
ZDARMA

SKANZENY
život a zvyky 

našich předků

LÍSTKY
s vánočními  
pozdravy

CUKROVÍ
na svátečním stole

FOTOGRAF
Emil Fafek
100. výročí
narození

LÍSTKY
s vánočními  
pozdravy

CUKROVÍ
na svátečním stole

FOTOGRAF
Emil Fafek
100. výročí
narození

LÍSTKY
s vánočními  
pozdravy

CUKROVÍ
na svátečním stole

FOTOGRAF
Emil Fafek
100. výročí
narození

ROZHOVOR

ALENA FRYČOVÁ
Ruční tvorba je 
nenahraditelná, 

každý kus je 
originál

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
12/2022

Ruční tvorba je 
nenahraditelná, 

každý kus je 
originál

Ruční tvorba je 
nenahraditelná, 

každý kus je 
originál

PRAŽSKÉ 
TANEČNÍ 
DIVADLO
míří 14. ledna do SKC 
Ondřejov s představením 
5 let na hromadě  
– oslavou svých  
pátých narozenin.

MUZEUM 
MĚSTA PRAHY
zve na výstavu 
Betlémy – živá 
tradice. Přijďte  
a zkuste si  
také vyrobit  
vlastní vánoční 
ozdobu...
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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 
je to až neuvěřitelné, jak 
ten čas v některých ohle-
dech rychle plyne. Při pří-
pravách a tvorbě časopi-
su tedy určitě. Před sebou 
máte tudíž prosincové 
číslo Zápraží, které je, 
jak jinak, tematicky vánočně naladěno. Počí-
naje rozhovorem s tvůrkyní vánočních ozdob, 
přes pozvánku na výlet do skanzenů, až třeba 
po připomínku svátečních pohlednic a infor-
mací o aktuálních akcích během prosince. 
 Po celý rok bylo Zápraží s vámi a pro vás, 
po celý rok jsme se snažili jeho stránky zaplnit 
zajímavými články, informacemi z kraje, a jak 
vždy podotýkám, také inzercí, bez které to 
prostě nejde, která ale zároveň ve formě člán-
ků a grafických inzerátů přináší mnohá další 
čtenářsky vyhledávaná sdělení. Funguje tu 
tedy vzájemná provázanost, u nás navíc regio- 
nálně zacílená: inzerent – čtenář – časopis.
 Za náš tým tímto tedy děkuji čtenářům i au-
torům příspěvků za zájem o náš časopis, inze-
rentům za spolupráci a přejme si do toho nové-
ho nadcházejícího roku 2023 jen vše dobré.

Alena Kvasničková ■

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

 PODKLADŮ JE K 20. LEDNU 2023.

Děkujeme čtenářům, 
inzerentům 

i spolupracovníkům za 
důvěru, přízeň a podporu, 

kterou věnují regionálnímu 
časopisu Zápraží.

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

ADVENTNÍ VĚNCE, DEKORACE 
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
řezané jedle 

PRODEJ ČERSTVÝCH RYB
objednávky na vybrané druhy přijímáme 
do 10. 12. 2022  – amur, candát, šti ka, 
jeseter, sumec

PRODEJ KAPRŮ
lze objednat i kuchané – na dohodnutý 
čas odběru

PŘEJEME KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ 
SVÁTKY VÁNOČNÍ A POHODOVÝ 
VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2023!
OTEVŘENO DO PÁTKU 23. 12. 2022 DO 12 H.
V měsících leden a únor je naše zahradnictví 
uzavřeno.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI 
– OPĚT OD BŘEZNA 2023.

Mnichovice

www.zahradymyslin.cz

Ten první jsme našli v Kostelci nad 
Černými lesy. Je tvořen Svatou ro-
dinou, představen byl veřejnosti 
v sobotu 26. listopadu při rozsví-
cení vánočního stromu a stojí za 
ním černokostelecký řezbář Petr 
Moravec. Spolu s ostatními Baráč-
níky, jejichž je členem, se postarali 
i o přístřešek a organizační záleži-
tosti. Město jej získalo za symbolic-
kou 1 Kč nájemného na rok. Betlém 
najdete na náměstí Smiřických, ve-
dle kostela sv. Andělů strážných. 
 Druhý nový dřevěný betlém 
vznikl v Mukařově, a to už v srpnu 
během letošního Mukařovského 
dřevosochání. Betlém, resp. sochy 
do betlému, bylo totiž jednotné 
zadání tvorby, které účastníci pro 
letošní ročník setkání obdrželi. 
Také tento betlém se dočkal své 
premiéry až s počátkem adventu, 
při vánoční akci na železnou ne-

děli. Najdete ho spolu s vánočním 
stromem na mukařovské návsi, 
u budovy OÚ. A nezapomeňte za-
jít dovnitř, do galerie. Je sice ne-
velká, ale úžasně voní Vánocemi 

a do posledního místečka je zapl-
něna krásnými vánočními betlémy 
z různých materiálů, zakoupit si 
zde můžete i adventní svícny či ně-
jakou drobnost.

 Zmínit ještě musím betlém u nás 
na vsi, v Doubravčicích. Není no-
vinkou letošního roku, jeho zá-
kladem je malovaná oboustranná 
dřevotříska a postavy do něho při-
bývají postupem let, ale něco nové-
ho tu přeci jen je – letos se mu ko-
nečně dostalo obecního osvětlení.

ak ■

Betlémy od 13. století, kdy se jejich tradice zrodila, se 
postupně přesunuly z kostelů do venkovního prostředí. 
Najdeme je ale i v domácnostech, byť v menších 
velikostech a mnohdy úspornějším provedení. Loni 
v prosinci jsme se podívali po betlémech na návsích 
v našem kraji, letos upozorňujeme na dva zcela nové.

Tradice, která neomrzí
ZAUJALO NÁS
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Mukařov

Doubravčice

Kostelec nad Černými lesy
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Vaší doménou jsou vánoční oz-
doby a velikonoční kraslice, ale 
pokud vím, vaše tvorba téměř 
nezná mezí…
Je to tak, mezi moje záliby patří 
i pletení, háčkování, šití, drátková-
ní nebo třeba malování – na sklo, 
na kámen. Prostě všechna taková ta 
ruční tvořivost.

A kde se to ve Vás vlastně vzalo?
Jsem původně vyučená aranžérka, 
a i když jsem časem přešla v za-
městnání k něčemu jinému, celý 

život k tomu tíhnu. I dřív jsem 
dělala výstavy třeba pro zahrád-
káře, knihovny, malovala plakáty, 

vývěsní štíty. Pracovala jsem jednu 
dobu v malé tiskárně, tak jsem si 
prošla vším možným, ale zase to 
byla vlastně ruční práce. Malovali 
jsme pamětní listy, diplomy, dělala 
jsem retuše. A ano, mám za sebou 
i písmomalířství. To všechno člo-
věk potřeboval umět, to byla ještě 
doba, kdy jsme nedělali návrhy 
v programech na počítačích, ty tu 
totiž neexistovaly, ale právě ručně! 
A to mne baví dodnes! Navrhnout 
a vytisknout si můžete cokoliv, jed-
nou, dvakrát, tisíckrát. Ale z mého 

pohledu je to uniformní. Já chci 
dělat ruční práci. Ruční písmo, 
malba, tvorba – to je prostě nena-

hraditelné, originální, byť to může 
být i nějak nedokonalé.

A odtud už byl asi kousek k vý-
robě kraslic a vánočních ozdob.
V podstatě ano. Narodily se mi děti 
a já se o to víc pustila do tvoření. Po 
návratu na Českobrodsko jsem za-
čala spolupracovat se skanzenem 
v Kouřimi, pak jsem navázala 
dobrou spolupráci v Polabském 
národopisném muzeu Přerov nad 
Labem, tam jsem se dokonce i vdá-

vala! Teď zrovna tam budu mít pro-
dejní výstavu v rámci jejich vánoč-
ního programu a také dílničky pro 
děti, ty pořádám velmi ráda.

Kam se tu podívám, jsou tu 
úložné prostory a krabice. Ve-
likonoční kraslice teď vynech-
me, byť jsou úžasné, zaujaly 
mne slaměné ozdoby. Jak pro-
bíhá jejich zrod?
Na slaměné vánoční ozdoby musíte 
myslet už začátkem léta! Slámu na 

polích sečeme většinou 
na konci června, začát-
kem července, za sucha 
a sláma by neměla by být 
ohnutá, klásek zvadlý. Jak-
mile se totiž ohne pak je pře-
zrálý, a sláma je křehká. Čím dřív 
se sklízí tím je to lepší. Pak se sláma 
z otýpek musí zpracovat, očistit, 
zbavit klasů, roztřídit, vybělit, na-
stříhat. A než se s ní nakonec finál-
ně pracuje, tak se musí krátce, asi 
na dvacet minut, namočit do teplé 
vody. U řetězů stačí jen lehce pos-
tříkat, ale u pletení je to namočení 
nutné, sláma musí zase změknout, 
aby se nelámala. Po namočení si 
ji zabalím do vlhké utěrky, začnu 
plést a postupně si ji odebírám. 

Což ale musí jít rychle, nesmí tam 
zůstat třeba několik dní, to by zase 
naopak začala plesnivět.

Slaměné postavičky jak sa-
mostatné, tak i u betlémů jsou 
sice třeba výškově odlišné, ale 
jinak máte takový jednotný 
styl. To je záměr?
Spíš jde o praktický fígl. Když po-
stavičkám nesvážete ruce, tak zů-
stanou rozpažené a jak sláma ještě 
dosychá, tak pracuje. Jednotlivé 
části se můžou ještě různě formo-
vat, což u rukou pak vzhledově 
většinou nepůsobí dobře. Třeba 
pro andílky je typický určitý po-
stoj, který tím svázáním dosáhnu. 
Sláma je prostě živej materiál. Ale 
někdo dělá třeba i slaměnou Sva-
tou rodinu bez rukou, je to pak více 
o fantazii.

O co je ze slámy největší zájem?
Jednoznačně o řetězy, dělám je ze 
stříhané slámy, doplňuji je drob-
nými korálky. Většinou červenými 
nebo zelenými. Každý výrobce má 
nějaký svůj styl.

Vidíte, a zrovna řetězy ty jsem 
Vám chválila hned, jakmile 
jsem je uviděla! 
Vím, líbily se Vám ty s červenými 
korálky. Jsou sice poměrně jedno-
duché, je to „jen“ nastříhaná sláma 
navlečená jehlou na slabou, pružnou 
niť a po pár stéblech proložená korál-

kem, ale 

možná právě proto se tolik zamlou-
vají. Velký zájem je ale i o jednotlivé 
ozdoby, tradičně o hvězdičky, vločky 
a zvonečky. 
 
Ale přesto se dost práce skrývá 
jak za řetězy, tak i za ozdoba-
mi, to nelze pominout.
To ano, ale já to mám i jako celo-
životní hobby, zábavu. Tak chci, 

aby to bylo prodejné a potěšilo to 
další lidi. A jsem spokojená, když 
se zákazníci vrací.

Hvězdiček máte několik typů, 
v čem se vlastně liší, kromě ve-
likosti?
V základu ve vrstvách. Máte jedno-
vrstvé a vícevrstvé. Tady Vám ukážu 
vrstvenou. Ta je složená ze tří vrstev. 
Udělám základní, na tu pak přijde 
další a pak třetí, provážu je do sebe. 
Jak poznáte, kolik je vrstev? Podle 
těch barevných vazeb. Jedna vrstva 
je u mne provázaná třeba bíle, druhá 
červeně, třetí zeleně.

To vlastně vypadá jako leto-
kruhy u stromu. Tam poznáte 
stáří stromu, tady počet vrstev.
Tak nějak, máte pravdu. Mimo-
chodem, ty vrstvy se tam přidávají 

kvůli hustotě. U jedné vrstvy můžete 
udělat stébla kratší, u druhé delší, 
vizuálně to pak skutečně působí buď 
jako hvězda nebo při troše fantazie, 
zvlášť když je stéblo rozříznuté, jako 
sněhová vločka.

Když se dívám na ty Vaše vysta-
vené ozdoby, nejdřív jsem si vů-
bec neuvědomila, že ne všechny 
jsou ze slámy. Ty velké bílé jsou 
krásné, ale z něčeho jiného, že?
Ano, ty jsou z papíru. To je na drátek 
natáčený hedvábný papír, je velmi 
tenoučký a ruličky se nedají dělat 
nijak dlouhé, musím je nastavovat. 
Ale pak s nimi pletu vlastně obdob-
ně jako se slámou. Jen se to nemusí 
namáčet, ten papír je sám o sobě 
tvárnější. Což je i výhoda při dílnič-

kách nebo kursech, když učím ple-
tení. Začínáme na papíru, protože 
se slámou je to komplikovanější, 
láme se.

Kromě slaměných a papíro-
vých ozdob vyrábíte na Váno-

ce i svícny. Malujete na sklo…
Svícny jsou totiž převážně z da-
rovaných, podotýkám již prázd-
ných, lahví od vína. Manžel si 
proto zakoupil speciální pilu 
a diamantový kotouč, lahve mi 
upraví, zabrousí, prostě jak po-
třebuji. Ale využívám třeba i zají-
mavé zavařovací skleničky.

Každý svícen, jak říkáte, je ori-
ginál, je to i na první pohled vi-
dět, třebaže námět je stejný.
Ano, i když to namaluju je to pokaž- 
dé jiné, třebaže zachovám barvy, 
snažím se o stejnou výšku postav… 
nikdy to prostě nebude úplně stejné. 
Někdy svícny jen maluji, jindy je do-

plňuji i kašírováním, zkouším pro-
stě všechno možné. Použité barvy? 
Akrylové a pokud je to určené i na 
ven, tak to přetírám lodním lakem.

Všimla jsem si, že v nabídce 
máte i malované kameny. Růz-
né motivy, ale teď na Vánoce jim 
dominuje Svatá rodina. Co je to 
za kámen? (Pozn. v křesťanství 
označuje tento pojem rodinu 
tvořenou Pannou Marií, svatým 
Josefem a Ježíšem Kristem.)
Žádný zvláštní, jen nesmí být pó-
rovitý, tvrdší je lepší. Když jsem se 
rozhodla, že zkusím malbu na ká-
men a mělo to úspěch, zvlášť u dětí, 
objednala jsem si závoz kamene. 
Dovezli mi tady z pískovny tzv. pře-
padový kámen různých velikostí, ale 
nakonec 7 tun (!), tak ho teď máme 
v nadměrném množství všude ko-
lem domu a na zahradě, postupně 
ho ale odebírám. No, trochu jsem 
to přehnala, přiznávám. A barvy na 
malbu na kámen? Opět ty akrylové, 
vydrží.

Tak přeji, ať vydrží i Vaše nadšení 
pro tvorbu a užijte si krásné Vá-
noce! Děkuji za rozhovor. ak ■

Příběh každé z ozdob, které projdou rukama 
Aleny Fryčové, spočívá v jejich originalitě. 
Žádná nemá svou přesnou kopii, byť si mohou 
být podobné. Slámové postavičky si svůj 
konečný vzhled po uschnutí pomáhají dokončit 
samy, vločky a hvězdičky mají nepatrně jinak 
poskládaná stébla či posunutou vazbu. Ručně 
pletené slaměné ozdoby dotvářejí v našich 
domovech tradiční vánoční atmosféru, ale tam, 
kde se vyrábějí, tam je najdete po celý rok. Stejně 
jako v Chrášťanech u Českého Brodu, kam jsem 
se za paní Alenou Fryčovou vypravila.

ROZHOVOR ROZHOVOR

Alena Fryčová (*1958)
✔ vyučená aranžérka

✔ zabývá se tvorbou velikonočních kraslic a vánočních ozdob
pochází z Liblic, s manželem žije v Chrášťanech u Českého Brodu
✔ vidět jste ji mohli v reportáži Toulavá kamera (ČT) 28. 3. 
2022 a na Velikonoční neděli 2022 v pořadu Polopatě (ČT)

✔ svou tvorbu prezentuje nejen ve skanzenech, muzeích a na 
různých výstavách, ale také třeba ve školách a školkách
✔ pořádá tvořivé dílničky pro děti, zaučuje i další zájemce 

a své následovníky 
✔ své výrobky nabízí na www.lidove-ozdoby.cz

“Na slaměné vánoční ozdoby musíte  
myslet už začátkem léta!“Já chci dělat ruční práci. Ruční písmo, 

malba, tvorba – to je prostě nenahraditelné, 
originální, byť to může být i nějak 

nedokonalé.

Vánoční ozdoby  
s láskou tvořené

Paní Alena Fryčová, zabýva-
jící se tvorbou velikonočních 

a vánočních ozdob a výrobků je 
jednou z těch osob, které nám 
byly pro rozhovor doporučeny 

našimi čtenáři.  Nejen zajímavé 
osobnosti nám můžete i nadále 

představovat, ale zasílat lze 
i vlastní příspěvky, tipy na 

články, fotografie atd. A tím se 
spolupodílet na tvorbě regio-

nálního časopisu Zápraží.
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Muzeum lidových staveb v Kouři-
mi bylo prvním skanzenem, který 
jsem navštívila se svými, tenkrát 
ještě malými, dětmi. A jak jinak, 
první návštěva byla v předvánoč-
ním období, za čerty, Mikulášem 
a andělem. 

Zdejší muzeum se zaměřuje na 
stavitelské památky ze středních, 
severních a východních Čech, 
překračuje tedy hranice svého re-
gionu. Obytné objekty a chalupy 
jsou tu z období 17. až 19. století, 
život na českém venkově expozice 
mapují tedy do počátku 20. století.

Přerovský skanzen si s tím ve 
švédském Stockholmu co do 

data vzniku příliš nezadá, 
náleží k nejstarším v Ev-
ropě a je i nejstarším u nás. 

Jeho počátky lze nalézt 
v roce 1895, kdy zde, 

v upravené bývalé ko-
várně a rychtě, vznik-
lo první regionální ná-
rodopisné muzeum. 

Dnes zde najdete na 
čtyřicet objektů lidové architektu-
ry, skládající se z chalup, stodol, 
špýcharů, nechybí ani kaplička. 

I tady jsou interiéry chalup te-
maticky doplněny a na rozdíl od 
Kouřimi zachycují život na polab-
ské vesnici, a to až do poloviny 20. 
století. 

Oba skanzeny nabízejí v období 
adventu vánoční výstavy a dopro-
vodné programy, včetně těch pro 
školy, první prosincový víkend 
nechybí ani mikulášský průvod či 
Svatomikulášská obchůzka. V in-
teriérech chalup jsou scény ze ži-
vota našich předků, připomínající 
staré obyčeje a zvyky na vesnici, 
výslužky pro čeleď, ozdoby, jin-
de dominuje svátečně prostřený 
štědrovečerní stůl či ukázky vá-
nočního pečiva. 

Každý ze skanzenů je jiný, má 
svou odlišnou atmosféru, zamě-
ření, přidává pro návštěvníky 
každoročně nějaké bonusy navíc. 
V Kouřimi letos představují i po-
zapomenuté vánoční obyčeje pů-
vodního německého obyvatelstva 
v Podkrušnohoří, v Přerově nad 
Labem pak lákají na sbírku vá-
nočních pohlednic a papírových 
betlémů. 

Možná není nutné každý rok ab-
solvovat návštěvu skanzenů, brát 
ji jako povinnost, ale jednou za 
čas, zvláště s dětmi, taková vý-
prava do historie života našich 
předků určitě stojí za to. A pro 
někoho se takový výlet naopak 
může stát milou rodinnou tradi-
cí. Tak krásný adventní a vánoční 
čas všem! ak ■

TIP NA VÝLET OSOBNOST

Skanzeny: expozice 
pod širým nebem

Muzea v přírodě dělíme 
na tři typy (z hlediska 

teritoriálního) – celonárodní, 
regionální, lokální. 

Celonárodní u nás nemáme, 
regionální je např. skanzen 

v Přerově n. Labem, Kouřim 
je tzv. nadregionální a lokální 

je např. Dlaskův statek 
v Dolánkách u Turnova nebo 
Vísecká rychta v Kravařích 

u České Lípy.
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Nejstarší skanzen na světě založený roku 1891, nebo chcete-li muzeum v přírodě, 
najdeme nejen za hranicemi našeho kraje na Zápraží, ale i za hranicemi České 
republiky – nachází se totiž až ve švédském Stockholmu. Naše prosincová 
pozvánka směřuje však mnohem blíže, do dvou skanzenů, které máme od nás 
téměř na dosah ruky. Tím prvním místem je Kouřim (Muzeum lidových staveb), 
druhým pak Přerov nad Labem (Polabské národopisné muzeum). Za tradičními 
vánočními výstavami a doprovodnými programy se můžete vydat do obou.

LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
Přerov nad Labem

17. 11. až 30. 12. 2022  
(Út–Ne 9 až 16 h)

24. a 25. 12. zavřeno
www.polabskemuzeum.cz

ADVENT A VÁNOCE
Kouřim

26. 11. až 30. 12. 2022  
(Út–Ne 10 až 16 h)

24. a 25. 12. zavřeno
www.skanzenkourim.cz

Kouřim

Přerov n. Labem

Karel Pavlík, rodák z Hradových 
Střimelic se narodil v roce 1900 
v rodině místního učitele a ně-
jakou dobu to vypadalo, že se 
vydá v jeho stopách. Nakonec se 
rozhodl pro vojenskou kariéru, 
absolvoval Vojenskou akade-
mii v Hranicích. V březnu 1939 
velel obraně kasáren v Místku 
v Českém Slezku, musel však na 
rozkaz vyššího velitelství ustou-
pit. Během 2. sv. války se zapo-
jil do odboje, působil i v Obraně 
národa. Během heydrichiády 
byl zatčen, zastřelen byl v lednu 
1943 v koncentračním táboře 
Mauthausen. In memorian byl 
posléze povýšen do hodnosti 
podplukovníka.
 Osm tabulí v místní volně 
přístupné kapličce připomíná 
osobnost a život Karla Pavlíka. 
Její vernisáž se konala symbo-
licky, 28. října, na den vzniku 
samostatného československého 
státu.  Součástí vernisáže výsta-
vy byla také přednáška Martina 
Charváta, která životní příběh 
Karla Pavlíka všem přítomným 
usadila do historických souvis-
lostí. Poděkování za realizaci 
celé akce náleží Martině Stud-
zinské, Vilému Vrbickému, Jir-
kovi Bernatovi, Jiřímu Procház-
kovi, Ivetě Jakoubkové a rodině 

Urbanových (info zde jmeno-
vaných převzato z FB Stříbrná 
Skalice).

VÝSTAVA KAREL PAVLÍK, 
rodák z Hradových  

Střimelic, 
místní kaple, 
28. 10. 2022  

– 28. 01. 2023
 
Pozn. Celý životní příběh Kar-
la Pavlíka si budete moci přečíst 
v únorovém vydání časopisu Zá-
praží, v rubrice Osobnost regionu. 

ak ■

Život položil za 
SVOBODU
Až do samého závěru ledna příštího roku můžete 
v Hradových Střimelicích navštívit malou, ale o to více 
pozoruhodnou výstavu v místní kapličce, věnovanou 
odbojáři a válečnému hrdinovi Karlu Pavlíkovi, od 
jehož úmrtí uplyne v lednu již 80 let.

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

! redakční uzávěrka: pro zpraco-
vání podkladů článků a inzerce 
! grafická uzávěrka: klientova 
vlastní připravená tisková grafika
! distribuce probíhá na ca 60 vý-
dejních míst v kraji, následně pak 
navazuje neadresný roznos do 
schránek
! seznam výdejních míst, místa roz-
nosu a další info na www.zaprazi.eu
! časopis Zápraží má 10 vydání 

v roce, vychází měsíčně, vyjma 
ledna a srpna
! náklad je 22 000 ks, formát A4, 
počet stran 32
! tištěnou verzi časopisu doplňuje 
také elektronická, volně k dispozi-
ci na našem webu, včetně starších 
čísel v archivu
! k odběru týdenních novinek do 
emailu (newsletteru) je nutné se 
na našem webu přihlásit  ■

Prosincové vydání, kterým právě listujete, je tedy zároveň 
letošním posledním. V roce 2023 bude pak prvním číslem 
Zápraží jako vždy až únorové; připravované v lednu, 
s redakční uzávěrkou k 20. lednu 2023. Pro zájemce 
přikládáme předpokládané termíny uzávěrek uzávěrek 
pro příští rok a několik dalších informací.

Zápraží v roce 2023

Měsíční regionální časopis Zápraží se zaměřuje na širší oblast jiho- 
východně od Prahy, ta zahrnuje obce a města od Prahy-Uhříněves 

přes Průhonicko, Jesenicko, Říčansko, Černokostelecko, Česko-
brodsko, Mnichovicko, Velkopopovicko až na Posázaví.

www.zaprazi.eu 

redakční 
uzávěrka

grafická  
uzávěrka

distribuce na 
výdejní místa

1-2/2023 20. 1. 27.01. 30.01.

3/2023 20. 2. 27.02. 01.03.

4/2023 20. 3. 28.03. 31.03.

5/2023 20. 4. 25.04. 28.04.

6/2023 20. 5. 29.05. 01.06.

7-8/2023 20. 6. 27.06. 30.06.

9-2023 20. 8. 29.08. 01.09.

10-2023 20. 9. 26.09. 29.09.

11-2023 20. 10. 27.10. 30.10.

12-2023 20. 11. 27.11. 30.11.
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PIANOFORTE má mezi klavíris-
ty dobré jméno a dá se říci, že se 
stalo již tradicí pro středočeské 
základní školy, a nejen pro ně. 
Soutěžící ve věku od 5 do 20 let 
jsou rozděleni do 7 věkových 
kategorií, a hodnotí je vždy pro-
fesionální porota složena z peda-
gogů vysokých uměleckých škol 
a konzervatoří. Post předsedy po-
roty i tentokrát přijal prof. Ivan 
Klánský, děkan HAMU v Praze, 
současný nejvýznamnější inter-
pretační a pedagogická osobnost 
umělecké scény nejen v České re-
publice. 
 Na této klavírní soutěžícími ne-
mohli chybět žáci z klavírních tříd 
říčanské ZUŠ. Celkem sedm jich 
reprezentovalo naši školu v této 
náročné soutěži a vedli si vskutku 
skvěle. Vše proběhlo v maximál-
ně příjemné a přátelské atmosfé-
ře, o kterou se organizační tým 
po oba soutěžní dny ze všech sil 
snažil.

1. cenu a Titul absolutního ví-
těze soutěže obdržela Rozárie 
Poláková – pedagog MgA. Michal 
Rezek, Ph.D.
2. cenu získal Patrik Průžek – 
pedagog. MgA. Markéta Poláková
3. cenu získala Marie Volcová – 
pedagog Mgr. Hana Javorská
Čestné uznání I. stupně si vysou-
těžily Justýna Kadlecová a Eliš-
ka Soukenková (pedagog MgA. 
Vjačeslav Grochovskij, Ph.D.) 

a Kateřina Kótka (pedagog MgA. 
Markéta Poláková).
Čestné uznání obdržela také 
Amélie Dudová (pedagog MgA. 
Markéta Sinkulová).

Koncerty laureátů
Vyvrcholením celé této akce je 
pak vždy koncert laureátů. Letos 
nás ovšem čekaly hned koncerty 
dva. První z nich se již uskutečnil 
– v neděli večer 20. listopadu ve 

Valdštejnském sále Senátu Parla-
mentu ČR. Konal se v rámci hu-
debního festivalu „Malostranské 
komorní slavnosti“. Vystoupilo na 
něm všech devět letošních držite-
lů prvních cen, včetně Absolutní 
vítězky soutěže Rozárie Polákové 
ze ZUŠ Říčany. Vzácným hostem, 
který zároveň koncert i uvedl, byl 
místopředseda Senátu Parlamen-
tu ČR pan Jiří Oberfalzer. 
 Druhý koncert s názvem „Ozvě-
ny Pianoforte“ se bude konat v so-
botu 3. prosince od 17 h v prosto-
rách Památníku Antonína Dvořáka 
ve Vysokém u Příbrami. Památník 
Antonína Dvořáka se stal od letoš-
ního ročníku partnerem soutěže, 
a tak malé pianisty čeká jako od-
měna i prohlídka celého objektu 
s výkladem průvodce. A samozřej-
mě i vystoupení na podvečerním 
koncertě, na kterém držitelé prv-
ních cen zahrají nejen sólově, ale 
i čtyřručně s panem Ivanem Klán-
ským. A co jiného než Slovanské 
tance od Antonína Dvořáka?

Rádi bychom poděkovali Středo-
českému kraji, který udělil naší 
soutěži pro letošní rok finanční 
podporu formou grantu, městu 
Říčany za poskytnutí prostor Sta-
ré radnice a ZUŠ Říčany a jejím 
pedagogům, kteří zajišťovali veš-
keré nezbytné zázemí. Jsme vděč-
ni i dalším sponzorům za jejich 
finanční pomoc, bez které bychom 
nedokázali soutěž uskutečnit.

Za realizační tým soutěže
Mgr. Hana Javorská

ZUŠ Říčany ■

Klavírní soutěž Středočeské 
PIANOFORTE v Říčanech!

V ZUŠ Říčany se konal již III. ročník Středočeského PIANOFORTE.  Ve 
dnech 18. a 19. listopadu 2022 se Koncertním sálem Staré radnice 
v Říčanech naplno rozeznělo koncertní křídlo značky Steinway & Sons. 

Svobodně, letos již bez jakýchkoliv omezení a s velikým očekáváním se padesátka 
soutěžících těšila, až zasedne k nástroji a bude moci předvést svůj repertoár.

Příjemné, klidné 
a radostné vánoční 
svátky i celý nový 

rok 2023 přeje 

Laureáti soutěže ZUŠ Říčany 
ze sobotního odpoledne

Realizační 
tým soutěže

Absolutní vítězka soutěže Rozálie Poláková při-
jímá gratulaci od profesora Ivana Klánského

Betlémy – živá tradice 
v Zámeckém areálu 

Ctěnice 
Výstava připravená ve spolupráci 
se Spolkem českých betlémářů se-
znamuje s tradicí stavění betlémů, 
která u nás žije dodnes. Představuje 
pestrou škálu materiálů, jejich užití 
v minulosti, a jak a z čeho se betlé-
my tvoří dnes. Vystaveny jsou bet-
lémy ze dřeva, z vosku, papíru nebo 
skla, z chlebového těsta či perníku, 
kašírované nebo deskové betlémy. 
Nejstarším exponátem je dřevo-
řezba Narození páně datovaná na 
počátek 17. století ze sbírek muzea 
hl. města Prahy. 

K výstavě je připraven bohatý do-
provodný program v podobě řeme-
slných dílen, přednášek i výuko-
vých programů pro školy.

Řemeslné dílny:
3. 12. – Kristýna Küblbecková (vý-
tvarná dílna pro děti, vitráže)
4. 12. – Alena Samohýlová (šustí, 
výroba vánočních ozdob)
10.–11. 12. – Jiří Honis (podmalba)
17.–18. 12. – Jana Dlouhá (výtvar-
ná dílna pro děti, keramika, mode-
lování)
Přednášky a komentované pro-
hlídky:
21. 1. 2023, 14.00 hod. – přednáš-
ka „Narození Páně“ Mgr. Lenka 
Patková, historička umění, - Pro-
měny zobrazování narození Ježíše 
Krista ve výtvarném umění od nej-
starších dob po současnost
25. 2. 2023, 14.00 hod. – Spolek 
českých betlémářů představuje 
svou činnost. Součástí programu 
bude komentovaná prohlídka vý-
stavy a blok přednášek. V roce 2023 
uplyne sto let od Jubilejní jesličkové 
výstavy. Jak se za tu dobu betlémář-
ství u nás změnilo nastíní před-
nášky Jana Rody, Daniely Záveské 
a Zity Suchánkové. 
Program pro MŠ a I. stupeň ZŠ:
 „Raduj se, všecko stvoření“ / bude 
k rezervaci od 1. 12. 2022 
Rezervace na e-mailu: lektorcteni-
ce@muzeumprahy.cz 

Josef Mysliveček, detto 
Il Boemo (1737–1781) 

v Clam-Gallasově paláci
Výstava seznamuje se skladatelo-
vým životním příběhem a tvorbou 
a představuje jej coby mezinárodní 
osobnost v kontextu evropských 
dějin a kultury. Kromě Myslivečka 

samotného přibližuje také osudy 
jeho spolupracovníků a součas-
níků, slavných pěvců a pěvkyň 
a dalších skladatelů včetně W. A. 
Mozarta a Ch. W. Glucka. Součástí 
výstavy jsou vybrané kostýmy z fil-
mu Il Boemo, které vznikly podle 
autentických dobových postupů, 
a exkluzivní projekce Myslivečko-
vých brilantních árií natočených 
s nejvýznamnějšími současnými 
pěvci v dobových kostýmech a di-
vadelních kulisách.

Den na tržišti – život 
obyvatel středověké 

Wrocławi v Domě 
U Zlatého prstenu

Svědectví o každodenním životě 
obyvatel středověké Vratislavi při-
náší výstava připravená ve spolu-
práci s Archeologickým muzeem 
Městského muzea ve Vratislavi. 
Čeká na Vás pestrá kolekce expo-
nátů – od součástí oděvů, šperků 
a předmětů denní potřeby přes za-
řízení měšťanských domácností, 
nástroje a doklady obchodu až po 
symbolické artefakty, výzbroj či 
předměty sloužící k zábavě. Jedná 
se o unikátní soubor archeologic-
kých nálezů z období středověku 
získaných během archeologických 
výzkumů na wrocławském náměstí 
Nowy Targ v letech 2010–2012.  ■

Nalaďte se na Vánoce 
s Muzeem města Prahy
Výstava betlémů ve Ctěnicích a k ní spousta doprovodných programů jako 
jsou řemeslné dílny, přednášky, komentované prohlídky… Výstava o Josefu 
Myslivečkovi v Clam-Gallasově paláci nebo třeba Den na tržišti v Domě 
U Zlatého prstenu za Týnským chrámem. Vyberte si z bohaté nabídky Muzea 
města Prahy a užijte si prosinec po svém.

Kompletní nabídku muzea 
na prosinec 2022 najdete na 

www.muzeumprahy.cz



ZAPRAZI.EU | 1110 | ZAPRAZI.EU

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

Pravidelnou akcí na závěr roku v SKC 
je Rybova mše vánoční. Loni a předlo-
ni se s ohledem k lockdownům konat 
nemohla, vynahradíme si to proto le-
tos v sobotu 17. prosince v 19 h. Dob-
rovolné vstupné poputuje na podpo-
ru Dětského Centra Chocerady.
 Sportovní maraton bude v sobo-
tu 7. ledna od 15 do 18 h. První po-
lovina se ponese ve znamení tance, 
od 16.30 h pak čeká zájemce jóga 
na zpevnění centra těla i na prota-
žení. Cena 350 Kč, více sdělíme na 
skcvondrejove@seznam.cz.

 Po třech letech se do SKC vrací 
Pražské taneční divadlo představe-
ním „PĚT LET NA HROMADĚ“. 
Jak taneční soubor představuje 
režisérka, choreografka, tanečni-
ce a produkční Gabriela Novotná? 

„Jsme divadlo, které využívá nálady 
rozmanitých hudebních žánrů a po-
mocí pestré škály tanečních stylů 
a pantomimy vyprávíme vtipné his-
torky i příběhy k zamyšlení.“ V sobotu 
14. ledna v 19 h čekejte v sále SKC 

pestrou mozaiku choreografií o roz-
ličných podobách lásky, zápletkách 
a duševním obnažování. Tanečníci 
představí témata, která mnozí pro-
žívají: touha po mateřství, a naopak 
každodenní vyčerpání multitasking 

matek, nudné manželství, přátelství 
kamaráda, co vás vytáhne ze dna, 

láska z mládí naplněná v podzi-
mu života a mnohé další. 

Vstupenky lze objed-
nat na skcvondre-

jove@seznam.cz. 
Cena: předprodej 
190 Kč, na místě 
250 Kč.

   Od února poběží 
v SKC ve čtvrteční 

podvečery kurz Před-
taneční. Cena je 1700 Kč 

za 9 lekcí a závěrečný slavnostní 
tzv. Věneček, během nichž se mladí 
tanečníci naučí standardní tance, 
latinskoamerické tance, karibské 
tance, polku i country. Více info na 
www.tanecnikurzybenesov.cz.   ■

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově je příkladem toho, že když obec své zařízení 
pro volnočasové aktivity občanů podporuje, přežije COVID19 i současné rostoucí ceny 
energií. „Během uplynulých nelehkých let nám vydržela přízeň lektorů i klientů, 
a hlavně podpora od obce Ondřejov. Kolegům i vedení obce patří můj velký dík,“ 
říká Hynek Kašpar, manažer SKC, který věří, že se v SKC uchytí i nové lekce a akce.

SKC = sport + kultura + cenná obecní podpora

www.skcvondrejove.cz

Rybova mše vánoční  
17. 12. 2022 od 19 h
Sportovní maraton  
7. 1. 2023 od 15 h

Pražské taneční divadlo  
14. 1. 2021 od 19 h

Taneční kurzy od února

„Co si přát do dalšího roku? Buďte zdraví a za sportem či  
kulturou aspoň občas přijďte k nám do Ondřejova..“ (Hynek Kašpar)

V září si připomínáme naše předky 
– mluvíme o rodině i o historii na-
šeho státu a organizujeme svatovác-
lavské dny, v říjnu máme drakiádu 
a před Vánocemi?  To pečeme per-
níčky. Když se blíží advent, zveme 
rodiče i děti na adventní dílny a spo-
lečně vyrábíme adventní věnce, vá-
noční přání, drobné dárky. 
 Mnohé z těchto akcí vznikají ve 
spolupráci s rodiči a společně si je uží-
váme. Jsou výbornou příležitostí, jak 
posilovat vzájemné vztahy mezi peda-
gogy a rodinou, přispívat tak k dobré 
a milé atmosféře ve školce a tím pod-
porovat harmonický rozvoj dětí.

Tradice sv. Martina
K jedné z nejoblíbenějších akcí však 
patří svatomartinský lampionový 
průvod. Ten se koná už v čase, kdy 
se skokem začíná dříve stmívat. 

Zcela přirozeně 
této události ve 
školce před-
chází výroba 
lampionů, pe-
čení martin-
ských rohlíč-
ků, ale hlavně 
seznámení se 
s příběhem světce, 
který i v současné době 
pro nás může být inspirací. 
Vzhledem ke svému postavení vojáka 
si nemohl dovolit zůstat bez pláště, 
přesto nalezl způsob, jak pomoci člo-
věku, který trpěl nouzí. Podělil se.

I my vedeme děti k tomu, aby ne-
byly lhostejné k potřebám druhých. 
V průběhu celého roku uskuteč-
ňujeme konkrétní projekt pomoci 
děvčátku ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí. Jde o to, aby solida-
rita s potřebným nezůstala jen jako 
krásná slova, ale aby byla hmatatel-

ně uskutečněna a naše děti mohly 
zakusit radost z obdarovávání.
 Zakoušejí ji i během lampiono-
vého průvodu, když u lesa potkávají 
postavu „žebráka“, který zde čeká 
na svatého Martina. Děti se chudá-
kovi dle svých možností, fantazie 
a sil snaží pomoci. A v tu chvíli jsou 

podpořeny „svatým Martinem“, 
který přijíždí od lesa na skutečném 
bílém koni. Celá situace tím získává 
nádech tajemna a dobrodružství. 
V rámci svatomartinského průvodu 
děti plní i další různé úkoly, a když 
společně najdou poklad, rozdělí se. 
 Stalo se již u nás zvykem, že ještě 
za světla, před tím, než děti společně 
s rodiči vyrazí na svou dobrodruž-
nou cestu k lesu, se mohou svézt 
na zahradě školky na opravdovém 
bílém koni. Za to patří dík jedné ma-
mince, která ochotně zajišťuje koně 
i člověčí doprovod.
 Celá tato krásná svatomartinská 
slavnost je rovněž spojena s pozvá-
ním našich absolventů, kteří rádi do 
své školky přicházejí, oživují si vzpo-
mínky na roky u nás strávené a těší 
se z toho, že se potkávají se svými 
mladšími kamarády. ■

JAK TO MÁME V PETŘÍKOVĚ S TRADICEMI?

Mateřská škola Ratolest
Petříkov 166

Velké Popovice
tel: +420 773 226 531

e-mail:  
skolka.ratolest@gmail.com

www.msratolest.cz

V naší MŠ Ratolest v Petříkově poblíž Velkých Popovic společně s dětmi 
vnímáme běh času i prostřednictvím tradic, které s průběhem roku souvisejí. 
Pomáhají nám totiž uvědomovat si to, z čeho vyrůstáme – naše kořeny, a to 
považujeme za důležité. Rovněž obohacují a zpestřují naše životy.

www.zamekberchtold.czProgram s rautem 1700 Kč / osoba         Ubytování od 2100 Kč / noc pro dva   
www.zamekberchtold.cz         Rezervace: hotel@zamekberchtold.cz

Je zde k dispozici šest počítačů 
a projektor, pořádají se zde před-
nášky, setkání, čtení pro nejmenší 
děti, kroužek Minecraftu Education 
Edition. Kmenový fond obsahuje na  
2 000 knih, k dispozici je čtená-
řům i výměnný fond uskutečňova-
ný s Městskou knihovnou v Kutné 
Hoře. V listopadu přivítala doubrav- 

čická knihovna již svého 100. regis-
trovaného čtenáře.            (red) ■

Důkazem je i nedávno 
zrekonstruovaná Obecní 
knihovna v Doubravčicích.

Vesnické knihovny ožívají
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Já se sice snažím, aspoň pár přáte-
lům a rodině, ale už jsem narazila 
i na překážku, že papírové pohled-
nice buď nebyly k zakoupení, nebo 
naopak se nedaly sehnat známky. 
Vraťme se ale do časů, kdy byly po-

hlednice žádané, nenahraditelné 
a jejich zaslání náleželo i k dobrým 
mravům… připomeňme si staré 
vánoční pohlednice.
 Pohlednice za poměrně krát-
kou dobu urazily dlouhý kus cesty 

ve svém vývoji. Zahájily ho v 19. 
století, zdomácněly na začátku 
20. století a jejich vzhled se za-
čal rychle proměňovat, přibývaly 
i tematicky, měnily se technologie 
výroby.  ak ■

Doba se mění a pokrok nezastavíš, připomíná divákům často jedna postava ze 
známého zahraničního detektivního seriálu. A je to tak, platí to snad ve všech 
směrech. Tudíž přiznejme si, kdo z nás dnes ještě posílá k narozeninám, na 
Velikonoce či Vánoce, nebo z cest klasické pohlednice?

HISTORIE

Lístky s vánočními pozdravy

ZAPRAZI.EU | 13

HISTORIE

Pohlednice jsou ze soukromé 
sbírky (ak) vánočních 

a svátečních pohlednic, zde 
vybrané pocházejí z období 

Československa (1918-1938).
O místopisných pohlednicích 

(a jejich historii) nejen z našeho 
kraje jsme přinesli článek 

v Zápraží 7-8/2020, s.18–19.
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PEČEME

Na svátek sv. Mar-
tina se pekly mar-
tinské rohlíky 
(podkovy) a ko-

láče, pekla se husa 
a pilo mladé svato-

martinské víno. Na sva-
tou Cecílii se vyrábělo voňavé 
víno ochucené šmelhousem 

čili čechřicí vonnou. Na Ka-
teřinu, kdy končily zábavy, se pekly 
kateřinské koláče a dívky svým ta-
nečníkům dávaly zdobené vrkoče. Na 
svátek svaté Barbory se peklo drobné 
sladké pečivo barborky čili „fakulky“ 
nebo se z čerstvých bylin připravoval 
křehký salát svaté Barbory.
 K svátku sv. Mikuláše se pro 
děti pekla různá ozdobná figurální 
pečiva, dělaly se hrníčkové vrkoče 
a figurky ze sušeného ovoce. V ne-
bývalém sortimentu byly na trzích 
perníky a ovoce, sladkosti a poz-
ději i cukrářské výrobky. Na svátek  
sv. Ambrože se místy konaly cukrář-
ské slavnosti a přehlídky cukrářské-
ho umu. V době slunovratu se pekla 
sluníčka a dělaly se jiné jedlé i nejed-
lé ozdoby ve tvaru slunce. 
 Přestože se v adventu držel půst 
a jedlo se střídmě, tak se místy konal 
den před Štědrým dnem tak zvaný 
Obžérný den. Byla to hostina, na kte-
ré se pekly i velké, bohatě ozdobené 
koláče „obžéráky“. Měla ten význam, 
aby se děti i dospělí nasytili a vydrželi 
následný přísný půst o Štědrém dni. 
 Po štědrodenním půstu následo-
vala bohatá večeře, kterou můžeme 
považovat za největší gastronomický 
svátek našeho lidu. Na stole mělo být 
devatero druhů jídel, protože devítka 
byla považována Slovany za magické 
číslo stojící na konci číselné řady. 
 Od nepaměti se sladilo pouze 
medem a sirupy, proto byla výroba 
sladkostí omezená. S výrobou a za-
vedením cukru se sortiment dob-
rot mnohonásobně zvětšil. Od 19. 
století se na trhu objevilo množství 
cukrářských výrobků. Cukrovinky, 
zákusky a cukroví se staly součástí 
všech slavnostních tabulí. Opadl zá-
jem o klasický perník a jiné pamlsky 
slazené medem nebo sirupy. Z mno-
ha perníkářů se stali cukráři nebo 
pekaři, a perník měli jen pro doplnění 
sortimentu. Cukroví se stalo fenomé-
nem významných svátků, jako jsou 
Velikonoce, Vánoce, svatby, křtiny, 
svátky a narozeniny. 

Dvoustránka byla připravena ve 
spolupráci s časopisem Zahrád-
kář. Recepty, které uveřejňuje-
me, zaslaly čtenářky časopisu 

Zahrádkář do soutěží o nejlepší 
cukroví; to pak bylo představe-
no na jedné z minulých vánoč-
ních výstav v Botanické zahra-

dě Univerzity Karlovy v Praze 
Na Slupi, která se koná i letos 
(25.11.2022-1.1.2023, viz také 
Zápraží 11/2022 s. 7).   ■
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K světským oslavám se vztahovala řada magických rituálů, ale i dekorací spojených s předpovídáním 
budoucnosti, vdavek, prosperity a pospolitosti rodiny. K zimnímu období, a hlavně k Vánocům odedávna patřila 
vybraná jídla. Některá specifická jídla, pečiva a pamlsky se vázaly k význačným adventním dnům, jiné k svátkům.

Rodinný recept, který se osvědčil; 
třísky jsou chutné, výživné a trvan-
livé pečivo. V době války je mívala 
paní domu připravené v krabici. 
Když zazněla siréna oznamující ná-
let, popadla děti a krabici s pečivem 
a utíkali do krytu. Pečou se na Váno-
ce anebo při různých oslavách.

500 g hladké mouky, 420 g cuk-
ru, 6 celých vajec, 210 g nelou-
paných nakrájených mandlí, 
kůra z jednoho citronu

Cukr a vejce mícháme asi 30 minut 
nebo šleháme na šlehači 15–20 
minut. Potom přidáme citronovou 
kůru, mouku, nakrájené mandle. 
Z těsta vytvarujeme dlouhé pásy, 
které pokládáme na vymaštěný 
plech vysypaný moukou. Pečeme 
(sušíme) v troubě dorůžova při 
teplotě 170–175 °C. Ještě za tepla 
nakrájíme na tenké plátky.

30 dkg hladké mouky, 25 dkg mletého 
cukru, 2 lžíce medu, 2 lžíce mléka, 1 lžíce 
kakaa, 1 lžíce rumu, 1 vejce, ½ prášku do 
pečiva, ½ lžičky mleté skořice, 4 roztlučené 
hřebíčky, 1/3 lžičky nového koření, vejce na 
potření Náplň: povidla, ořechy

Neobvyklý název pochází z němčiny a ozna-
čuje druh perníku. V časopise Naše řeč z roku 
1924 se uvádí: …nazývají tak jistý druh per-
níku nadívaného povidlím z rozmanitého su-
šeného ovoce, mandlí, rozinek apod., který je 
chutný, ale těžký.
 Med rozehřejeme v mléce, ostatní smíchá-
me, přidáme rozehřátý med a zpracujeme 
v tužší těsto (jako na perníčky). Necháme 24 
hodin odpočinout. Pak vyválíme plát asi 8 mm 
tlustý a nakrájíme na delší pruhy 8 cm široké. 
Pruhy potřeme povidly, na ně poklademe půlky 
vlašských ořechů. Pruhy zabalíme do válečků 
podobně jako štrúdl. Dáme na vymazaný plech 
(dál od sebe) a pomašlujeme vajíčkem. Pečeme 
asi 30 minut ve středně vyhřáté troubě. Po upe-
čení uložíme v chladu. Před podáváním krájí-
me na tenké plátky. Nenakrájíme ale vše, ale 
vždy až před podáváním, aby řez neosychal.

40 dkg hladké mouky, 30 dkg másla, 2 dkg droždí 

Jednoduché těsto tohoto staročeského cukroví je tak trochu ra-
ritou – kyne pod vodou. Odtud i jeho název. Zaděláme mlékem 
tuhé těsto a necháme pod vodou asi 2 hodiny. Potom jej osuší-
me, vyválíme a děláme formič-
kou kousky. Pečeme 
v horké troubě 
a obalujeme 
v cukru.

55 dkg mouky, 8 dkg másla,  
10 dkg cukru, 4 žloutky,  
5 lžic bílého vína, 9 lžic mléka, 
trochu citronové kůry, sůl

Tradičně masopustní pečivo, 
nazývané také fánky, najdeme 
někdy i na vánočním stole. Udě-
láme těsto, ze kterého vykra-

jujeme obdélníčky, do kterých 
uděláme dva podélné zářezy. 
Pečeme v oleji, a ještě horké 
obalíme ve vanilkovém cukru.

Boží milosti

Podvodnice  ▼ ◀ Třísky

Pumprnikl ▼

PERNÍČKY – tradiční pečivo, které nesmí chybět na svátečním 
stole, a to nejen na tom vánočním. Vybrali jsme tři recepty, tři 

vzhledově i chuťově odlišné perníčkové cukroví. 

Pražské perníčky ▶ ▶

Kokosové perníčky ▼ Perníčky 
se sádlem 

(kolečka) ▶

200 g hladké mouky, 100 g krupicového cukru, 100 ml vody, 50 g medu, 
75 g másla, 100 g ovesných vloček, 1 vrchovatá lžička prášku do pečiva, 
2 lžíce perníkového koření, 1 vejce, podle potřeby mléko, mandle nebo 
oříšky na ozdobu

Cukr nasypeme do kastrolku, zalijeme vodou a vaříme, až se cukr rozpustí. 
Během varu mícháme. Zmírníme var a vmícháme máslo, med a mícháme, až 
se máslo rozpustí a vše se spojí. Mouku smícháme s kořením, práškem do pe-
čiva a přilijeme trochu vychladlou tekutou směs. Zaděláme těsto, které ještě na 
pracovní desce dobře propracujeme. Zabalené těsto necháme do druhého dne 
odpočinout. Plech vyložíme pečicím papírem, těsto rozválíme asi na 4 mm sil-
nou placku a vykrajujeme různé drobné tvary. Perníčky upečeme v předehřáté 
troubě při 170 °C. Po upečení necháme několik minut „vydýchat“, pak perníč-
ky máčíme v čokoládové polevě, zdobíme mandlemi a kandovaným ovocem.

200 g hladké mouky, 100 g medu, 1 lžíce moučkového cukru, 60 g más-
la, 1 vejce, 1 lžíce rumu, 100 g strouhaného kokosu, 1,5 lžičky jedlé sody, 
1/2 lžičky skořice, po špetce badyánu, hřebíčku a nového koření

Smícháme přesátou mouku s kořením, cukrem a jedlou sodou. Přidáme 
změklé máslo, vajíčko a tekutý med. Dobře propracované těsto necháme dvě 
hodiny v chladu uležet. 
Rozválíme a vy-
krájíme menší 
tvary, potřené 
rozšlehaným 
v a j í č k e m 
pečeme v pře-
dehřáté troubě 
dozlatova. Vychladlé poli-
jeme čokoládou a posype-
me kokosem.

160 g hladké mouky, 160 g žitné 
mouky, 150 g moučkového cukru,  
2 vejce, 1 lžíce sádla, 2 lžíce medu, 1/4 lžič-
ky jedlé sody, 1 lžíce perníkového koření, 1 lžíce rumu, 1 vejce na potření

V misce smícháme přesátou mouku s cukrem a s perníkovým kořením. Sádlo 
mírně zahřejeme, smícháme s medem, vajíčky a sodou. Dobře vše promíchá-
me a přilijeme rum. Nalijeme do připravené suché směsi, pečlivě propracuje-
me a necháme uležet do druhého dne. Z vyváleného těsta vykrájíme středně 
velká kolečka, u poloviny koleček ještě vykrojíme střed. Plná kolečka upečeme 
zvlášť, kroužky také. Ty budou rychleji pečené, na jednom plechu by se obojí 
tvary pekly nestejnoměrně. Upečené perníčky slepíme k sobě rumovou nápl-
ní. Vždy jedno kolečko celé, potřeme náplní a přitiskneme vykrojený kroužek, 
který jsme namočili v čokoládě.

PEČEME

Cukroví
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na svátečním stole
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 Téma: 
OTEVŘENÉ 
LVÍ TLAMY
Advent bývá pro mnoho domác-
ností impulsem k zahájení pe-
čení vánočního cukroví.  Naše 
trouba si první várku užila už 
v sobotu, o železné adventní 
neděli měla pauzu. Zatím se 
jí, samozřejmě za mého při-
spění, podařilo vytvořit speci-
álně „chrupavé pečivo“ jen na 
jednom malém plechu, doufám 
tedy, že tímto to máme letos vy-
brané. 

V příštím kole budeme péct lví 
tlamy, u nás velmi oblíbené. 
Což mne zavádí do vzpomí-
nek. Je to už dost let, kdy se 
můj otec nad cukrovím poza-
stavil, dlouze se zadíval na tác 
na svátečním stole, a pak se 
opatrně optal, zda vím, že to 
jedno cukroví je nějak divně dě-
ravé. Byly to lví tlamy. Zřejmě 
je znáte – z těsta se vykrajují 
kolečka, naplní se marmeládou 
nebo směsí z ořechů, přehnou 
se napolovic a vidličkou se udě-
lá takový zubatý okraj, potřou 
se vejcem a po vychladnutí se 
posypou moučkovým cukrem. 
V těch našich byla ovšem navíc 
v každém viditelná a nepatřič-
ná díra. Pachatel byl však záhy 
vypátrán. Klučičí dětský prstík 
se do každého kousku zaryl, 
aby se jeho majitel ujistil, která 
náplň se uvnitř skrývá. Marme-
ládové a povidlové kousky zmi-
zely, všechny ponechané byly 
ořechové.  
 Časem jsem zjistila, že oře-
chy syna asi hned tak jíst ne-
naučím, ale cukroví jsem chtěla 
bez nežádoucích otvorů. Zvě-
davé otázky od návštěv občas 
ještě zazní, případně mi rovnou 
začnou radit jak na to, abych 
měla lví tlamy dokonalé. Ale já 
je dokonalé nechci mít. „Kouk-
ni, máme zase otevřené lví tla-
my!“ je totiž věta, která zajistí, 
že v nich nikdo nešťourá, byť 
mu už dávno nejsou tři roky. Lví 
tlamy po naplnění sice přehnu, 
vidličkou udělám zubatý okraj, 
ale na kousku ho vždy nestisk-
nu zcela úplně k sobě. Tím se 
při pečení malinko pootevřou, 
náplň se ukáže a je po problé-
mu. Jejich dokonalost pro nás 
spočítá prostě v tom, že v nich 
už nemáme díry!
Krásné Vánoce všem!             ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

Z původně románské stavby se 
přestavbou kolem roku 1330 
stal kostel gotický, ale jeho 
dnešní podoba nás odkazuje 
do doby o několik století mlad-
ší, do časů baroka. Po velkém 
požáru v roce 1746 byl gotický 
kostel poničen a na jeho zákla-
dech ve stylu selského baroka 
vybudován nový, jednolodní 
kostel s kulatým presbytem. 
Pozorný návštěvník však zajisté 
odhalí jak gotické, tak i román-
ské pozůstatky staveb, které 
v sobě současný kostel ukrývá.

ak ■

Původně bazilika 
sv. Michaela, dnes 
kostel Narození Panny 
Marie. Najdeme ho na 
náměstí v Mnichovicích 
a jde o skutečně 
nepřehlédnutelnou 
stavbu. Přijměte 
pozvání a vydejte se 
s místní archivářkou 
na jeho prohlídku.

Předvánoční zastavení v kostele

Chovatelství a sportovnímu výcviku 
psů se věnuje již tři desetiletí, a erdel-
teriéři jsou její celoživotní vášní. To 
nám přiznala i v rozhovoru pro Zá-
praží, který si můžete přečíst (třeba 
v elektronické verzi na našem webu 
– ve vydání 11/2020). 

 Tentokrát jsme se potkali v KD 
Doubravčice, kde se uskutečnilo jed-
no z jejích setkání s nejmenšími dětmi, 
věnované předvedení dovednosti psů 
a zaměřené i na chování k nim. Děti se 
tak mj. dozvěděly, že při seznámení se 
psem nesmí zvedat ruce nad hlavu, dě-
lat prudké pohyby, dívat se mu upřeně 
do očí… Naučily se zvíře správně 
pohladit, podávat mu pamlsek z dla-
ně, přičemž občas překonávaly i svůj 
strach či nedůvěřivost. Oboustranný 
kontakt však všem prospěl a společná 
hodina se zdála velmi krátká! Setkání 
se uskutečnilo pod záštitou Obecní 
knihovny Doubravčice ak ■

Soutěž Czech Press Photo 2022 
vyhlásila osm fotografických ka-
tegorií: Aktualita, Reportáž, Kaž- 
dodenní život, Umění a kultura, 
Sport, Portrét, Člověk a životní 
prostředí, Lidé, o kterých se mlu-
ví. V každé ze soutěžních katego-
rií uděluje porota tři nominace. 
Vítězové budou oznámeni na 
slavnostním ceremoniálu v Ná-
rodním muzeu 31. ledna, poté 
bude otevřena premiérová výsta-
va. Kompletní seznam nomino-
vaných a jejich práce na www.
czechphoto.org
 Igor Mikula, který doposud bo-
doval v soutěžích se svými sním-
ky fauny (wildlife fotografie) a je 

také vítězem loňského ročníku 
Czech Nature Photo, byl letos no-
minován v kategorii Člověk a ži-

votní prostředí. Uspěl se sním-
kem s názvem České Švýcarsko 
– požár.                                          red ■

Největší ze všech teriérů se řadí k loveckým psům 
a svým vzrůstem a celkovým vzhledem budí respekt. 
Jak se však mohly přesvědčit děti z mateřské školky, 
vycvičený pes může být ale i skvělým společníkem 
a mazlíčkem k tomu. Představit své psy a zároveň děti 
poučit o správném chování k nim, přišla cvičitelka 
a chovatelka erdelteriérů, paní Anna Brettschneiderová.

Letošní 28. ročník soutěže Czech Press Photo obeslalo svými snímky 234 fotografů 
a fotografek, mezinárodní porota pak vybírala nominované fotografie z více než 
šesti tisíc prací. Jedním z nominovaných je i fotograf Igor Mikula (rozhovor s ním 
vyšel v Zápraží v 6/2021, najdete ho i v archivu na našem webu www.zaprazi.eu).

Jevanský fotograf v Czech Press Photo

Děti, seznamte se  
s ERDELTERIÉREM

Dorazilo do redakce
ZUŠ Říčany, koncert  
k svátku sv. Cecílie
Jako jeden z mnoha rodičů účinkujících dětí 
jsem se účastnila koncertu ve strančické syna-
goze. Synagoga praskala ve švech. Koncert za-
hájil dětský pěvecký soubor Mikeš, pak vystou-
pily děti a mladí dospělí se sóly a v triech. Byl to 
jeden z mnoha Zuškových koncertů, které jsme 
absolvovali a všechny spojuje jedno – profesio-
nalita, skvělá úroveň účinkujících a tvůrčí at-
mosféra. Z koncertů ZUŠ Říčany diváci odchá-
zí domů plní energie a dobrého pocitu z hudby. 
 Chtěla jsem poděkovat paní ředitelce Ivetě Sin-
kulové, všem pedagogům a organizátorům za to 
jak ZUŠ Říčany úžasně vedou, za vytrvalou prá-
ci s dětmi, za to jak rozvíjí v dětech lásku k umění 
a cit jak umění vnímat a rozpoznat.                 mhm ■

www.zusricany.cz
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Jupiter a Mars
Další z akcí pro 
veřejnot na kvězdárně 
v Ondřejově se koná již 
v sobotu 3. prosince.
Tentokrát půjde o pozorování pla-
net Jupiter a Mars v čase od 17 do 
19 h, a to v Západní a Centrální 
kopuli historické hvězdárny v On-
dřejově. Vstupné zdarma. Akce 
se koná pouze za jasného počasí.
www.asu.cas.cz.                                    ■
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KALEIDOSKOP

Mluvené slovo doprovázelo pro-
mítání fotografi í a zvlášť zajímavé 
byly srovnávací snímky objektů. 
Některé je zachycovaly v dobách 
minulých, tedy v největším lesku 
a ty dnešní je představovaly v téměř 
až dezolátním stavu, u jiných to 
bylo přesně naopak. Dost menších 
venkovských tzv. zámečků mělo i to 
štěstí, že období socialistické 

éry přežily v relativně slušné kondi-
ci a současní majitelé z nich udělali 
opět kvalitní, soukromá obydlí. Na-
jít však lze i taková místa, o kterých 
lze mluvit už pouze jen v čase minu-
lém, stavby byly rozebrány, kom-
pletně přestavěny nebo podlehly 
neúprosnému času a zachovaly se 
z nich jen části zdí či drobná torza. 
 Romana Šulce není zřejmě nut-
né nijak podrobně představovat, 
spolu se svým kolegou, kamerama-
nem Janem Kubkou, tvoří dlouhá 
léta sehranou dvojici, jejíž pořady 
se pravidelně objevují např. v pořa-
du Toulavá kamera. Teď naposledy 
to byla reportáž o českobrodské 
sokolovně (Toulavá kamera 23. 
10. 2022). Veškeré jejich reportáže 
pro TV i pravidelně aktualizované 
podrobné informace o jednotlivých 
místech na Kolínsku (a také jejich 
zahraniční cesty) naleznete na webu 
www.cestyapamatky.cz               ak ■

Do Kulturního domu Svět v Českém Brodě, 
spravovaném příspěvkovou organizaci města 
(CVIK), zavítali v listopadu zájemci o poznání historie 
a současnosti zámků na Kolínsku. Přednáška 
Romana Šulce jich přilákala na tři desítky.

Zámky na Kolínsku

Pocházel z Prahy, ale jeho životní pouť 
ho zavedla do světa. Nejprve překročil 
v roce 1968 hranice směrem na západ 
a zamířil do Spojených států.  Žil v Ka-
lifornii, na Aljašce lovil lososy, taxika-
řil v New Yorku, pracoval pro horskou 
službu, potápěl se… A také se sezná-
mil se svou životní partnerkou Janou, 
emigrantkou z Československa. 

Jakmile se mu podařilo nashromáž-
dit nějaký kapitál, něco investoval, 
prodal rybářskou loď, přestěhoval 

se na Floridu a začal si plnit své sny 
o létání. Získal pilotní průkaz a prů-
kaz leteckého mechanika, začal 
dělat na starých letadlech, zkoušel 
bezmotorové kluzáky, obojživelné 
letadlo (hydroplán), létal balónem. 
Postupně procestoval kde co, viděl 
skoro celý svět, pravidelněji se vra-
cel i do Čech. A začal pokořovat svě-
tové rekordy. 

Myšlenka létat nad himalájský-
mi osmitisícovkami na motoro-

vém rogale ho napadla 
při návštěvě Nepálu v roce 1987. 
Při první výpravě sice překona-
li sedmitisícovou Ama Dablam 
(1993), ale teprve v roce 2000 
padl světový rekord: Jan Bém 
přelétl na rogale české výroby 
Annapurnu v Himalájích (8091 
m. n.m.). Výška přeletu byla teh-

dy 8400 m, teplota pak minus 
35oC. Další rekordy pak padly 
na bývalém letišti v Milovicích, 
kdy se svou dcerou na motoro-
vém dvoumístném rogale vylétl 
do výšky 6876 m a nastoupal do 
šesti kilometrů nad místem star-
tu za 33 minut a 15 vteřin. Tím 
dosáhl i na tři české rekordy (ab-
solutní dostup, rychlost stoupá-

ní do šesti kilometrů a do tří 
kilometrů). V roce 2010 si 

úspěch v Milovicích zopa-
koval, a dokonce i překonal. 
Dvoumístným motorovým 
rogalem se spolupasažér-
kou Olgou Záluskou vylétl 

do výšky osmi tisíc metrů. 
Zasloužený byl pak titul „Nej-

lepší letecký sportovec v kate-
gorii ultralehkého létání za rok 
2011“.

V tu osudnou říjnovou stře-
du zřejmě jako už mnohokrát 
předtím otevřel vrata letištního 
hangáru na Osičinách, vytla-
čil letadlo a udělal předletovou 
přípravu. Usedl za knipl, na-
sadil sluchátka, nahodil motor 
a vzlétl… naposledy. 
                                                       ak ■

I tato slova zazněla v rámci jednoho našeho povídání 
před deseti lety, když jsme připravovali Letecký 
dětský den na letišti Osičiny v Doubravčicích. Jan 
Bém byl mužem mnoha povolání a činností, 
světoběžníkem i dobrodruhem, ale nakonec si 
splnil celoživotní sen o létání, stal se držitelem 
několika světových rekordů, majitelem 
letiště… Létaní bylo jeho osudem. Jan Bém 
zahynul při letecké nehodě ve středu 26. října 
2022 na svém letišti v Doubravčicích.

JAN BÉM: CHCI LETĚT TAM, 
KDE JEŠTĚ NIKDO NEBYL

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

být součástí vašich projektů.

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

V případě zájmu volejte na tel: 603 454 185, email: info@masomarket.cz

ŘIDIČ DODÁVKY SK.B 
- rozvoz našich produktů po Praze východ a blízkém okolí 

(dle přesného navigačního plánu ve smartphonu)

PŘÍPRAVA MASA A MASNÝCH PRODUKTŮ DLE 
OBJEDNÁVEK K VÝDEJI
 Pracovní doba 01.30 - 10.00 hod.

Pouze v pracovní dny. Soboty, neděle, státní svátky volné. 
Po vzájemné dohodě je zde možnost placených přesčasů, práce máme pro zájemce dost

Čistá mzda 200 Kč / hod. (pro OSVČ 250 Kč / hod.)

KE MZDĚ NABÍZÍME MNOHO 
FIREMNÍCH BENEFITŮ:
◗ možnost ubytování na adrese 
provozovny zdarma
◗ nákup produktů za výrobní ceny
◗ 2x měsíčně balíček výrobků 
zdarma

◗ příspěvek na pohonné hmoty
◗ šofér má vůz k dispozici pro 
přepravu z a na pracoviště
◗ malý spolehlivý kolektiv s rodinnou 
atmosférou
◗ většina kolegů u nás pracuje 
15 a více let 

OČEKÁVÁME:
◗ férové jednání
◗ plné pracovní nasazení
◗ spolehlivost a všímavost
◗ zodpovědný přístup k práci
◗ schopnost a ochotu učit se 
novým věcem

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY 
NA 2 PRACOVNÍ POZICE 

v našem týmu v provozovně Nupaky, Komerční 546

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY 
NA 2 PRACOVNÍ POZICE 

v našem týmu v provozovně Nupaky, Komerční 546

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY 
NA 2 PRACOVNÍ POZICE 

v našem týmu v provozovně Nupaky, Komerční 546
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ČR – Od 1. 1. 2023 na základě 
změny zákona automaticky zís-
kají datovou schránku všichni 
živnostníci a nepodnikající práv-
nické osoby. Pokud patříte do 
jedné z uvedených skupin a dato-
vou schránku nemáte, můžete si 
ji nyní založit sami. V opačném 
případě vám bude vytvořena 
a přístupové údaje obdržíte dopo-
ručeným dopisem během měsíce 
ledna, února nebo března 2023. 
Info na www.chcidatovku.cz.

ČR – Prezidentské volby 2023
Termín prezidentských voleb 
je stanoven na 13. a 14. ledna 
2023. V třetí přímé volbě se roz-
hodne o nástupci současné hlavy 
státu Miloše Zemana. První kolo 
proběhne v pátek 13. ledna a so-
botu 14. ledna 2023. V pátek se 
volí od 14 do 22 h, v sobotu od 
8 do 14 h. Vítězí ten z kandidá-
tů, kdo získá nejvíce hlasů, tj. 
pokud některý z kandidátů získá 
v 1. kole nadpoloviční počet plat-
ných hlasů, vítězí. V opačném 
případě se koná druhé kolo, ve 
kterém soupeří dva kandidáti 
s nejvíce platnými hlasy z 1. kola. 
Případné druhé kolo proběhne 
v pátek 27. ledna a sobotu 28. 
ledna.
 Mandát končícího Miloše Ze-
mana uplyne 8. března 2023.
 Kandidáti na prezidenta (po-
tvrzeni k 25.11.2022) 
Andrej Babiš | Jaroslav Bašta 
| Pavel Fischer | Marek Hilšer | 
Danuše Nerudová | Petr Pavel | 
Denisa Rohanová | Josef Středu-
la | Tomáš Zima

ŘÍČANY – Muzeum Říčany vy-
dalo průvodce po městě a okolí. 
Pod názvem Říčanský uličník na-

bízí tento 
knižní prů-
vodce pět 
p r o c h á z -
kových/vý-
letních tras 

a množství 
z a j í m a v ý c h 
i n f o r m a c í 
nejen z his-
torie města. 
Publikace je 

propojená s Regionální učebnicí 
Říčansko, která je dostupná na 
webu muzea. 

KOSTELEC N. Č. LESY – Čer-
nokostelecká Benzina Orlen 
(Pražská ulice) byla v polovině 
listopadu uzavřena, čeká ji dlou-
hodobá rekonstrukce. Otevřena 
by měla být v květnu 2023.

ŘÍČANY – Parkování na par-
kovištích i v ulicích je zatím bez-
platné, výjimkou je Masarykovo 
náměstí. Na parkovací systém 
v Říčanech však nezapomněli, 
plánuje se jeho obnovení po dal-
ších jednáních – o termínech (jak 
projednávání, tak obnovení systé-
mu) se veřejnost včas dozví.
 Na Masarykově náměstí stojí 
30 minut parkování 10 Kč, čas 
je zpoplatněn PO až PÁ 8-18 h, 
v SO 8-12 h. Zaplatit poplatek 
lze přes parkovací automat (min-
cemi či kartou), případně pomocí 
SMS, nebo tzv. prozvoněním. Info 
www.parkovani.ricany.cz

ŠKOLY NA ZÁPRAŽÍ Na počát-
ku listopadu vláda schválila úpra-
vu programu pro navyšování ka-
pacit základních škol. Konkrétně 
dojde k navýšení prostředků o půl 
miliardy korun na celkem 6,8 mi-
liardy. Peníze půjdou jednak na vý-
stavbu šesti nových svazkových škol 
ve Středočeském kraji, další jsou 
určeny pro stavbu škol v celé repub-
lice, kdy je možné žádat i o peníze na 
přístavby škol. Celkem tak vznikne až 
10 tisíc nových žákovských míst. 
 Mezi šesti svazkovými školami 
jsou také tři z našeho kraje na Zá-
praží, jejichž realizace se připravuje: 
• Svazková základní škola Český 
Brod – Doubravčice
• Nová svazková základní škola 
LOŠBATES (Louňovice, Štíhlice,-
Tehovec, Svojetice)
• Svazková škola Povýmolí v Úva-
lech (Úvaly, Hradešín, Květnice, 
Dobročovice a Přišimasy).

MIROŠOVICE – Býk napadl senior-
ku, posléze byl zastřelen. U místního 
hřbitova běželi začátkem listopadu po 
silnici dva býci, kteří pravděpodobně 
utekli z nedaleké ohrady. Jedno ze zví-
řat, rozzuřený býk, srazil ženu jdoucí 
na hřbitov a zranil jí.
 Na místo vyrazili středočeští zá-
chranáři, dostupné policejní hlídky, 
včetně hlídky prvosledové, říčanští 
profesionální hasiči a senohrabští 
dobrovolní hasiči. Na policejní hlíd-
ku rozzuřené zvíře rovněž zaútočilo. 
Policisté byli nuceni použít služeb-
ní zbraň, se kterou zvíře zastřelili. 
Druhý z býků byl klidný a pásl se. 
(zdroj tydenikpolice.cz)                  ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

Pod názvem Říčanský uličník na-
bízí tento 
knižní prů-
vodce pět 
p r o c h á z -
kových/vý-
letních tras 

a množství 
z a j í m a v ý c h 
i n f o r m a c í 
nejen z his-
torie města. 
Publikace je 
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Prosincovou otázku zde tedy již 
nenajdete, přinášíme jen správnou 
odpověď a výherce otázky listopa-
dové. Ptali jsme se: Jak se jmenuje, 
a kde má svou výrobní provozovnu 
dáma, pečící perníky podle staré 
a časově náročné receptury, u kte-
ré jen fermentace základního těsta 
trvá 4 týdny? Odpověď: 
Perníkářkou je paní Rad-
mila Bělinová s provo-
zovnou v Nádražní 
ulici v Mnichovicích.
 Koho by sladké 
produkty paní per-
níkářky, nesoucí 
i značku Zápraží ori-

ginální produkt zajímaly, podívejte 
se na www.mnichovickeperniky.cz

Ze správných odpovědí, které nám 
kupodivu tentokrát z větší části do 
pošty dorazily hned první týden po 
vydání listopadového Zápraží, se 

výherní cti dostalo paní Vladi-
slavě Balonové (odkud 

netušíme, neb to nám 
vědět nedala). Gra-

tulujeme a zasí-
láme slíbený po-
ukaz v hodnotě 
200 Kč na odběr 
perníčků v Mni-

chovicích.             ■

KRAJ ZÁPRAŽÍ 
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SOUTĚŽ

S naší soutěží o kraji Zápraží jsme doputovali do 
prosince, tedy na závěr letošního roku. Zároveň 
je to i doba ukončení samotné soutěže. Ale 
nezoufejte, v roce následujícím určitě budou 
další zajímavé soutěžní možnosti. Děkujeme tedy 
všem, kteří se v uplynulých měsících do soutěže 
zapojili, posílali své odpovědi a také ještě jednou 
gratulujeme všem výhercům.
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PŘIJMEME INZERTNÍ 
PORADCE 

✓ pravidelná i občasná činnost
✓ vhodné jako přivýdělek, IČO, DPP

inzerce@zaprazi.eu, tel: 601 344 588
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Emil Fafek se s fotografováním 
a procesem výroby fotografií se-
tkal poměrně brzy, díky sousedovi 
v pavlačovém domě na Smíchově, 
kam se rodina od Říčan přestěho-
vala. Od úmrtí otce na tom však 
nebyla finančně nejlépe a foto-
grafovo vybavení bylo na tehdejší 
dobu poměrně drahé. Došlo tedy 
na brigády a drobné fotografické 
služby, kdy sousedům kopíroval 
obrázky a přirážel si dvacetník. 
A hlavně chtěl sám fotit. Jak vzpo-

míná (v publikaci E. F. 40 let foto-
reportérem), první vlastní záběry 
kopíroval na nejlacinější papíry, 
ustaloval je kuchyňskou solí, a tu-
díž v domácnosti najednou prud-
ce stoupala její spotřeba.  

Fotit začal s vypůjčeným fotoa-
parátem, svůj první získal v pat-
nácti letech, tedy v roce 1937, 
a to dvouokou zrcadlovku Em-
birflex. Šlo o jeden z cenově nej-
dostupnějších přístrojů na trhu, 
stál zhruba šest set korun. Pět set 
si vydělal sám, poslední zbývající 
stokorunu mu věnovala mamin-
ka. Zanedlouho po pořízení foto-
aparátu měl Emila Fafek fotogra-
fie také v novinách. Jeho prvním 
snímkem, který mu byl otištěn, 

byla nehoda tatrovky, kterou na 
Plzeňské třídě převrátili komini-
cí. Fafek pořídil tři různé snímky 
– a dostal každý do třech různých 
deníků!  

Do smíchovského tiskařského 
závodu Karel Neubert a synové 
Emila Fafka doporučila senátor-
ka, předsedkyně Ženské národní 
rady a feministka Františka Pla-
mínková (za heydrichiády Němci 
popravená), u které příležitostně 

vypomáhala a uklízela jeho mat-
ka. Grafický a tiskárenský závod 
to byl dlouhodobě špičkový, s ev-
ropským renomé, zabývající se 
litografií, hlubotiskem, tiskem 
map. Fafek si u Neubertů prošel 
snad všemi provozy, dělal, co bylo 
třeba, učil se, pracoval a mezi 
jeho povinnosti patřila třeba i do-
náška svačin. Během čtyř let ab-
solvoval grafickou školu, vyučil se 
také retušérem. Což byla činnost, 
se kterou byl hlubotisk v té době 
neodmyslitelně spojen. A přede-
vším po celou dobu fotil.

Kromě toho, co viděl kolem 
sebe, kromě běžného života, ať 
již třeba na vesnicích u Říčan či 
v Praze, fotil již tehdy také sport. 
Jeden z jeho prvních sportovních 
snímků, za který se mu dostalo 
ocenění – vystavení ve vývěsko-
vé skříňce a odměny 50 korun, 
byl Čestný výkop Vlasty Buriana 
na sokolském hřišti. Šlo o turnaj 
v házené na Smíchově, pořádaný 
jednotou Sokola Mrázovka. První 
sportovní snímky mu pak zveřej-
nila v roce 1939 Národní politika.

Po ukončení vyučení však namís-
to zaměstnání byl povolán do che-
mické továrny u Ascherslebenu, 
tj. byl totálně nasazen na práci 
do Německa. Svůj fotoaparát měl 
sice s sebou, ale k focení se nedo-
stal. Zato se mu podařilo na jaře 
1944 uprchnout a vrátil se zpět do 
Prahy, kde se ukrýval a zároveň se 
mu podařilo najít si i práci – zvět-
šoval fotografie. Koncem roku 
byl ale při zátahu na Václavském 
náměstí zatčen; při převozu do 
Německa opět utekl. S novým fo-
toaparátem (kinofilmový Kodak 

Retina jednička) ho pak zastihly 
pražské události v květnu 1945. 
Jeho fotek z tohoto období se však 
mnoho nezachovalo. Měl málo 

filmů, a navíc ho o část připravila 
policejní hlídka, která neuznala za 
vhodné fotografování událostí na 
Staroměstském náměstí. Když ale 

vyšlo 9. května 1945 první číslo 
nového deníku Mladé fronty, byly 
v něm i dva snímky mladého foto-
reportéra Emila Fafka. Na podzim 
1945 pak přijal nabídku na místo 
stálého fotoreportéra. Mladé fron-
tě zůstal věrný až do svého odcho-
du do důchodu, v roce 1990.

Během celoživotního působení 
jako fotoreportér zachytil obra-
zem poválečný vývoj naší země. 
Byl nejen při květnovém povstá-
ní v Praze (1945), ale fotil také 
únorový komunistický převrat 
(1948), při svých cestách po re-
publice mapoval budovatelský 
elán na stavbách mládeže, při 
obnově země, socializaci venko-
va, kulturní události, zúčastnil se 
s fotoaparátem spartakiád, festi-
valů mládeže a studenstva, upou-
tával ho všední každodenní život, 
náhlé události i drobné absurdity, 
které jeho oko zaznamenalo. Jeho 
velkou vášní byl ale už od mládí 
sport, byl i sám sportovně zalo-
žený. Fotil všechny možné druhy 
sportů, patřil k nejvýraznějším 
představitelům poválečné spor-
tovní fotografie.  Nejznámějšími 
sportovními snímky jsou zřejmě 
ty, na kterých zachytil Emila Zá-
topka a pak snímky spartakiád-
ní. Zdokumentoval ale také mj. 
srpnové události (1968), což byly 
série fotografií, které se na veřej-
nost dostaly až po roce 1989.

ak ■

Narodil se v Kuří u Říčan, rodina se však později odstěhovala do Prahy. 
Absolvoval grafickou školu a vyučil se retušérem. První fotoaparát získal 
ve svých patnácti a již před válkou občasně publikoval v denním tisku. 
Za války byl totálně nasazen v Německu, na jaře 1944 utekl a na svých 
snímcích o rok později zachytil květnové Pražské povstání. Celý svůj 
profesní život fotoreportéra následně spojil s deníkem Mladá fronta. Byl 
úspěšný, ocenění získal také např. roku 1964 v mezinárodní soutěži World 
Press Photo. Letos od jeho narození uplynulo rovných 100 let.

EMIL FAFEK:
Fotoreportérem od dětství

OSOBNOST REGIONU OSOBNOST REGIONU

Emil Fafek (1922–1997)
✔ rodák z Kuří u Říčan

✔ fotograf-samouk
✔ absolvent grafické školy, vyučen i retušérem
✔ profesionální reportážní fotograf od r. 1945

✔ působil po celý život v Mladé frontě (1945–1990)
✔ 1964 – ocenění World Press Photo

1985 – monografie Emil Fafek, 40 let fotoreportérem (vydala 
Mladá fronta)
2001 – publikace Emil Zátopek a sport objektivem Emila Fafka 
a jiných (vydal Akcent)
2022 – výstava v Gallery Leica Prague u příležitosti nedožitých 
100. narozenin
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Roku 1964 získal v soutěži World Press Photo konané 
v Haagu 3. cenu v kategorii Sport; za snímek brankáře 

Slovanu Bratislava Viliama Schroifa v poměrně atypické, 
nefotbalové pozici při obraně branky. Fotka byla také jednou 

z prezentovaných v rámci podzimní výstavy u příležitosti 
nedožitých 100. narozenin fotografa Emila Fafka v Gallery 

Leica Prague (Ve střehu / Emil Fafek, 16. 9. – 30. 10. 2022).

mínková (za heydrichiády Němci 
popravená), u které příležitostně 

“Při fotografování 
jsem měl a musel 

mít pocit, že dělám 
správnou věc. 

Že ten den a ta 
událost je největší 
a nejdůležitější na 

světě.“ 
(Emil Fafek, 

40 let fotoreportérem, s. 17)

▲ Příjezd tanků  na spodní část 
Václavského náměstí ulicí Na 
příkopě dne  10. května 1945

Fotografie Emila 
Fafka v akci z knihy 

"Emil Zátopek a sport 
objektivem Emila 

Fafka"
▲ 1. svě tového festivalu mlá dež e 
a studentstva v Praze se v roce 
1947 zúčastnilo na  17 000 
mladých lidí ze 71 zemí světa. 
Zahájen byl 25. července na 
Strahovském stadionu.
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Petr Medřický, tel.: 731 005 726, Masarykovo náměstí 31, Mnichovice
Otevřeno: PO 7.30 až 13.00, ÚT-PÁ 7.30-17.00, SO 7.30-12.00

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

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

Petr Medřický, tel.: 731 005 726, Masarykovo náměstí 31, Mnichovice

PRODEJ KAPRŮ
bude probíhat ve dnech 

St - Pá
21. 12.
22. 12.
23. 12.

V čase (před)vánočním jsme � o vás opet při� avili nejen naši klasiku, ale take V čase (před)vánočním jsme � o vás opet při� avili nejen naši klasiku, ale take 

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

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

pokrm, který nesmí 
chybĕt v době vánočního 

období.

 PNEUSERVISNÍ SLUŽBY NA POČKÁNÍ
 VĚTŠINA PNEUMATIK IHNED SKLADEM
 USKLADNĚNÍ ZÁKAZNICKÝCH PNEUMATIK
 DOPLŇKOVÝ PRODEJ
 E-SHOP NOVĚ NA NAŠEM WEBU

AKCEAKCE
DOPRODEJ LETNÍCH PNEUMATIK 

(skladové ceny z jara 2022)
VÝHODNÉ CENY ZIMNÍCH

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

www.tomicpneu.cz

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

SVÁTKY VÁNOČNÍ A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ 
V NOVÉM ROCE 2023!

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KUTNOHORSKÁ 24 (u náměstí)

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

pracoviště Říčany
Požadavky: časová �exibilita, 

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 134
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DĚKUJEME, ŽE VYUŽÍVÁTE 
NAŠICH SLUŽEB A DO NOVÉHO ROKU 

PŘEJEME VŠE DOBRÉ

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

Společnost ALFA CLASSIC, a.s. 
s výrobním závodem v Říčanech na 
Černokostelecké ulici 740 a výrobou 

čisticích a mycích prostředků hledá pro 
posílení výrobního týmu kolegy nebo 

kolegyně pro následující pracovní pozice:

TECHNIK PRO SEŘIZOVÁNÍ 
A OBSLUHU PLNICÍCH LINEK 

(práce při nastavování plnících linek a plnění
do obalů s maximálním objemem do 5 litrů).

PRACOVNÍK NA OBSLUHU 
PLNICÍCH LINEK 

(plnění obalů s maximálním objemem 
do 5 litrů).

PRACOVNÍK DO VÝROBY MYCÍCH 
A ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ 

A TEKUTÝCH MÝDEL 
(míchání surovin dle předepsaných 

technologických postupů, manipulace se sudy 
a kontejnery).

Osobnostní a kvalifi kační předpoklady pro 
zvládání pracovních pozic:

◗ zodpovědný přístup k práci, přesnost, pečlivost, 
spolehlivost,

◗ zvládání fyzické zátěže,
◗ řízení VZV výhodou.

Nabídka práce je na hlavní pracovní poměr.

V případě zájmu nás kontaktuje:
Ing Simona Hanková,  telefon 777 791 200, 

e-mail: s.hankova@alfaclassic.cz
Jana Novotná, telefon 777 791 109, 
e-mail: j.novotna@alfaclassic.cz

RECYKLAČNÍ LINKA 
TEHOVEC NABÍZÍ 

MOŽNOST ULOŽENÍ 
SUTÍ A BETONU

vždy jen po tel. dohodě
kontakt: 777 322 134 

2023

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Převedu ZÁZNAMY Z VIDEOKA-
ZET na DVD nebo �ešku. Levně. 
Tel: 777 554 484

Staré pohlednice kraje Zápra-
ží, mf do roku 1950. Nabídněte. 
e-mail: akiweb@seznam.cz

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

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
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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 �rmy • 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 �exibilitu • 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

PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Darujte praktický dárek 
– DÁRKOVÝ POUKAZ na 

dřevo, pelety nebo brikety 
dle vašeho výběru.

Odběr: 
Prusice (tel. 774 123 135)

Všestary (tel. 777 280 341)
Otevřeno:

 Po-Pá: 7-17   So: 7-13

Ceník na www.broukal.cz

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

VŠEM NAŠIM KLIENTŮMVŠEM NAŠIM KLIENTŮM
DĚKUJEMEDĚKUJEME

ZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRUZA PŘÍZEŇ A DŮVĚRU

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

ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTZDRAVÍ, SPOKOJENOST
A POHODUA POHODU

✓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:

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

KOSMETIKA 
ZVÁNOVICE

Viditelné výsledky po 
ošetření, příjemné 
prostředí, dárkové 

vouchery

Jaroslava Rabiňáková
Zvánovice

tel.: 774 118 041
www.jasminebeauty.cz

    NOVĚ OTEVŘENO

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

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

Máme za sebou první letošní sníh, stejně tak i první adventní neděli, před námi je poslední měsíc tohoto roku 
a čas Vánoc. Přejme si tedy, bez ohledu na  okolnosti současné doby, příjemně prožité svátky vánoční a do 
nového  roku 2023 si pak zachovejme v hojné míře (TAJENKA).

Choceradská 236, 251 62 
Mukařov, www.dolnis.cz

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2023
          HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, POHODY PŘEJE           

Zaprazi_12_2022_str_18_32_22_11_27.indd   30-31Zaprazi_12_2022_str_18_32_22_11_27.indd   30-31 28.11.2022   19:40:2228.11.2022   19:40:22



Zaprazi_12_2022_str_18_32_22_11_27.indd   32Zaprazi_12_2022_str_18_32_22_11_27.indd   32 28.11.2022   19:40:2328.11.2022   19:40:23


	Zaprazi 12_2022_web
	Zaprazi 12_2022_web_

