  okolo 
rozhledny  Mandava  a  vůbec 
by  mne  nenapadlo,  že  to  má 
něco  společného  s  rodinou 
Muchových.  Já  jsem  se  před 
léty  znala  se  synem  Alfonse 
Muchy,  s  Jiřím  Muchou,  spi-
sovatelem.  Měl  chatu  v  Ji-
zerských  horách  a  já  jsem 
bydlela na Smržovce s rodiči. 
Jezdil k nám domů. Kamará-
dil  se  s  mojím  tatínkem.  Byl 
u nás často. Jiří zemřel v roce 
1991. Já jsem se vdala do Vel-
kých Popovic. Zde se rozhled-
ně říká Mohyla míru. 

S pozdravem Zdena Škvorová.

Jsme velmi rádi, že Vás článek v ča-
sopise Zápraží zaujal a děkujeme 
za zaslaný dopis. V každém čísle 
Zápraží se snažíme přinášet články 
s různorodou tématikou s návaz-
ností na náš kraj, a věřte, je stále 
o čem psát! 

Neobdržíte-li časopis v rámci nead-
resného roznosu, můžete využít ve 
Velkých Popovicích výdejního mís-
ta, které máme v místních potravi-
nách Enapo. Distribuci termínově 
směřujeme na poslední den před-
chozího měsíce, nebo na první den 
daného měsíce (příklad: aktuální 
listopadové číslo je na výdejních 
místech od 31. října, letošní prosin-
cové pak od 1. prosince).  ak ■

Dorazilo do redakce
Ad 9/2022 Mandava: rozhledna, 

památník a obraz Alfonse Muchy

RUKA ZÁKONA  
A STROM SMRTI 
Na příhodu, kdy mne „za-
chraňovali“ strážci pořádku, 
jsem si vzpomněla před chvílí, 
dojídajíc na zahradě poslední 
plody podzimu. Z ovoce mi tu 
zbývá už jen dozrávající žlutá 
hlošina okoličnatá, která je 
nejen chuťově vynikající, ale 
navíc neláká jinak nenažrané 
ptactvo všeho druhu. A právě 
s ptáky jsem se dnes přetahova-
la o tis červený, resp. o jeho vý-
razně červené bobule. Zbystřili 
jste? Také jste naučení, že tis 
červený je sice krásný, neopa-
davý, dobře tvarovatelný a celá 
rostlina, že je prudce jedovatá, 
neboť obsahuje taxin? Nejste 
sami, jak už dobře vím.

Je to už pár let, kdy jsem 
v rámci výletu s tehdy malou, 
ale zvídavou dcerou, vyrazila 
do Prahy, cílem byl Vyšehrad. 
Rotunda sv. Martina, kase-
maty, hřbitov se Slavínem, ka-
tedrála… vše jsme prošly a pak 
se usadily v parku, poblíž sou-
soší Přemysla a Libuše. Ne-
vím, jak je to tam k dnešnímu 
dni, ale tehdy hned za lavičkou 
byl vyšší živý plot právě z tisu 
červeného. A protože byl teplý, 
slunný podzimní den, červené 
bobule zářily na slunci a zralé 
byly naprosto přesně! Stačilo 
jen natáhnout ruku… Čehož 
jsem hned využila, natrhla si 
plnou hrst a vychutnávala sla-
ďoučké plody, semena poctivě 
vyplivujíc. No, co mám poví-
dat. Idylka netrvala dlouho. 
Mohly mi sice být podezřelé 
kradmé až nevěřící pohledy 
kolemjdoucích, ale nebyly, ne-
věnovala jsem jim pozornost. 
Komu jsem se ale musela vě-
novat, to byla dvoučlenná po-
licejní hlídka a dav, který nás 
obklopil. Prý se matka tráví 
před vlastním dítětem! A na 
veřejnosti k tomu! Bylo to asi 
slušné pozdvižení, protože do-
dnes mi dcera občas nezapo-
mene připomenout, že si dobře 
pamatuje, jak jsem ji „před 
národem ztrapnila“. Na dru-
hou stranu, před pár dny mi 
poslala z pražské Stromovky 
fotku obaleného tisu červené-
ho s poznámkou: „Mami, tady 
by sis fakt užila!“ 
 Pozn. Tis červený je opravdu 
prudce jedovatý, výjimku ale 
tvoří právě onen sladký červený 
míšek.                                            ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP
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▲ Alfons Mucha svého syna 
Jiřího zachytil na plátně ve věku 
10 let (1925)

Výlovy rybníků pokračují i na po-
čátku listopadu nejen v našem kraji 
na Zápraží, přestože nejvíce se jich 
konalo již během října. Mnohým 
nahrál i o státní svátek prodlouže-
ný poslední říjnový víkend. Třeba 
v Úvalech během října měli výlovy 
na celkem šesti rybnících. Také 
Božkov v Mnichovicích byl slo-
ven, druhově bylo vyloveno: kaprů  
3 820 kg, candátů 12 kg, štik  
2,5 kg, tolstolobiků 21 kg, úho-
řů 0,75 kg, amurů 8 kg, bílé ryby 
a cejna 25 kg a okounů 0,25 kg. 
V polovině října se konal také výlov 
rybníka Rozpakov u Říčan, pořáda-
ný zároveň v rámci oslav 85. výročí 
založení místní organizace České-
ho rybářského svazu.
 A 12. října se sešli zájemci o čer-
stvé ryby také na hrázi Jevanského 
rybníka. Výlov, a především kádě 
s rybami poutaly pozornost také 
mnoha dětí z mateřských školek, 
pro které byl výlet za rybami atrak-
tivním zpestřením dne. A ta trocha 

vody v botách a namočené rukávy 
za to rozhodně stály! Kromě favo-
ritů – kaprů, se stála fronta také 
na amury, candáty, poptávka byla 
i po štikách. A letošní ceny? Kapr 
109 Kč, amur 109 Kč, lín 180 Kč, 
candát 390 Kč, štika 275 Kč, okoun 
200 Kč, sumec 250 Kč, tolstolobik 
65 Kč (cena za kilo). 

 V listopadu se pak můžete na Zá-
praží již časně zrána vypravit na vý-
lov Vyžlovského rybníka (5. 11.), za-
vítáte-li o něco dále, třeba do jižních 
Čech, můžete se zúčastnit výlovu 
rybníka Hejný v Zalužanech u Břez-
nice (16. 11.), Dřemlinského rybníka 
u Vodnaň (16. 11), Kovčického ryb-
níka, které obhospodařuje Klatovské 
rybářství, nebo Hřejkovského rybní-
ka na Písecku (3. 11).                        ak ■

Počasí se doslova na poslední 
chvíli vylouplo do příjemně tep-
lého podzimního dne a účastníci 
tak mohli prožít pohodové odpo-
ledne v lese, kde se dozvěděli za-
jímavosti o stromech, poznávali 

je různými smysly, sázeli, ručně 
moštovali a jablka koštovali. Kdo 
chtěl, vyrobil si z listů vitráž či 
okusil na ohni pečené jablko se 
skořicí.

Tereza Koháčková ■

Tak v tomto duchu se nám v poště 
objevují dotazy, nebo nám na toto 
téma do redakce voláte. Jeden měsíc 
jde o osamocený dotaz, ale vzápětí se 
jich podobných sejde několik a jejich 
četnost se průběžně stále zvyšuje. 
Samozřejmě, že nás velmi těší váš 
zájem o regionální časopis Zá-
praží. Pro nás to znamená, že 
jeho obsah má svou kvalitu, jeho 
existence svůj smysl. Ale vzhle-
dem k tomu, že princip tohoto 
periodika, jak zde již bylo několi-
kráte uvedeno, stojí na tom, že jde 
o časopis soukromý a pro čtenáře 
určený zdarma, distribuovaný ne-
adresným roznosem a na výdejní 
místa, není možné sjednat před-

platné, ani ho na požádání, byť po 
úhradě poštovného, rozesílat indi-
viduálně na přání. Možnost jak naši 
práci, vydávání časopisu, jeho mož-
ný rozvoj či vylepšení distribučních 
služeb podpořit, tu však přeci jen je. 
Předem děkujeme.

Vážení příznivci časopisu Zápra-
ží,  čtete  náš  časopis,  zamlouvá 
se  Vám,  oceňujete  jeho  smy-
sluplnost  a  uvědomujete  si  tu 
spoustu  času,  nápadů  a  úsilí, 
které  náš  malý  kolektiv  věnuje 
každému číslu? Rádi byste proto 

jeho existenci podpořili? Uví-
táme Vaši pomoc. 

Darujte dobrovolný příspěvek, 
přispějte  jakoukoliv  částkou 
na náš účet 2600231119/2010.

Do zprávy pro příjemce uváděj-
te Váš email a jméno s adresou. 
Na požádání je možno zaslat 
potvrzení o poskytnutí daru pro 
daňové účely.                                 red ■

Rybníkářství má v českých zemích dlouhou historii, 
sahající až do 12. století. A přestože je pro mnohé 
z nás na vánočním stole stále typickou českou rybou 
kapr, zájem roste i o další druhy. O tom se můžete 
přesvědčit i během podzimních výlovů rybníků, které 
jsou vlastně takovým loučením rybářů se sezónou 
a vyvrcholením jejich celoroční práce.

Na sklonku babího léta, při příležitosti celo-
světových oslav DNE STROMŮ, se v Ekocentru 
Vrátkov konala akce Setkání se stromy.

Kde si mohu časopis Zápraží zakoupit? Časopis se mi zamlouvá, mohu třeba 
předplatným nebo jinak přispět na jeho vydávání? Chci být pravidelným 
odběratelem, je to možné? Nemohu si časopis vyzvedávat každý měsíc, můžete 
mi ho za zasílat? Poštovné a případné další náklady uhradím předem.

VÝLOVY RYBNÍKŮ: 
tradice, která neomrzí

PODPOŘIT ANO, PŘEDPLATIT NELZE

Den stromůDen stromů

foto:  Jan
 K

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

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

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

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

 

PŘÍJEM
 OBJED

NÁVEK RYB 

NA VÁNOCE 

OD POLOVINY LIS
TOPADU

Ad 10/2022 Jiří Hůla 
Dobrý večer, čtu si v Zápraží 
a narážím na oznámení úmrtí 
pana J. Hůly. Vzpomínám, s ja-
kou ochotou mne a mé přátele 
v sedmdesátých letech sezna-

moval s uměním keramiky. Do-
dnes mám od něho 60 cm vyso-
kou vázu – a je stále krásná!
Odešel vzácný člověk, děkujeme 
Vám za uveřejněnou vzpomínku.

J. Tůmová, Říčany ■

Dorazilo do redakce

Svátek sv. Martina slavíme  
11. listopadu, letos připadá tento 
den na pátek. Toho mnohé obce či 
organizace využívají a na odpolední 
a podvečerní čas připravili Svato-
martinské setkání / slavnosti.

SVATOMARTINSKÁ SOU-
SEDSKÁ SLAVNOST se ko- 
ná v pátek 11. listopadu od 
15.30 h v Mnichovicích, 
v prostorách MŠ a ZŠ Mo-
zaika. Každoročně zde svou 
všechny sousedy k setká-
ní, společnému zpívání 
i podvečerní procházce.

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ 
připravují také v Doubravčicích, 
i zde zvolili pátek 11. listopadu od 

15. 30 h. Místem konání je ná-
ves za kapličkou.

Tip: Slavnostního oteví-
rání svatomartinských 
vín se pak můžete zú-
častnit v Kutné Hoře, 
11. listopadu v klášteře 
sv. Voršily. Následují-
cí den, tedy v sobotu  
12. listopadu se zde koná 
tradiční akce svatomar-

tinské hody. Ty slibují 
husí speciality, ko-
láče a další občerst-

vení a pokrmy z místních restaurací. 
Nebudou chybět ani čerstvě otevře-
ná svatomartinská vína, přednášky 
o vínu a další doprovodný program 
včetně živé muziky.                             red ■

Zatím to dle předpovědí vypadá, že sv. Martin první 
sníh k nám do kraje nepřiveze, ale co si mnozí z nás 
nenechají ujít bude asi svatomartinská pečená husa, 
víno a možná i nějaké to typické svatomartinské 
pečivo. Ostatně nejen domácnosti, ale také četné 
restaurace, připravují svatomartinské menu.
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Svatomartinský 
čas je opět zde

Vánoční prázdniny
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (vyučování 
začne v úterý 3. ledna)

Pololetní prázdniny 
3. 2. 2023 (vysvědčení s hodnocením 
za první pololetí bude žákům předáno 
v úterý 31. ledna)

Jarní prázdniny
6. 2. - 12. 2. 2023: Praha 6 až 10, 
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nym-
burk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, 
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. - 19. 2. 2023: Kroměříž, Uher-
ské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-
-východ, Praha-západ, Mělník, Ra-
kovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, 
Nový Jičín

20. 2. – 26. 2. 2023: Česká Lípa, 
Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, 

Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, 
Bruntál

27. 2. – 5. 3. 2023: Mladá Boleslav, 
Příbram, Tábor, Prachatice, Strako-
nice, Ústí nad Labem, Chomutov, 
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2023: Benešov, Beroun, 
Rokycany, České Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubi-
ce, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město, Prostějov

13. 3. – 19. 3. 2023: Praha 1 až 5, 
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, 
Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny
6. 4. 2023

Hlavní prázdniny
1. 7. – 3. 9. 2023  red ■

Podzimní prázdniny jsou za námi, pro někoho byly 
díky přidanému ředitelskému volnu dokonce i týdenní, 
ty vánoční pak na nás už čekají doslova za rohem. 
Tak se podívejme, jak si volno pro žáky a studenty 
přichystal ten letošní školní rok. 

Termíny prázdnin ve 
školním roce 2022/23

MUZEUM 
HRNČÍŘSTVÍ 
Muzeum hrnčířství v Kostel-
ci n. Č. lesy je z důvodu výmě-
ny oken v termínu od 1.10. do 
14.11.2022 pro veřejnost uza-

vřeno. Svou činnost opět zahájí  
15. 11., a to výstavou obrazů Ve-
roniky Kafkové, vernisáž se koná  
19. 11. 2022 od 15 h.                           ■
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Jak příjmení svědčí, pocházím ze 
staročeského dobrého jádra sedlské 
krve a to ze staré rodiny bratrské 
a z krajiny Litomyšlské, odkudž vět-
šina nynějších Sedláčkův pochází; 
neb můj první praděd Jiřík měl něko-
lik synův a tři z nich měli potomstvo.

Těmito slovy uvádí August Sed-
láček své vzpomínky, které vyšly 
knižně v roce 1924 pod názvem 
Paměti z mého života (upravené 2. 
vydání pak v roce 1997). O dva roky 
později, v lednu 1926, Sedláček ze-
mřel. Zanechal za sebou nejen Pa-
měti a již zmíněné dílo Hrady, zám-
ky a tvrze království Českého, ale 
také na 170 dalších knih, článků, 
úvah, studií, recenzí a zamyšlení. 

Paměti z mého života připomíná 
pak i historik Josef Pekař, který 
pro Český časopis historický se-
psal následně po pohřbu Sedláč-
kův obsáhlý nekrolog, v němž mj. 

vyzdvihuje jeho činnost a odkaz: 
„(…) „Paměti z mého života“, jež 
napsal jako osmdesátník – v nich 
mne zaujala především otázka, od-
kud vyložiti onu životní kázeň, která 
charakterisuje tak výrazně jeho víc 

než padesátiletou práci vědeckou 
po stránce programové i technicky 
praktické: jenom jí děkujeme, že 
samojediný vybudoval díla, jejichž 
programový rozsah by mohl za-
městnati celé vědecké ústavy na dvě 

generace.(…) Pokud vím, jen třikrá-
te dostalo se mu celoroční dovolené. 
Žil ovšem jen své práci a to nejplněji 
o prázdninách – myslíce na člověka, 
musíme si představit především děl-
níka, skromného, prostého muže, 
podřizující s železnou vůlí život svůj 
potřebě svého díla, oddaného dělní-
ka, i kdyby šlo jen o rovnání rozhá-
zených archivů (…). “ 

August Sedláček pocházel z Mladé 
Vožice, kde se v srpnu 1843 naro-
dil jako třetí syn (o dekádu později 
se rodiče dočkali ještě čtvrtého), 
a kde prožil své první školní roky.  
Ve Vožici tedy ve studiích začínal, 
pokračoval v Počátkách, maturo-
val v Jindřichově Hradci a školní 
studia ukončil roku 1867 na uni-
verzitě v Praze (tehdejší Univerzi-
ta Karlo-Ferdinandova). 
 Zabýval se historií a příbuznými 
disciplínami, studiem pramenů, 
jazyky. Jeho prvním místem po 
absolvování bylo místo učitele na 
gymnáziu v Litomyšli, odkud záhy 
přešel do Rychnova nad Kněžnou, 
kde získal definitivní profesuru, 
a navíc se zde seznámil i se svou 
budoucí manželkou, Ernestinou 
Hlavatou. Spolu pak odešli do 
Tábora, kde Sedláček na tábor-
ském gymnázium učil bezmála 
čtvrt století. Jeho doménou byl 
dějepis, zpočátku ale učil též lati-
nu, němčinu a češtinu. V květnu 
roku 1899 však Ernestina po delší 
nemoci umírá, a přestože man-
želství (nebo právě proto) zůstalo 
bezdětné, Sedláček načas podléhá 
bezmocnosti, přestává pracovat, 
požádá dokonce o uvolnění z výu-
ky a o výslužbu. Přestěhuje se do 
nedalekého Písku a znovu pracu-
je, zapojuje se i do činnosti muzea, 
archivu. 

Na samém sklonku života se pak 
znovu oženil – za manželku pojal 
učitelku Terezu Barcalovou, ženu 
o čtyřicet let mladší, než byl on sám. 
Shodně však vždy potvrzovali, a Te-
reza i po letech, že šlo o vztah plný 
obdivu k manželovi, vztah založený 
na duchovní spřízněnosti, vztah cel-
kově pěkný, byť zřejmě postavený 
na logicky pragmatickém základu. 
Ostatně proč ne? Vždyť dodnes lze 
najít vztahy založené více na základě 
logiky než neutuchající lásky.

Profesi středoškolského učitele zů-
stal August Sedláček věrný v podsta-
tě po celý život. Přitom se současně 
věnoval i práci v archivech, mnohé 
městské i uspořádal, dělal si výpis-
ky ze zemských desek, prostudoval 
na dvě stovky archivů městských, 
panských, klášterních, a to nejen 
v Čechách, ale i na Moravě a desítka 
z nich byla i v cizině. Je zajímavé, že 

díky své celoživotní vášni pro historii 
znal i v cizině mnohá místa spjatá 
s našimi dějinami či dějinnými mil-
níky, jejich minulost a různé souvis-
losti, zajímal se o ně, ale osobně je 
většinou nikdy nenavštívil. Jak podo-
týká např. již zmiňovaný Jan Pekař: 
„Sedláček pobyl v cizině – viděl Vídeň, 
Berlín, Drážďany, Mnichov, ale nikdy 
tuším by se tam byl nedostal a nic víc 
by nespatřil, kdyby toho nebyla vyža-
dovala jeho práce. Stanul u Pilavy na 
březích Baltu a viděl moře, po prvé 
a naposledy v životě – ale zásluhu 
na tom mělo jen město Královec, t.j. 
archiv v Královci, jejž chtěl poznati 
a prostudovati. Jen z vlaku ukazují 
mu spolucestující místo, kde byl za-
vražděn sv Vojtěch; Sedláček projíždí 
Hnězdnem nebo slavným Malborgem 
křižáků německých – ale nezastaví se 
a nenavštíví míst tak památných; po-
třeba práce nedovolila a nedovolovala 
ani potřeba peněz.“

Hlavním životním cílem se Sedláč-
kovi, v podstatě už od dob gymnazi-
álních studií, stalo napsání a vydání 
dějin hradů, zámků a tvrzí a jejich 
majitelů. Systematicky se do této 
práce pustil po přípravách po roce 
1872. Původně strohé zápisky, ome-

zující se na dějiny a majitele musel 
však podstatně rozšířit na žádost 
nejen nakladatele, neboť dílo určené 
široké veřejnosti se i mnohým jeho 
kolegům zdálo v první variantě málo 
čtenářsky přitažlivé. A tak se z dějin 
hradů, zámků a tvrzí stala práce na 
dlouhé roky. Sedláček přidával in-
formace z oblasti topografie, gene-
alogie, heraldiky, kulturních dějin, 
sepisoval místní pověsti. Podstat-
nou otázkou byly také ilustrace, to 
sám nesvedl. Nakonec byla uzavře-
na smlouva s Karlem Liebscherem 
a pak i s jeho bratrem Adolfem. Sed-
láček nejen psal a kompletoval ma-
teriály, ale po krajích českých podni-
kal také výzkumné cesty.  Nejen pro 
poznání popisovaných míst, ale pře-
devším proto, že objevoval mnohá 
nová, neboť je nutné si uvědomit, že 
v té době neexistoval žádný soupis 
panských sídel.

Během let obdržel Sedláček za 
svou vědeckou i učitelskou činnost 
mnohá ocenění. Byl mj. dopisují-
cím členem archeologického sboru 
Národního musea, Královské čes-
ké společnosti nauk, mimořádným 
členem České akademie, čestným 
doktorem filozofie a získal i titul c. k. 
školního rady. ak ■

OSOBNOST REGIONU OSOBNOST REGIONU

AUGUST SEDLÁČEK (1843 Mladá Vožice–1926 Písek)
✔ středoškolský profesor, historik genealog, heraldik, sfragis-
tik, topograf, kasteolog
✔ autor 15 svazkového díla Hrady, zámky a tvrze království 
Českého (1872–1927), Místopisného slovníku historického 
království Českého (1895–1908), Pamětí z mého života (1924) 
a dalších zhruba 170 knih, článků, studií atd. 
✔ první manželka Ernestina Hlavatá (1847–1899), druhá Tere-
za Balcarová (1883–1972)
✔ manželství zůstala bezdětná
✔ od svého penzionování žil v Písku, pohřben byl na Trojickém 
hřbitově, který je dnes parkem
✔ hrob zůstal zachován na jižní straně  
✔ pozůstalost dokázal Historickému ústavu, osobní věci a pozů-
stalost z držení jeho druhé ženy jsou uloženy v píseckém muzeu
✔ po A. Sedláčkovi je pojmenována turistická stezka vedoucí 
podél řeky Otavy z Písku až na Zvíkov

Třebaže se to na první pohled nezdá, tak středoškolský učitel dějepisu a jazyků 
August Sedláček, široké veřejnosti dodnes známý především díky 15 knižním 
svazkům Hradů, zámků a tvrzí království Českého, byl soukromým i pracovním 
životem propojen také s naším krajem. Nejvýrazněji zřejmě s Říčany, kde byl jeho 
otec po několik let soudcem, a kterým se věnoval i v rámci svého bádání a zařadil 
se tím mezi nejvýznamnější historiografiky města své doby. 

15 dílů
1. díl Chrudimsko vyšel roku 1882
15. díl Kouřimsko (poslední) pak 
až roku 1927, po autorově smrti
Dílo zahrnuje 415 hradů, 117 

zámků a 2423 tvrzí (tedy 2 955 
lokalit)

Popisované lokality jsou zachyce-
ny zhruba od 13. do počátku  

17. století
Zahrnuto ve výčtu není Chebsko 

(nenáleželo až do r. 1725 k České-
mu království)

Lokality z kraje Zápraží najdeme 
v 15. díle

Hrady, zámky a tvrze království 
českého. Díl XV. Kouřimsko, 
Vltavsko a j.-z. Boleslavsko. 

Popisuje Dr. August Sedláček, 
člen České akademie a Kr. č. 

společnosti nauk. Ilustroval 
Jindřich Bubeníček. Praha, Šolc 

a Šimáček, 1927, 340 + (2) str. + 
2 mapové přílohy.

 
Obsah (mj.): 

Kostelec n. Č. L. hrad /1/.
Tuchoras zámek /15/.

Šember hrad /18/.
Skalice hrad /19/.
Plaňany tvrz /20/.

Tvrze v okolí Kostelce n. Č. L. /22/. 
Lažany. Hostě. Komořice. Háčky. Hryzely 

/22/. Vitice. Ledce. Chotýš. Dobré pole 
/23/. Lipany. Syneč. Chrast. Liblice /24/. 
Tismice [Vratkov]. Přebozy /25/. Klučov. 
Cerhenky /26/. Dolanky. Horní (Kostel-

ní) Střimelice. Tehov. Konojedy /27/.
Zlenice hrad /51/.

Klášter sv. Prokopa (Sázavský) /85/.
Hrádek Komorní /97/.

Tvrze u Hrádku /104/. Dolní (Hradové) 
Střimelice. Myšlín. Vesce. Pyskočely. 

Strhařov (u Mnichovic) /104/. Ostředek. 

Nezn. hradiště u Čakova /105/.
Říčany hrad /198/.

Koloděje hrad /201/.
Královice tvrz /203/.

Tvrze v okolí Říčan /205/. Uhříněves. 
Kolovraty. Dubeč /205/. Dubček. Měcho-

lupy. Kyje /206/. Slavětice. Běchovice. 
Litožnice. Stupice. Kuří /207/. Žezlovice. 

Nupaky. Pytkovice. Chřenice /208/. 
Síbřina. Předboř /209/. Stiřín. Lojovice 
/210/. Křivá ves. Mokřany. Řepčice. Vel-
ké Popovice (Adamovice) /211/. Brtnice. 
Sedobrovice. Pyšely. Zaječice /214/. Bo-

žešice. Hrádek. Dobřejovice. Psáře /213/. 
Sulice. Kamenice /214/. Kamenička. 
Těptín. Dolní Břežany /215/. Libeň. 

Libeř /216/. Skalsko. Zvole. Cholupice. 
Obora. Zlatníky /217/.

Škvorec hrad /224/.
Květnice hrádek /227/.

Tvrze v okolí Škvorce /228/. Dobročovice. 
Zlatá. Hodov. Hostyně /228/. Sluštice /229/.

Průhonice /238/.
Tvrze u Průhonic /239/. Šestlice /239/. 

Křeslíce. Hole. Petrovice /240/

HRADY, ZÁMKY A TVRZE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHOMUŽ, KTERÝ PODŘÍDIL  
ŽIVOT SVÉMU DÍLU

▲ Mladý August Sedláček (foto 
kolem roku 1870)

◀ Kniha Paměti z mého života 
(1. vydání, 1924)

▲ Připomínka 60. narozenin A. Sedláčka (Český lid, sborník věnovaný 
studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, rok vydání 1904, ročník XIII)

▶▶  Ukázka z 15 svazku Hrady, zámky a tvrze království ČeskéhoH
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRONÁJEM BYTU 2+1 75 m2 
v rodinném domě v Kostelci n. Č. 
lesy během listopadu. Byt částeč-
ně zařízený. Tel. 734 581 693

MŠ ČYŘLÍSTEK ŘÍČANY hledá 
pro své detašované pracoviště 
Kolovratská 1704, Říčany tyto 
pracovní pozice: * asistent pe-
dagoga na úvazek 0,8. Podmín-
kou je předepsané vzdělání (pe-
dagogické vzdělání, kurz asistent 
pedagoga) * úklid a pomocná 
síla na kuchyňce na úvazek 
1,00 * učitelka MŠ na úvazek 

1,00. Podmínkou je předepsa-
né vzdělání. Nástup dle dohody. 
Své životopisy zasílejte na adresu  
reditelka@ctyrlistek-ricany.cz

Hledám pracovníka na srovnání 
a zpevnění travnaté plochy (štěr-
kem) cca 14 m2. Tel.: 775 389 748

KOŇSKÝ HNŮJ za odvoz. Svo-
jetice. Vhodný pro zahrádkáře, 
bio pěstitele, zahradnictví i (eko)
farmy. Dobrý dopravní přístup, 
množství, četnost, termín dle do-
hody. Tel.: 777 289 798

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

RECYKLAČNÍ LINKA 
TEHOVEC NABÍZÍ 

MOŽNOST ULOŽENÍ 
SUTÍ A BETONU

vždy jen po tel. dohodě
kontakt: 777 322 134 

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.

Martin Brada – tel. 601 520 904, 
brada@3kznacky.cz; Jiří Černík 

– tel. 602 134 955, cernik@3kznacky.cz

FYZIOTERAPEUTA
***

Nástup možný ihned
Možnost ubytování

a další benefi ty

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

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

Zimní provoz od 1.11.
PO-PÁ 8-15 h, SO zavřeno

Mimo otevírací dobu po dohodě s dispečinkem.
TEL: 721 870 737

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

• 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

Olympic slaví a emise známek 
(nominále zastoupeno písmenem 
„B“) tedy vychází k 60. výročí 
této hudební kapely. V roce1963 
skupinu založil Miroslav Růžek 
s původním názvem Karkulka 
(Karlínský Kulturní Kabaret). 
První řada známek je věnována 
obalu prvního vydané alba, kte-
ré neslo název Želva. Přebaly alb 
jsou i na druhé a čtvrté řadě, třetí 

nese fotografie sou-
časných členů kapely 
a tiskový list uzavírá 
řada známek s oba-
lem posledního alba 
skupiny – Kaťata. 

Vánoční čas pak na-
vozuje známka, za 
jejímž výtvarným 
návrhem stojí Anna 
Khunová. Známka, 
o rozměru 30 x 32 

mm, je také s nominální hodno-
tou písmene B, odpovídá tedy 
ceně za vnitrostátní obyčejné 
psaní. Autorka si pro námět Vá-
noc vybrala zpodobnění malého 
Ježíška, kterého nese ve svém 
náručí usměvavá kometa. Vlasy 
komety tvoří pomyslnou notovou 
osnovu, na které je pomocí not 
zapsán úryvek koledy Narodil se 
Kristus Pán.                                        red ■

Krásné vyhlídky, s výchozím bo-
dem z mnichovického nádraží, je 
koncipována jako okružní trasa 
pro pěší, v celkové délce 
zhruba 9 km, a s převýše-
ním 150 m. Má 9 odpočin-
kových zastavení nejen na 
vyhlídkových místech, ale 
také u historických staveb, 
např. u Zittova mlýna. Díky 
NS došlo tedy i k obnovení 
původních historických pě-
ších cest, součástí realizace 
byly také úpravy a výsadby 
křovin a stromů. Za NS 
Krásné vyhlídky stojí Klub 
seniorů Mnichovice, město 
Mnichovice, obce Struha-
řov a Klokočná. 
 Chcete využít podzimní-
ho počasí a trasu si projít? 
Připojte v sobotu 12. listo-
padu, kdy se koná speciální 

vycházka s programem – k 10. vý-
ročí otevření této turisticko-nauč-
né stezky.                                          red ■

Nové poštovní známky
Během října vydala Česká pošta, s.p. několik nových 
poštovních známek. Nás zaujala sada známek 
s tématikou 60 let skupiny Olympic a pak ta poslední, 
která nám připomíná, že se opět blíží čas Vánoc.

Ladovým krajem a po obnovených historických 
cestách vede naučná stezka nazvaná Krásné vyhlídky. 
Propojuje tři obce – Mnichovice, Klokočnou a Struhařov. 
Využívaná je celoročně, v létě pěšími turisty, za 
příznivého zimního počasí je pak nahrazují běžkaři.

TIP NA VÝLET ZAUJALO NÁS

NS Krásné vyhlídky
Více informací na:

 reditel@skolaskvorec.cz 
nebo 724 739 831

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC, 
okres Praha-východ, škola rodinného 
typu přijme UČITELE/UČITELKU 

PRO 1. STUPEŇ. 
Nástup listopad 2022.
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Tel.: 721 864 838 
e-mail: pmotuz@seznam.cz

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

✓ Vedoucí školní jídelny
✓ Kuchař/kuchařka
✓ Pomocný kuchař/kuchařka
✓ Expedientka hotových jídel
✓ Řidič dodávky na rozvoz obědů 

(poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

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:

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

E-SHOP NOVĚ NA NAŠEM WEBU

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz
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Společnost 3K Značky s.r.o. obsazuje pozici 

ADMINISTRATIVNÍ 
PRACOVNICE 

ZABÝVÁME SE DOPRAVNÍM ZNAČENÍM (VODOROVNÉ, 
SVISLÉ A PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ) A DOPRAVNÍMI 

STAVBAMI MENŠÍHO ROZSAHU.
NÁPLŇ PRÁCE:

• Evidence pošty • Příjem návštěv • Zakládání a archivace dokumentů 
• Vyřízení telefonátů • Kopírování, scanování • Správa datové schránky 

• Plnění aktuálních úkolu vzniklých chodem firmy • Administrativní 
úkoly •

Hledáme administrativního pracovníka/ci, který má rád svoji práci 
a které/mu bude záležet na kvalitě a dodržování dohodnutých úkolů 

a termínů. Je aktivní, nebojí se zvednout telefon, řešit věci sám/a. 

POŽADUJEME: 
• Ukončené SŠ vzdělání • Profesionální vystupování • Organizační 
schopnosti • Samostatnost • Časovou flexibilitu • Zodpovědnost • 

Spolehlivost • Řidičský průkaz sk. B •

Nástup možný ihned.

NABÍZÍME:
• Mzdu od 25.000 - 30.000 Kč • Stravenky či příspěvek na 

stravování • Důraz na osobní rozvoj (vzdělávací kurzy, školení) • 
Roční odměny dle hospodářského výsledku • Notebook, mobilní 

telefon • Firemní akce •

JSME ZNAČKAŘI, PŘIDEJTE SE K NÁM. 
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

Zájemci o tuto pracovní pozici mohou kontaktovat: 
B. K. Kadlecová, tel.: 608 987 364 
E-mail: kadlecova@3kznacky.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

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

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

odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz

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

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
750 Kč + DPH 
za m³ + DOPRAVA
Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 134

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

KOSMETIKA 
ZVÁNOVICE

Viditelné výsledky po 
ošetření, příjemné 
prostředí, dárkové 

vouchery

Jaroslava Rabiňáková
Zvánovice

tel.: 774 118 041
www.jasminebeauty.cz

    NOVĚ OTEVŘENO

Motivační dopis a strukturovaný 
životopis zašlete na email: 
reditelka@msherink.cz

Mateřská škola Herink
přijme kvalifi kovanou 
UČITELKU/UČITELE

◗ práce na plný úvazek 
◗ moderní nová dvojtřídní MŠ 
(48 dětí)
◗ platové podmínky dle platových 
tabulek
◗ začínajícím nabízíme podporu, 
možnost podílet se na rozvoji 
MŠ, týmovou spolupráci, další 
vzdělávání

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu
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2/3
17 800 Kč

1/3
9 000 Kč

1/8
3 300 Kč

1/16
1 900 Kč

1/1
22 600 Kč

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

FORMÁTY 
INZERCE 

2/1
42 200 Kč

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

1/2 (šířka)
11 900 Kč

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

1/2 (výška)
11 900 Kč

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

1/32
1 000 Kč

Zrcadlo: š. 44 x v. 30 mm

1/1 švédská křížovka (strana 30)
5 500 Kč

KŘÍŽOVKA O CENY

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! ■

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

XXXXXXXXXXXXXXX
Saperrovit rem que pelibus 

aciatibust ventem que 
voluptur?

Am landae vercilit remporem

O ČASOPISU 
Časopis Zápraží je určen pro  širší oblast jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje obce a města z Českobrodska, Černokostelecka, Mni-
chovicka, Ondřejovska, Pyšelska, Velkopopovicka, Říčanska, Jesenicka, dále pak z oblasti Průhonic, Uhříněvse a částečně i Posázaví. 
Časopis ma 16letou tradici, náklad 22 000 ks výtisků při formátu A4 a počtu 32 stran. Pro čtenáře je zdarma, má ca 60 výdejních míst a 
zároveň je distribuován neadresně do schránek obyvatel celého kraje.

Ceny  inzerce jsou uváděny bez DPH.

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

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

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

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

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

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm

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

Křížovka v kombinaci 
s PR článkem 
– na vyžádání.

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

Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

1/4 (šířka)
6 300 Kč

1/4 (výška)
6 300 Kč

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm

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

KŘÍŽOVKA

Také v nadcházejícím listopadovém čase si určitě najdete chvilku nejen na přečtění časopisu, ale i na vyluštění 
křížovky. Pro dobrou náladu se v ní tentokrát skrýtá jeden letitý vtip. Pokud se vám tedy zadaří vše správně, 
tak si doplníte tajenkou tento text: Pane vrchní, proč jste k účtu připočetl i dnešní datum?
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