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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, 
začínáme další rok s časo-
pisem Zápraží, a pokud se 
nemýlím, tento je již sedm-
náctý. Slušné číslo, co říká-
te? Tak si přejme, ať se tato 
číslovka stále postupně zvy-
šuje, ke spokojenosti všech. 
Předsevzetí do dalších let máme tedy hotové, po-
dívejme se, co přináší únorové číslo Zápraží.
 V rozhovoru se vydáme (nejen) ke hvězdám, 
průvodkyní nám bude Brankica Kubátová, ve-
doucí stelárního oddělení Astronomického ústa-
vu akademie věd v Ondřejově. Hvězda dominova-
la také na prosincovém setkání v Jevanech, šlo ale 
o červenou hvězdu, kterou se pyšní SK Slavia. Její 
příznivci si připomenuli nejen 130. výročí zalo-
žení klubu, ale také jejího zakladatele Jaroslava 
Hausmana, který zde žil. A na právě ukončenou 
malou výstavu v Hradových Střimelicích, věno-
vanou kapitánu Karlu Pavlíkovi, navazujeme 
přislíbeným článkem o osudech této osobnosti. To 
jsou ty hlavní, zajímavých textů zde ale najdete 
mnohem více. 

Příjemné čtení, dobrou náladu  
a pohodové dny přeje

Alena Kvasničková ■

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

Posilujeme systém výdejních míst – Škvorec
Na našem webu www.zaprazi.eu máme dlouhodobě informace 
o výdejních místech (je jich ca 60 v celém kraji) a také o jednotlivých 
místech (obcích, městech), kde je prováděn neadresný roznos do 
schránek. 
Od loňského podzimu jsme zavedli tři nová 
výdejní místa v Českém Brodě (Informační 
centrum, knihobudka na nádraží ČD a Zve-
rimex naproti radnici), teď od února, na 
žádost našich čtenářů, se povedlo domlu-

vit výdejní místo ve Škvorci v potravinách 
U Komárků na Masarykově nám. Sortiment 
tam mají rozšířený, před obchodem je i par-
kování a otevírací doba je 7 dní v týdnu:  
Po-Pá 7:00-18:00, So 7:00-17:00, Ne 8:00-
12:00. Počínaje únorovým číslem bude tedy 
časopis Zápraží k dispozici také zde, a to 
vždy na začátku měsíce.
 Dalším zájemcům o zřízení výdejních 
míst nebo neadresnou distribuci musíme 
však sdělit, že není v současné době v na-
šich silách je zajistit. Vše se odvíjí od nákla-
du časopisu, který je nyní kompletně pře-
rozdělen a možnostech distribuční firmy. 
A náklad ze dnešních 22 000 ks výtisků je 
dále možné zvyšovat jen při ustálení dopo-
sud se měnících cen nákladů a jejich  plném 
pokrytí inzercí. Což v dnešní době není věc 
jednoduchá.                                                               ■

Zápraží vychází k 1. dni 
v měsíci a distribuováno 
je den po tisku na  
výdejní místa a vzápětí 
pak neadresně do 
schránek obyvatel 
celého regionu.

MÍSTA NEADRESNÉHO 
DORUČOVÁNÍ
Babice – Brtnice – Březí – Černé 
Voděrady – Čestlice – Dobročovice  
Dobřejovice – Doubek – Herink  
Hradec – Hradové Střimelice  
Hrusice – Chocerady – Jažlovice  
Jevany – Kamenice – Klokočná  

Kolovraty – Kostelec nad Čer-
nými lesy – Kostelec u Křížků – 
Kostelní Střimelice – Kozojedy 
Křenice – Kunice – Louňovice 
Mirošovice – Mnichovice – Modletice 
Mukařov – Nupaky – Ondřejov 
Pětihosty – Petříkov – Průhonice 
Pyšely – Říčany u Prahy – Seno-
hraby – Sibřina – Sluštice – Srbín 

Strančice – Strašín – Struhařov 
Stříbrná Skalice – Sulice – Světice  
Svojetice – Štíhlice – Tehov 
Tehovec – Uhříněves – Velké Popo-
vice – Všechromy  – Všestary – Vy-
žlovka – Zvánovice – Žernovka
 Výdejní místa, obce v distribučním 
regionu a počty dodávaných výtisků 
jsou aktualizovány min. 1x ročně. ■

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

VÝDEJNÍ MÍSTA 
ZÁPRAŽÍ
Časopis Zápraží si 
můžete na začátku 
každého měsíce (kromě 
ledna a srpna) zdarma 
vyzvednout na našich 
výdejních místech po 
celém regionu.
BABICE – potraviny a bistro Elit
! NOVĚ ČESKÝ BROD – 
Informační centrum 
! NOVĚ ČESKÝ BROD – 
Zverimex Husovo nám.
! NOVĚ ČESKÝ BROD – 
nádraží ČD – knihobudka  
(vše od října 2022) 
DOBŘEJOVICE – potraviny  
Na návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
DOUBRAVČICE – knihobudka 
Na Zámkách
DOUBRAVČICE – cukrárna  
U Bártů
HRUSICE – potraviny Na hlavní

CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko 
okrasných školek (prodejna)
KAMENICE – Obecní úřad
KOLOVRATY – potraviny  
Na Viničkách
KOLOVRATY – Obecní knihovna
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák 
Kalianko
KOSTELEC N. Č. L. – Billa
KOSTELEC N. Č. L. – kavárna 
Modré dveře
KOSTELEC N. Č. L. – Muzeum 
Hrnčířství
KOSTELEC N. Č. L. – MÚ nám. 
Smiřických (podatelna)
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – potraviny 
U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví Alfík
LIMUZY – zahradnictví Limuzy 
u Č. Brodu (jen sezónně duben 
a květen, září) 
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny 
CZ-POGGR

MUKAŘOV – Květiny Srbín
MUKAŘOV – potraviny ENAPO
MUKAŘOV – prodejna FLIP
MUKAŘOV – květinářství 
Kovárna
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – Cukrárna Srbín
ONDŘEJOV – OÚ
ONDŘEJOV – Potraviny Senf
ONDŘEJOV – SKC
PRŮHONICE – OD Azalka
PRŮHONICE – Servis Auto Opat
PRŮHONICE – Aquapalace
PRŮHONICE – centrum Soko-
lovna Průhonice
PYŠELY – Obecní úřad 
ŘÍČANY – Cukrářský salon, 
Široká ul.
ŘÍČANY – Foto FLACHS  
Masarykovo nám.
ŘÍČANY – Infocentrum MÚ
ŘÍČANY – Městská knihovna
ŘÍČANY – MÚ Masarykovo nám.
ŘÍČANY – MÚ Komenského nám.
ŘÍČANY – Centrum Na Fialce
ŘÍČANY – Kongresové a spor-
tovní centrum Oáza

ŘÍČANY – čistírna Magnific, 
Černokostelecká
SENOHRABY – OÚ 
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – potraviny  
Na křižovatce
STRANČICE – Česká pošta
STRANČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKALICE – potra-
viny Senf (ENAPO)
STŘÍBRNÁ SKALICE – Tabák 
a vinotéka Novák
SVOJETICE – potraviny 
U Čápů
NOVĚ! ŠKVOREC – potraviny 
U Komárků ( od února 2023) 
UHŘÍNĚVES – Infocentrum 
ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – NORMA
UHŘÍNĚVES – Prominent – 
prodejna krůtího masa
ÚVALY – nádraží ČD (čekárna) 
VELKÉ POPOVICE – potraviny 
ENAPO
VYŽLOVKA – Pizzeria Risto-
rante Vyžlovka
ZVÁNOVICE – Potraviny

O časopisu
Časopis ZÁPRAŽÍ je určen pro 
oblast jihovýchodně od Prahy, která 
zahrnuje na 60 obcí a měst. Běžný 
náklad časopisu je 22 000 ks, 
periodicita je měsíční s výjimkou 
ledna a srpna (tj. 10 vydání 
v kalendářním roce).



ZAPRAZI.EU | 54 | ZAPRAZI.EU

Astronomové a astrofyzici se podo-
bají v mnohém dávným mořeplav-
cům. Tito moderní objevitelé 21. 
století však poodhalují neznámý 
vesmír, jeho taje a principy za po-
moci nejmodernějších technologií. 
Brankica Kubátová, se kterou se 
znám již řadu let, náleží k těm, kte-
ří se výzkumu vesmíru věnují s vel-
kým nadšením a zaujetím.

Brankica není české jméno, 
kudy vedly Tvé cesty, než jsi 
začala pracovat v Ondřejovské 
hvězdárně?
Když jsem se narodila, byla to ofi-
ciálně ještě Jugoslávie, ale jsem 
vlastně z Bosny a Hercegoviny. 
Studia jsem absolvovala v Běle-
hradě, Srbsko. Mým plánem neby-
lo opustit svou zem, ale okolnosti 
a neutěšená situace po místní vál-
ce mne vedly k rozhodnutí využít 

možnosti nabídnutého stipendia 
a v doktorském studiu pokračovat 
v Praze. Dostala jsem se na Ma-
tematicko-fyzikální fakultu Kar-

lovy Univerzity, obor teoretická 
fyzika, astronomie a astrofyzika. 
Současně jsem hodně času strá-
vila i na Univerzitě v Postupimi 

v Německu, kde jsem pracovala ve 
špičkovém týmu vědců. A vzhle-
dem k tomu, že jsem měla školitele 
z ondřejovské hvězdárny, už od 
začátku doktorského studia jsem 
pracovala ve stelárním oddělení 
v Ondřejově.

Vesmír a vše s ním spojené tě 
zajímalo vždy?
Ano, už jako malou mě vesmír 
fascinoval. Chtěla jsem rozumět 
tomu obrovskému vesmírnému 
prostoru, ve kterém se nacházíme, 
a také i naší roli v něm. Moje touha 
po poznání mě nakonec přivedla 
ke studiu astrofyziky.

Tvým hlavním oborem je tedy 
přesně co?
Během magisterského studia jsem 
se zabývala výzkumem atmosféry 
Země a zkoumala jsem, jak odpo-
rové síly atmosféry ovlivňují po-
hyb satelitů. Později jsem změnila 
obor výzkumu, a začala se zabývat 
hmotnými horkými hvězdami a te-
orií přenosu záření. A tímto obo-
rem se zabývám doposud.

Jak probíhá výzkum vesmíru 
v dnešní době?
Dalekohledy na hvězdárnách jsou 
stále důležité, ale kromě toho 
podstatnou roli ve výzkumu ves-
míru hrají pozorování ze satelitů. 
Ty nesou nejmodernější přístroje 
umožňující se podívat hlouběji do 
vesmíru a dostat vše s mnohem 
větší přesností. Jen pozorovat ale 
nestačí, zapotřebí je vývoj metod 
a modelů, které nám pomáhají zís-
kaným datům porozumět a správ-
ně je interpretovat.

Jak často tedy využíváte Per-
kův dalekohled v Ondřejově?
Tak to záleží především na počasí. 
Pokud je dostatečně jasno k pozo-
rování zvoleného objektu a vzduš-
ná vlhkost není větší než 90 %, 
v pozorovací místnosti je vždy ně-
kdo z pozorovatelů. Pozorování 
objektů se ale neprovádí díváním 
se skrz hledáček Perkova daleko-
hledu, jak si možná někdo může 
představovat (Perkův dalekohled 
(1) (3) je primárně využíván pro 
pozorování hvězd a hvězdných 
systémů včetně těch s exopla-
netami). Funguje to tak, že my 
řídíme dalekohled a ovládáme 
pozorování vzdáleně – tedy po-
mocí počítačových programů. Na 
obrazovkách sledujeme pohyb 
dalekohledu, řídíme spektrografy 
a fotometrickou kameru. Pozoro-
vatel tedy nestojí u dalekohledu, 
ale je u počítače (2).

Jaké to je vést tým vědeckých 
osobností a směřovat je k jed-
nomu cíli?
Jako v každé profesi, jednodu-
chost či složitost vedení týmu zále-
ží na lidech, kteří tento tým tvoří. 
Najít ten správný způsob vedení je 
výzva. Stelární oddělení se skládá 
ze tří vědeckých skupin (fyzika 
horkých hvězd, výzkum extraso-
lárních planet a astrofyzika vyso-
kých energií) a skupiny techniků, 
kteří se starají o dalekohled. Kaž- 
dá skupina má vedoucího, který se 
stará o vědecké zaměření dané sku-
piny. Mým úkolem, jako vedoucí, je 
být prostředníkem mezi vedením 
ústavu a oddělením a koordinovat 
skupiny tak, aby to bylo k prospě-
chu všech.

Život jedné hvězdy z pohledu 
lidského života trvá nepřed-
stavitelně dlouho. Jak to, že 
dokážete popsat celý její život 
a fáze vývoje?
Pro popsání a porozumění života 
jedné hvězdy není nutné, ani mož-
né pozorovat ji po celou dobu. Na 
hvězdné obloze totiž vidíme různé 
typy hvězd v různých fázích jejich 

vývoje. Na základě pozorování 
a s pomocí složitých hvězdných 
evolučních modelů jsme schopni 
určit, ve které fázi života se určitá 
hvězda nachází. Výsledek výpočtů 
jsou pak informace dokládající, 

skrz které evoluční fáze hvězda 
právě prochází, a jak se jí časem 
mění hmota, průměr, teplota a slo-
žení. Také můžeme předpovědět, 

jak dlouho hvězda bude žít a jaký 
bude pozůstatek hvězdy po vyčer-
pání zásoby termojaderného pa-
liva příp. jejím výbuchu (buď bílý 
trpaslík, neutronová hvězda nebo 
černa díra).

Vybrala sis vědu a výzkum 
vesmíru. Čeho si nejvíc ceníš 
na své profesi?
Jsem ráda, že práce kterou dě-
lám, není monotónní. Baví mne, 
že se neustále dozvídám o nových 
věcech. Na druhou stranu to zna-
mená, že je pořád co se nového 
učit. Částečně dělám také mana-
žerskou práci, částečně vědecký 
výzkum, přednáším, komuniku-
ji se studenty. Moje profese mi 
umožňuje spolupracovat s kolegy 
ze zahraničí, navštěvovat jiná vě-
decká pracoviště a vědecká setká-
ní po celém světě. Dá se říct, že 

jsem určitým způsobem privile-
govaná, že mám takovou práci… 
A jsem za to vděčná.

Máš rodinu a náročný profesní 
život. Jak to jde dohromady?
Jako máma se snažím, aby po-
třeby mé dcery byly na prvním 
místě. Myslím, že děti potřebují, 
aby rodiče trávili svůj čas s nimi. 
Ty společné chvíle nic nenahradí. 
Jsem ráda, když se vrátím z práce 
a ona mě vítá slovy: „Mami, s čím 
si dnes budeme hrát?“. Největší 
výzvou je ale dobrá spolupráce 
s manželem, aby vždycky jeden 

Brankica Kubátová není jen milá, sympatická maminka malé slečny 
a cvičitelka jógy. Má zároveň i neuvěřitelně zajímavé povolání; jako 
astrofyzička hledí do hlubin vesmíru a studuje jeho jevy. Čím dále se do 
vesmíru dívá, tím více se noří do minulosti. V ondřejovské hvězdárně 
pracuje jako vědecká pracovnice a je zároveň vedoucí stelárního oddělení.

ROZHOVOR ROZHOVOR

BRANKICA KUBÁTOVÁ (*1974)
✔ Narodila se v Banja Luce, v republice Bosna a Hercegovina.
✔ Magisterské studium (MSc) astrofyziky absolvovala v roce 
2008 v Srbsku, na Matematické fakultě Univerzity v Bělehradě.
✔ Doktorské studium (Ph.D.) teoretické fyziky, astronomie a as-
trofyziky pak v roce 2012 na Matematicko-fyzikální fakultě UK 
v Praze.
✔ Od roku 2008 pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd 
České republiky.
✔ Vedoucí stelárního oddělení Astronomického ústavu Akade-
mie věd České republiky se stala v roce 2020.
✔ Ve volném čase se věnuje cvičení jógy a její výuce pro děti i do-
spělé.
✔ Je vdaná, s manželem, také astrofyzikem, mají jednu dceru.
✔ S rodinou žije v Říčanech.

Už jako malou mě 
vesmír fascinoval

Co jsou hmotné horké hvězdy? 
Hvězdy, které jsou mnohem hmotnější než naše Slunce (asi 8 až 
100krát). Mají silný hvězdný vítr, ten ovlivňuje jejich život a má i vliv 
na jejich okolí, především na galaxie, ve kterých se hvězdy nacházejí.
Abychom pochopili spektrum hvězdy, kterou pozorujeme, musíme 
rozumět jak se záření z hvězdy přenáší a mění do okamžiku, než 
ho zachytíme dalekohledem (putuje hvězdnou atmosférou, me-

zihvězdným prosto- 
rem a zemskou at-
mosférou). Pro ten 
účel vytváříme mode-
ly a simulace, které 
porovnáváme s po-
zorováním a snaží-
me se určit vlastnosti 
hvězd a jejich větrů. 
Jaká je teplota hvěz-
dy, hmotnost, prů-
měr, stáří, rychlost 
větru, ztráta hmoty 
hvězdy za jednotku 
času atd.

“Chtěla jsem rozumět tomu obrovskému 
vesmírnému prostoru, ve kterém se 
nacházíme, a také i naší roli v něm.
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Eta Carinae, jedna z nejhmotnějších 
a nejzářivějších známých hvězd

Perkův dalekohled na 
hvězdárně v Ondřejově 

je největší optický da-
lekohled v ČR, pochází 

z roku 1967 (1)

Řídící místnost Perkova dalekohledu. V poza-
dí  obrazovky, které sledují pohyb dalekohledu 
a zobrazují spektrografy a fotometrickou  
kameru. (2)

Areál parku ondřejovské hvězdárny 
je pro veřejnost volně přístupný  
(zde tzv. centrální kupole hvězdár-
ny bří. Fričů).
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Nově v SKC
Od února připravujeme dvě za-
jímavé sportovní novinky: bad-
minton pro dospělé vždy v pon-
dělí od 20 h, zájemci ať se hlásí 
na: lucie@vyfot.me nebo na tele-
fonu 602 136 990. 
 Ve čtvrtek od 17.30 do 19 h 
pak bude tělocvična patřit japon-
skému bojovému umění BUJIN-
KAN. První lekce je pro každého 
zdarma, následné tréninky stojí 
150 Kč za lekci, stačí sportovní 
oblečení. Tréninky vede Petr Ho-
lub, holub-petr@seznam.cz.

Pronájem prostor
„Kromě pravidelných kurzů i no-
vinek máme v SKC ještě několik 
atraktivních časů, kdy jsou naše 
prostory nevyužité a čekají na 
nové nájemce a lektory sportov-
ních, tanečních, hudebních či vý-
tvarných aktivit,“ vyzývá zájem-
ce manažer SKC Hynek Kašpar. 

Jaro a léto v přípravě
Na duben se připravuje kon-
cert skupiny Malina Brothers. 

Tato čtveřice se svými hity blue-
grassové a trampské hudby 
s úspěchem vystoupila v Ondře-
jově už mnohokrát, naposledy na 
podzim 2021 v SKC. 
 Na druhou půlku července plá-
nuje SKC opět příměstský tábor 
pro děti 6 – 14 let. Zájemci o pro-
nájem prostor SKC, o příměstský 
tábor i o lístky na koncert Malina 
Brothers ať se hlásí na skcvond-
rejove@seznam.cz.                            ■

www.skcvondrejove.cz

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově má za 
sebou nabitý leden, proběhl v něm také novoroční 
sportovní maraton, představení Pražského 
tanečního divadla a ples.

SKC ONDŘEJOV:
přinášíme novinky 

a plánujeme už letní aktivity

KONCERT
MALINA BROTHERS
Je na programu SKC na sobotu 

29. dubna 2023 od 19 h.
Pánové, v sestavě bratři 

Malinové, tedy banjista Luboš 
(Druhá tráva), kytarista Pavel

a houslista Josef, spolu 
s kontrabasistou Pavlem
Peroutkou opět zavítají do 

Ondřejova.
Cena koncertu v předprodeji 

280 Kč, na místě 350 Kč.
Vstupenky žádejte včas!

Pište na  
skcvondrejove@seznam.cz

Malina Brothers

Požádali jsme proto o vysvětlení 
a z tiskového centra Plzeňské-
ho Prazdroje, od mluvčího pana 
Zdeňka Kováře, ho také vzápětí 
obdrželi. „K revitalizaci parku 
na našem pozemku před Velko-
popovickým pivovarem jsme se 
rozhodli na základě odborných 
posudků expertů. Ty jsme nechali 
vyhotovit už v loňském roce, kdy 
jsme byli nuceni vykácet prvních 
pět smrků, které byly kvůli nápo-
ru mšic proschlé a u kterých hro-
zil pád větví. Na to nás upozornil 
i velkopopovický obecní úřad. 
Odborná expertiza pak bohužel 
potvrdila chatrné zdraví i u dal-
ších jehličnanů
 Během revitalizace, schválenou 
obcí Velké Popovice, dochází k vy-
kácení 19 starých a nemocných 
smrků pichlavých a ztepilých, 
ošetření kořenového systému 
stávajících dřevin a rekonstrukci 
travních ploch. Místo nich vysází-

me 36 vzrostlých stromů, přede-
vším se bude jednat o Platan javo-
rolistý. Tyto stromy budou tvořit 
aleje, které pohledově i funkčně 
zalemují pohled na historickou 
stavbu pivovaru. Dále v parku vy-
sadíme okrasné jabloně a kvetoucí 
sakury. Keřové patro se rozroste 
o muchovník a bude též založeno 
patro z okrasných travin. Výsadba 
nových stromů a keřů je plánová-
na na březen až květen letošního 
roku. Obnova parku je prováděna 
pod dohledem zahradnického ar-
chitekta na základě dendrologic-
kého posudku. Spolu s celkovou 
revitalizací parku rekonstruujeme 
i dětské hřiště před Kozlovnou 
a výběh pro kozy, na oboje se mo-
hou místní i návštěvníci Popovic 
těšit na jaře. Cílem je vytvořit pří-
jemný a bezpečný park, který bude 
sloužit obyvatelům obce, a kde se 
budou moci konat různé akce či 
oslavy.“                                               red ■

Nejen na sociální síti se objevily dotazy a komentáře 
ohledně úprav zeleně, které probíhají ve Velkých 
Popovicích před pivovarem. Jeden z dotazů jsme 
obdrželi i v redakci Zápraží, a díky tomu jsme 
vlastně  tuto situaci zaznamenali.

Obnova parku u pivovaru

Brána u vstupu 
na pozemek před 
Velkopopovickým 

pivovarem, 
stav před 

revitalizací.

z nás byl s dcerou, když není ve 
škole.
 Jsem moc ráda, že manžel je 
také vědec, stejně jako já je astro-
fyzikem v Ondřejově, a že rozumí 
všem záležitostem týkajících se 
vědecké práce. Radím se s ním 
v mnoha ohledech a je pro mě vel-
kou oporou. Přiznávám, ne vždy 
máme stejný názor, ale to je nor-
mální. Důležité je spolu mluvit, 
diskutovat.
 A snaha nemíchat pracovní a sou-
kromé záležitosti? To se ne vždy 

daří. To máš totiž tak. Ve vědě platí, 
že práce nikdy není dokončená. Stá-
vá se, že jsem i po práci myšlenkami 
u problému, který řeším. Ale dcera 
mě vždycky vrátí do reality.

Co myslíš, půjde dcera ve šlé-
pějích svých rodičů?
Uvidíme. Vesmír ji zatím láká, má 
zájem se dozvídat spoustu věcí. Je 
zvídavá, ale do ničeho ji netlačíme. 
Ráda nás navštěvuje a pomáhá na 
hvězdárně, pokud se koná něja-
ká akce pro veřejnost, třeba Noc 
vědců nebo Dny otevřených dveří. 
Necháváme ji volný prostor, aby si 
sama vybrala to, co ji baví. Důleži-
té je, aby ji její budoucí práce napl-
ňovala a inspirovala.

Brankico, jak vlastně odpočí-
váš a nabíráš nové síly?
Pokud si chci odpočinout a nabrat 
novou energii potřebuji být o sa-
motě. Jsou to okamžiky klidu, kdy 
si uspořádávám myšlenky a emo-
ce. Když jsem hluboce v kontaktu 
sama se sebou, to mě nejvíc nabíjí. 
Je to pocit, jako bych se připojila 
na nějaký zdroj energie. Nezále-
ží na tom, jestli jsem doma nebo 
v přírodě, jen potřebuji dosáhnout 
vnitřního klidu. Každodenně se 
proto snažím aspoň na půl hodiny 

se oprostit od všech povinností, 
vypnout, odpočívat, meditovat 
nebo si zacvičit jógu.

Vidíš, to mne také zaujalo. Co 
Ty a jóga?
O jógu jsem se zajímala už za 
studií. Udělala jsem lektorský 
kurz pod vedením učitele jógy 
prof. Dr. Predraga Nikiće, a od 
té doby vedu soukromé a veřej-
né lekce jógy pro dospělé a děti. 
Osobně mi jóga pomáhá nejen 
protáhnout a posílit tělo, uklid-
nit mysl, zažít hlubokou relaxaci, 
ale funguje i běžném životě při 
překonávání každodenních po-
vinností a v celkovém rozvoji člo-
věka. Prostřednictvím jógy jsem 

se hodně naučila o sobě i ostat-
ních lidech. Narození dcery mne 
motivovalo; zaměřila jsem se 
víc na způsoby vedení jógy i pro 
děti. V současné době vedu lekce 

hatha jógy pro dospěle ve spor-
tovním centru v Říčanech a také 
i on-line lekce jógy.
Moc děkuji za zajímavý rozhovor!

-mhm- ■

ROZHOVOR

“Osobně mi jóga pomáhá nejen protáhnout 
a posílit tělo, uklidnit mysl, zažít hlubokou 

relaxaci, ale funguje i běžném životě při 
překonávání každodenních povinností 

a v celkovém rozvoji člověka.

Perkův dalekohled 
si zaslouži obdiv 

i po letech. Mohut-
nost jeho tubusu 

udivuje mnohé 
návštěvníky. (3)

"Jsme stvořeni 
z hvězdného 

prachu"
Carl Edward Sagan americký 

astronom a astrofyzik

Vše, co vidíme všude kolem nás na 
planetě Zemi až po naše tělo, je 
tvořeno atomy různých chemic-
kých prvků, které byly vytvořeny 

procesy termonukleárních reakci 
v nitru některé z dnes již neexistují-
cích hvězd. Přibližně 99 % našeho 
těla je tvořeno atomy vodíku, uhlí-
ku, dusíku a kyslíku. Ve zbývajícím 
jednom procentu se skrývá mnoho 

jiných prvků ve stopovém množ-
ství. Atomy vodíku v nás vznikly již 
při velkém třesku. Atomy uhlíku, 

dusíku a kyslíku jsou produkty 
hořících hvězd. Velmi těžké prvky 
vznikly při hvězdných explozích. 
Proto můžeme říct, že my všichni 

pocházíme z hvězd.
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Bez financí z rozpočtu Středo-
českého kraje, které tvoří 95 % 
našeho financování by nebylo 
možné existovat. Děkujeme. Po-
děkování patří i městu Říčany, 
které nás v roce 2022 podpo-
řilo částkou 50 000,- Kč a také 
Správní a Dozorčí radě, jejíž čle-
nové ve svém volném čase pomá-
hají svými zkušenostmi s cho-
dem organizace a k její stabilitě.

V loňském roce jsme podali žá-
dost o poskytnutí nadačního 
příspěvku ve výši 374 770,- Kč 
do Nadace EP Corporate Group 
a náš projekt na zvýšení kvali-
ty života seniorů byl podpořen 
v plné výši.  Z nadačních peněz 
bude umožněno v rámci osob-
ní asistence seniorů poskytnutí 
pomoci ve větším rozsahu. Záro-
veň z projektu zakoupíme kom-
penzační pomůcky pro seniory, 
které nejsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou a naši klienti si je 

budou moci zapůjčit. Jde o cho-
dítka, sprchové sedačky a závěs-
ná vanová sedátka pro osobní 
hygienu. 

Pomáháme seniorům 
i rodinám s dětmi
Služba osobní asistence pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením je poskytována v při-
rozeném domácím prostředí. 
Pomáháme s chodem domác-
nosti, stravou, hygienou a péčí 
ve zdravotní oblasti. Dále i v jed-
nání s úřady a se zprostředková-

ním finanční podpory. Tato péče 
je zajištěna terénní formou. 
Pracovní doba pokrývá všechny 
dny, včetně svátků, od ranních 
do večerních hodin.
 Smyslem služby pro rodiny 
s dětmi je zachování vhodného 
domácího prostředí a rodin-
ných vazeb, které jsou z různých 
příčin narušeny, či ohroženy. 
Služba pomáhá zdarma klien-
tům v krizových situacích, jako 
jsou nefunkční vztahy, výchova 
dětí, dopady probíhajícího roz-
vodového řízení, zatížení dlu-
hy, hrozba ztráty bydlení apod. 
Hlavním cílem je tedy umožnit 
dětem setrvat a vyrůstat ve fun-
gující rodině. 

Řešme vše „Spolu u čaje“
V lednu proběhlo druhé setkání 
rodičů, kteří se ocitli v nové ži-
votní situaci a nevědí, jak ji řešit. 
Setkání „Spolu u čaje“ probíhají 
v prostorách KCŘ s drobným 
občerstvením a sdílením zkuše-
ností pod vedením zkušených 
kolegyň. Naší prací je pomoci 
vám, přijďte.

Otázky studia a financování
Využili jsme možnosti zúčast-
nit se semináře ve škole Open 
Gate v Babicích s tématem „Jak 
rozpoznat a rozvíjet potenciál 
dítěte ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí“. Díky Nadaci 
The Kellner Family Foundation 
můžou na soukromém gymná-
ziu Open Gate studovat i nadané 
děti z dětských domovů nebo děti 
v těžké životní situaci. Motivova-
né děti z celé České republiky zde 
mohou rozvíjet své zájmy, jsou 
podporovány v učení angličtiny 
a ubytování přímo v areálu školy 
jim umožňuje se plně soustředit 
na splnění svých snů a cílů. 

Komunitní centrum Říčany své 
služby nabízí aktuálně všem, 
kteří popsanou péči potřebují. 
Pokud budete potřebovat pomoc 
pro sebe, své blízké či známé, 
nebo bližší informace, kontak-
tujte nás nebo se podívejte na 
www.kcricany.cz.

S úctou Pavlína Šantorová Filková, 
 ředitelka společnosti ■

První měsíce v roce jsou vždy spojené s povinným vyúčtováním obdržených dotací, 
grantů a vykazováním práce za uplynulý rok. Práce Komunitního centra jako neziskové 
organizace je zcela závislá na finanční podpoře, jak ze státního rozpočtu a Evropských 
sociálních fondů, tak donátorů, které pravidelně oslovujeme s žádostí o podporu.

KOMUNITNÍ CENTRUM 
ŘÍČANY o.p.s.

Chcete stát patronem Komunitního centra Říčany 
a podpořit nás v naší práci? Ozvěte se nám. Veške-

ré informace o naší organizaci, kontakty i návod, 
jak nás podpořit, naleznete na www.kcricany.cz.

E-mail: info@kcricany.cz, tel. 774 780 141 
nebo 737 587 130

Osobní asistence – Bc. Kamila Šourková: tel. 604 522 625
Program pro rodiny – Lucie Sochůrková, DiS.: tel. 737 536 205

Během uplynulých šesti měsíců 
jsme navštívili 17 představení, dílen 
a workshopů. Do projektu se zapojily 
všechny čtyři obory a téměř 600 dětí 
a rodičů. Měli jsme možnost diskuto-
vat s režiséry, dramaturgy, producen-
ty a umělci, děti navštívily zákulisí, 
viděly na vlastní oči kostýmy, kulisy, 
seznámily se s provozem divadla.
 Děti z hudebního oboru navštívily 
představení Kouzelná flétna, Jeníček 
a Mařenka a Čert a Káča. Zpěváci 
shlédli dílnu Opera nás baví, která 
byla věnována W. A. Mozartovi.
 Tanečníci se do projektu vrhli vel-
mi intenzívně, a tudíž mají za sebou 
zatím nejvíc zážitků: z představení 

Marná opatrnost, BPM, Cube, Kra-
jina těla a Zázrak (s)tvoření. Posled-
ně jmenované představení viděly 
i děti z výtvarného oboru a k tomu 
připojily dílnu k představení Kytice. 
Literárně-dramatický obor se zapojil 
do projektu návštěvou Představení 
Krajina těla, dílny k představení Ky-
tice a interaktivních her Divadlo hoří 
a Divadlo? Divadlo!
 V současné době je projekt na 
ZUŠ Říčany tak populární, že ačkoli 
jsme měli v úmyslu v tomto pololetí 
návštěvy představení trochu omezit 
a věnovat se zpětné vazbě směrem 
k divadlu, budeme v návštěvách až do 
června pokračovat. Čekají nás další 

krásné momenty – návštěva předsta-
vení Carmen, Aida a chybět nebude 
ani Prodaná nevěsta. V červnu navští-
ví všechny obory představení Kytice. 
I v druhém pololetí budeme „šmejdit“ 
po divadlech a seznamovat se s diva-
delním prostředím.

Myslíme si, že více než slova vám 
projekt přiblížíme fotografiemi z jed-
notlivých představení a workshopů. 
Děkujeme Národnímu divadlu za 
možnost spolupráce a těšíme se na 
další zážitky.

MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně  

– výchovný pracovník ZUŠ Říčany ■

ZUŠ Říčany a půlroční spolupráce v projektu
spolupráce s Národním divadlem

Je konec ledna a za námi je první část spolupráce na projektu 
s Národním divadlem. Proto si dovolíme malé shrnutí a zároveň 
i konstatování, že jsme velmi rádi za všechny možnosti a zkušenosti, 
které se nám tímto otevřely.

▲◄ Divadlo 
hoří - LDO - 
interaktivní hra 
v ND

▲ Kouzelná flét-
na - HO - dílna

► Krajina těla - 
TO - dílna

Marná opatrnost -TO - dílna

Hordubal. Setkání s dramaturgyní 
Ilonou 
Smejka-
lovou

Čert a Káča - HO - dílna

Jeníček 
a Mařenka 
- HO  - 
dílna

Zázrak (s)tvoření - VO - dílna 
na pódiu
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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

V tomto školním roce se děti jed-
nou měsíčně zabývají robotikou. 
Zpravidla první čtvrtek v měsíci 
přijíždí do školky pan učitel Peter, 
který v ZŠ Navis učí informatiku. 
Děti se na jeho návštěvu těší. Zá-
bavnou formou se seznamují se 
základy robotiky a programování 
– dalo by se říci, že si hrají s ma-
lými sympatickými robůtky a při-
tom si nenásilně procvičují logic-
ké myšlení, orientaci v prostoru 
a dělají první krůčky v rozvíjení 
digitální gramotnosti. Konkrét-
ně už máme zkušenost s malými 
Ozoboty nebo autíčkem Indi. Je to 
skvělá cesta, jak naučit děti pra-
covat s chybou. Společně pozo-
rujeme, co který příkaz způsobí. 
Zkoušíme, a pokud to není ono, 
hledáme a znovu zkoušíme, jak 
zadat instrukci, aby robot udělal 
to, co chceme. Děti si zažijí, že 

nevadí dělat chyby, že ty mohou 
dokonce být prostředkem k dosa-
žení úspěchu. Tuto zkušenost pak 
přirozeně přenášejí do dalších ob-
lastí svého života.
 Další spolupráci realizujeme 
s naší školní speciální pedagožkou 
Janou, od které máme informace 
o tom, jak se daří našim absol-

ventům ve škole. To nám pomá-
há, abychom neustále revidovali 
a vylaďovali program předškolní 
přípravy. V druhém pololetí nás 
navštěvuje, aby po pozorování ve 
třídě přispěla konkrétními podně-
ty a nápady, jak dále a lépe rozvíjet 
stávající předškoláky. Poté, co se 
děti zapíší do ZŠ Navis, usilujeme 

o to, aby je během druhého polo-
letí navštívila i paní učitelka pro 
budoucí první třídu. Ta si pro ně 
připraví zábavné hry a úkoly roz-
víjející předškolácké dovednosti. 
Je to první příležitost, aby se děti 
s paní učitelkou vzájemně pozna-

ly. Před prázdninami se zase děti 
vypraví za ní do školy. 
 My ve školce se soustředíme na 
každodenní předškolní přípravu 
směřovanou nejen k získání zna-
lostí důležitých pro začátek školy, 
ale i základních sociálních a pra-
covních návyků. Spadá sem napří-
klad příprava na soustavnou školní 
práci, tedy schopnosti něco začít, 
vydržet u toho a dotáhnout to do 
konce, a samozřejmě po sobě ukli-
dit. Při tom všem nezapomínáme 
na všechny ostatní rozměry dětské 
osobnosti. ■

Co všechno musí stihnout předškolák

Mateřská škola Ratolest
Petříkov 166

Velké Popovice
tel: +420 773 226 531

e-mail:  
skolka.ratolest@gmail.com

www.msratolest.cz

Rozvíjíme děti po všech stránkách, chceme je dobře připravit, aby jejich 
nástup do základní školy proběhl co nejlépe. Radujeme se z toho, že se nám 
daří spolupráce s pedagogy naší navazující školy Navis.

Termíny jsou stanoveny na základě 
sídla školy, ne podle adresy bydliš-
tě. Níže uvádíme termíny prázdnin 
v kraji na Zápraží, přidáváme Pra-
hu. Kompletní seznam najdete na 
MŠMT pod Organizací školního 
roku 2022/2023 (www.msmt.cz).

6. 2. – 12. 2. 2023 Praha 6 až 
10, Nymburk
13. 2. – 19. 2. 2023 Praha-vý-
chod, Praha-západ
20. 2. – 26. 2.  Kolín, Kutná Hora
6. 3. – 12. 3. 2023 Benešov
13. 3. – 19. 3. 2023 Praha 1 až 5
Pozn. Jarní prázdniny rozdělují 
Prahu na dvě části: Praha 1–5 
a Praha 6–10. 

1) Praha 1 až 5 jsou městské části: 
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, 
Praha 5, Praha 11, Praha 12, Pra-
ha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, 
Praha-Libuš, Praha-Lipence, Pra-

ha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Pra-
ha-Slivenec, Praha-Šeberov, Pra-
ha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, 
Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. 

2) Praha 6 až 10 jsou městské 
části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  
Praha 9, Praha 10, Praha 14, Pra-
ha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 
19, Praha  20, Praha  21, Praha 22, 
Praha-Kolovraty, Praha-Běcho-
vice, Praha-Benice, Praha-Bře-
ziněves, Praha-Čakovice, Praha-
-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, 
Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-
-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, 
Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, 
Praha-Královice, Praha-Křeslice, 
Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, 
Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, 
Praha-Přední Kopanina, Praha-
-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-
-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-
-Vinoř.                                                   red ■

V dalších kolech přijímacího řízení 
není počet přihlášek, které může 
uchazeč podat, omezen. Pokud se 
uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělá-
ní na jedné škole, musí přesto podat 
dva tiskopisy přihlášky.
 Termín podání přihlášky na obory 
vzdělání bez talentové zkoušky: do  

1. března 2023. Pozn. Pro obory s tal. 
zkouškou byl do konce listopadu 2022.
 Přihlášku na tiskopisu podává 
uchazeč, v případě nezletilého ucha-
zeče jeho zákonný zástupce. Přihláš-
ku je možné donést na podatelnu 
střední školy osobně nebo ji zaslat 
poštou.                                                                red ■

Konají se vždy během února a března. Jsou 
rozděleny do několika turnusů trvajících jeden 
týden. Datum jarních prázdnin určuje směrnice 
vydávaná s předstihem Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až dvě 
přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky.

JARNÍ PRÁZDNINY NEZAPOMEŇTE: termín podání  
přihlášek na střední školy se blíží

Navazujíc na předchozí rozhovor 
s astrofyzičkou Brankicou Kubátou, 
neodolali jsme a využili jejího povídá-
ní i pro tuto stránku, která upomíná 
na hvězdárnu, ale především laickým 
zájemcům (včetně nás v redakci) zjed-
nodušeně přibližuje vývoj hvězd. 

Jak vznikají hvězdy?
Hvězdy vznikají z molekulárních 
mračen (složených hlavně z vo-
díku, hélia a stopových množství 
těžších prvků) smršťováním hmoty 
a pod vlivem vlastní gravitace. Ob-
last kondenzující hmoty se začne 

zahřívat a tlak vzrůstat, a to vede 
k tvorbě tzv. protohvězdy. 

Vývoj málo hmotných 
hvězd
Protohvězdy menší hmotnosti však 
nikdy nedosáhnou teploty potřebné 
k rozběhnutí jaderné fúze vodíku. 
Tyto objekty jsou pak známé jako 
hnědí trpaslíci.
 V masivnějších protohvězdách, 
díky vzrůstu teploty a tlaku, ale dojde 
k zápalu termojaderné reakce. Vodík 
se začne termonukleární fúzí přemě-
ňovat na helium. Hvězda začne uvol-

ňovat energii, čímž zabrání většímu 
smršťování a rozzáří se. Asi 90 % 
svého života bude hvězda nadále spa-
lovat vodík na helium a zůstane tzv. 
hvězdou hlavní posloupnosti. Je to 
fáze v jejím životě, ve kterém je jádro 

hvězdy v hydrostatické rovnováze. 
Časem v jádře dochází vodík a rovno-
váha se naruší, hvězda pak vstupuje 
do závěrečné fáze. Ztratí rovnová-
hu a její jádro se začne zmenšovat 

a ohřívat, zatímco vnější vrstvy se 
začnou ochlazovat. To vede k rozpí-
nání hvězdy, čímž se hvězda mění na 
červeného obra. Poté se v závislosti 
na své hmotnosti každá hvězda vydá 
jinou cestou.
 Menší hvězdy, jako je Slunce, spa-
lují vodík pomaleji, takže budou svítit 
několik miliard let. Tyto hvězdy po 
fázi červeného obra neudrží jaderné 
reakce, střed hvězdy proto zkolabuje 
a smrští se; vytvoří se hustý objekt, 
který se nazývá bílý trpaslík. Po ně-
kolika miliardách let bílý trpaslík 
přestane svítit a stane se z něj černý 
trpaslík.

Vývoj hmotných hvězd
Hmotnější hvězdy zažívají zcela jiný 
konec. V průběhu vývoje procházejí 
fází červeného veleobra. V jeho středu 
vznikají termonukleární fúzí další těž-
ší prvky – vytváří se například kyslík, 
neon, křemík, dokonces i železo. Po 
stadiu veleobra hvězdě dojde palivo, 
zhroutí se vlastní gravitací a explodu-
je jako supernova. Hmotnost jádra 
hvězdy po výbuchu určuje, co se bude 
dít dál. Pokud je přeživší jádro mezi 
1.5-3 hmotnostmi Slunce, smršťuje 
se a stává se neutronovou hvězdou. 
Pokud je jádro mnohem větší než  
3 hmotnosti Slunce, jádro se smrští 
a stane se objektem neomezeně vyso-
ké hustoty a nekonečně malé velikosti 
– vytvoří se tzv. černá díra.

Všechny prvky sloučené během živo-
ta hvězdy a pak i při samotné explozi, 
expandují do mezihvězdného pro-
středí. A proto vše, co vidíme všude 
kolem nás, na planetě Zemi až po 
naše tělo, je tvořeno atomy různých 
chemických prvků. Ty vznikly během 
procesů termonukleárních reakci 
v nitru, nebo při výbuchu některých 
z dnes již neexistujících hvězd.

Brankica Kubátová ■

VĚDA

Výzkumům a pozorováním vděčíme za to, že víme, 

jak hvězdy vznikají
Hvězdárna v Ondřejově byla založena v roce 1898 Josefem Janem Fričem, který ji 
v roce 1928 věnoval státu. Dnes je hvězdárna součástí Astronomického ústavu AV 
ČR (AsÚ), který má čtyři vědecká oddělení – Sluneční oddělení, Stelární oddělení, 
Oddělení meziplanetární hmoty a Oddělení galaxií a planetárních systémů.

PERKŮV DALEKOHLED
Nachází se na hvězdárně v Ondřejově, a jde o největší optický daleko-
hled v České republice. Dalekohled z roku 1967, s hlavním zrcadlem 

o průměru 2 m, je výrobkem německé firmy Carl Zeiss Jena. V součas-
nosti je vybaven dvěma spektrografy pro analýzu světla a fotometric-

kou zobrazovací kamerou. Astronomové z AsÚ ho využívají pro vědec-
ká pozorování hvězd a hvězdných systémů včetně soustav s planetami. 

Dalekohled je zapojen do mezinárodních projektů a pořizuje data 
pro vědecké skupiny s nejrůznějšími tématy. Slouží také jako výukový 

přístroj pro studenty českých i zahraničních univerzit.

„Sloupy stvoření“ v Orlí mlhovině. 
Místo, kde se rodí hvězdy.

Červený veleobr VY Canis Majoris ze souhvězdí 
Velkého psa je 600x větší než naše slunce. Je v závě-
rečné fázi svého života a velmi nestabilní. 
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Tak začalo prosincové setkání v za-
sněžené vile Olga v Jevanech u pří-
ležitosti 150. výročí narození MUDr. 
Jaroslava Hausmana, zakladatele 
SK Slavia Praha. Zakladatelů Slavie 
byla celá řada, ale Hausman byl nej-
významnější. To, co znamenal Tomáš 

Garrigue Masaryk pro vznik Čes-
koslovenska, znamenal Hausman 
pro vznik Slavie. Slavii založil v roce 
1892 a její osudy ovlivňoval až do své 
smrti o třicet let později. 
 Organizace setkání se ujal Odbor 
přátel Slavie. Fanouškovské sdru-
žení, které zachránilo Hausmanovu 
Slavii před zánikem v roce 1964. 
Prostory vily Olga zdarma poskytli 
současní majitelé, manželé Vyšínovi. 

Slavia Podřipská
Hosté se dozvěděli, že Slavia je 
vlastně podřipský klub! Vedle Ja-

roslava Hausmana a jeho bratra 
Heřmana ji pomáhali budovat další 
podřipští rodáci. Z vesničky Vraž-
kov pocházel první starosta SK Sla-
vie arch. Karel Ankrt, z Roudnice 
první šampion Slavie v jízdě na kole 
Václav Kratochvíl. Pod pseudony-

men „Podřipský“ závodil Heřman 
Hausman. Vyjádřil tak hrdost na 
svůj kraj a zároveň unikl pozornosti 
profesorů, kteří sportovce proná-
sledovali. Tradici pseudonymů pak 

po slávistických cyklistech převzali 
z obdobných důvodů i fotbalisté. 
A když už jsme u Podřipska, tak 
z Roudnice pocházel i zakladatel 

Sparty Maxmilián Švagrovský. Ti 
všichni se jednoho dne vypravili 
na studia do Prahy a výsledkem 
jejich lásky ke sportu jsou dva nej-
větší fotbalové kluby u nás – Slavia 
a Sparta. 

Se sparťany ve vlaku
Jak vypadalo první setkání sportov-
ců Slavie a Sparty? Za to vděčíme 
zápisku z archivu vnučky Heřmana 
Hausmana, paní doktorky Hany 

Sovinové, která se setkání ve vile 
Olga také zúčastnila. Sparťani 
a slávisté se poprvé sešli nikoli na 
fotbalovém hřišti, ale ve vlaku do 

Pardubic! Sparťani se věnovali at-
letice a vyrazili z dnešního Masary-
kova nádraží na závody. Do vagónu 
k nim přisedl starosta Slavie arch. 
Ankrt s mladým nadějným závod-
níkem Heřmanem Hausmanem. 
Na dotaz sparťanů, kam jedou, 

Ankrt suveréně pravil: „Jedeme do 
Pardubic na závody a tuhle kasu-
árek vyhraje juniorku“. („kasuá-
rek“ používal Ankrt jako označení 
oblíbených mladých závodníků. 
Naopak nepřátelé Slavie označoval 
jako „ptakopysky“.) A tak se také 
stalo. Slovo předsedy bylo záko-
nem a mladičký Heřman Hausman 
vyhrál při svém prvním závodě mis-
trovství juniorů. 

Strava šampiónů
Ve vile Olga zaznělo mnoho his-
torek z dřevních dob cyklistické 

Slavie. Třeba ta z Plzně, 
kam dorazili dva závod-
níci Slavie bez dozoru 
starosty Ankrta. Mata-
dor Václav Kratochvíl 
a mladíček Heřman 

Hausman. Peníze hned 
utratili hned a pak neměli 

co jíst. Jeden vymyslel, že 
se nasytí tím, že půjdou čichat 

vůni párků k masným krámů. To 
jen zhoršilo kručení v žaludku. 
Výtečník pak přišel ještě s lepším 
nápadem – mlácení pěstí do břicha 
mělo zahnat hlad! Když konečně 
přišli peníze z Prahy, snědli oba 
borci 17 rohlíků. 

Hrdina
První část vzpomínání na zakla-
datele Hausmana byla věnována 
„první pětiletce“ Slavie, druhá pak 
životním osudům jeho a bratra 
Heřmana. O nezlomném a bojov-
ném duchu Jaroslava Hausma-
na snad nejlépe vypovídá článek 
z Národních listů z května 1899. 
V tom roce vypukla v Dolní Dob-
ruči epidemie tyfu. Mimořádně ne-
bezpečná a nakažlivá nemoc ničila 
život místnímu doktorovi, který se 
musel s pacienty zavřít ve speciálně 
zbudovaných tyfových barácích. 
Doktor marně vysílal prosby o po-
moc. Ze všech absolventů medicíny 
se našel jediný, který riziko pod-
stoupil. Byl jim Jaroslav Hausman. 
„Se vztyčeným čelem, bez bázně, 
s klidnou odvahou a chutí vstupoval 
mladý ochotný a obětavý lékař ten 
do naší obce, aby pomáhal a ulevo-
val nemocným, nevěda nebude-li za 

svoji lidskost postižen a neonemoc-
ní-li spolu.“ vzpomínal na příchod 
„spasitele“ místní lékař. 

Je to rebel!
Zatímco založení sportovní Slavie 
byla v novinách roku 1892 věnová-
na krátká noticka, o rok později se 
jiný čin Jaroslava Hausmana dostal 
až na titulku. Při protihabsbur-
ských bouřích v Praze v květnu 
1893 vylezl jeden z demonstrantů 
na sochu Františka I. a ovázal ji ko-
lem krku oprátku. Policie demon-
stranty rozehnala, ale oprátky si 
až do druhého dne nikdo nevšiml. 
Byla z toho ostuda až ve Vídni. Ke 
svému činu se pachatel přiznal až 

o mnoho let později a jen v rodin-
ném kruhu. Ano, byl to student 
prvního ročníku medicíny Jaroslav 
Hausman.

Vůně benzinu
Jaroslav Hausman provozoval 
od roku 1903 v Praze vlastní sa-
natorium. Přiváděl v něm na svět 
miminka, mezi nimi i maličké-
ho Tomáše Baťu. „Po pracovní 
době“ se vrhal zachraňovat životy 
na motocyklové závody. Zraněné 
závodníky pak převážel do svého 
sanatoria. Hausman totiž propadl 
kouzlu motorismu. Sám vlastnil 
jedno z prvních aut u nás, kterému 
rodina říkala „Nebojsa“. V Auto-
klubu zasedal ve smírčí komisi. 
Lásku k motorismu zdědil po otci 
i jeho syn – „Jája“ Hausman, le-
gendární závodník, konstruktér 
a novinář.
 Loučení s vilou Olga byla pro 
mnohé návštěvníky dojemné. 
Může za to i poslední vzpomínka 

na jejího slavného obyvatele. Když 
Jaroslav Hausman v roce 1923 ná-
hle zemřel, jeho věrná fenka Gerta 
si vzala jeho klobouk, vlezla si do 
páníčkova křesla, kde za tři dny 
uhynula. 
 Až tedy někdy uvidíte v televizi 
hrát fotbalovou Slavii, nebo na uli-
ci pobíhat erdelteriéra, vzpomeňte 
si na Jaroslava Hausmana. Největ-
šího ze všech slávistů a skvělého 
člověka. 

Miroslav Pomikal
Historická sekce Odboru přátel SK 

Slavia Praha ■

Pozn. red. Článek věnující se osobnosti 
Jaroslava Hausmana jsme uveřejnili již 
v Zápraží 11/2020. Nechybí v něm ani 
erdelteriéři, jejichž první chovná stani-
ce vznikla v Jevanech. Najdete v archivu 
čísel na webu www.zaprazi.eu

Z HISTORIE

„Dobrý den, vítejte ve vile Olga, kterou postavil zakladatel Slavie Jaroslav 
Hausman,“ uvítal zhruba čtyřicítku hostů moderátor. „Jestli mohu, tak 
vilu nepostavil dědeček Jaroslav, ale babička Olga. Sama vybrala projekt, 
hlídala stavebníky. Chtěla, aby dědeček měl klid na svoji praxi v Praze. 
A vila se nejmenuje po babičce Olze Městecké, ale po její dceři, mé 
mamince, která se také jmenovala Olga.“ doplnila ho vnučka Jaroslava 
Hausmana, paní Olga Petrová. 

ZA NEJVĚTŠÍM SLÁVISTOU  
DO JEVANSKÉ VILY OLGA

▲ Jaroslav Hausman si na svatbu pěstoval parádní knír s navoskovanými špičkami nahoru. 
Fešácký knír ovšem nebyl úplně pochuti novomanželce, paní Olze. Poprosila Jaroslava, jestli by 
si ozdobu nesundal. Když se k tomu neměl, jednou v noci mu půlku kníru ustřihnula.

▲Milovníci slávistické historie ve vile Olga. Předseda Odboru přá-
tel Slavie, David Ocetník, drží v ruce repliku nejstaršího praporu 
Slavie z roku 1892.

▲ Pamětní medaile v limito-
vané edici připomíná 150. vý-
ročí narození zakladatele Jar. 
Hausmana a 120. výročí vzniku 
SK Slavia Praha.

foto: archiv rodiny Vinšových ze Sazené
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Odbor přátel SK Slavia je nej-
starším fanouškovským hnutím 
v republice. Primárně podporuje 
a propaguje SK Slavia. Více info na 
www.odborpratel.cz
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Hausman 
na kole

“To, co znamenal Tomáš Garrigue Masaryk 
pro vznik Československa, znamenal 

Hausman pro vznik Slavie.

Hausman za volantem „Nebojsy“. 
Se svým Renaultem vyrážel z Jevan 
do Prahy do svého sanatoria.
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PRŮHONICE – Dálnice D1 je od 
1. 1. 2023 mezi Průhonicemi a Spo-
řilovem nově silnicí I. třídy s ma-
ximální rychlostí 110 km/h. Tento 
úsek, dlouhý 5,2 km, namísto státu 
nyní vlastní hl. m. Praha. Řidiči ho 
mohou využívat bez poplatku.
Zdroj: ŘSD Středočeský kraj 

STRANČICE / PRAHA 10 – No-
vým čestným občanem Prahy 10 in 
memoriam se stal strančický rodák, 
vynálezce a úspěšný průmyslník 
Emil Kolben (1862–1943). Oceně-
ní převzali na sklonku loňského roku 
ve Vršovickém zámečku z rukou 
starosty Prahy 10 zástupci spolku 
Kolbenova vila, kteří ho pak předají 
Kolbenovým příbuzným. 

MUKAŘOV – V lednu skončilo další 
kolo hlasování o nových turistických 
známkách (dřevěné vypalované pla-
kety), nyní doplněných také o QR kód 
odkazující na hlasovou encyklopedii. 
O vzniku nových Turistických znám-
kových míst hlasují sami sběratelé. 
Nyní uspěla i obec Mukařov, její 
známka bude, po odsouhlasení moti-
vu, zařazena do výroby.  
 Pozn. Novou turistickou známkou 
se může od října 2022 pochlubit také 
Muzeum hrnčířství v Kostelci nad  
Č. lesy (v prodeji No. 2799).
 
MUKAŘOV / KOZOJEDY– Práce 
na opravě 4,3 km dlouhého úseku sil-
nice I/2 Mukařov – Kozojedy (Kut-
nohorská silnice) by měly začít na 
jaře. Trhliny, vyjeté koleje, nevyhovu-
jící stav krytových vrstev atd. jsou dů-
vodem oprav. Denně tudy projede na 
11 tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) již vybralo zhotovitele, zakáz-
ku za více jak 90 milion korun získala 
společnost PORR. Na celou stavbu 
bude mít 152 dnů. Zvažována je i ob-
jízdná trasa v délce ca 6 km. (www.
zdopravy.cz)

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V probí-
hajícím internetovém hlasování o Cenu 
hejtmanky Středočeského kraje 2022 

je 70 nominovaných osobností. Mj. 
sochařský pár manželů Hudečkových 
z Říčan, říčanská atletka Olivie Gree-
nová, nebo hudební pedagožka Šárka 
Langerová z Jesenice. Cena se uděluje 
vybraným osobnostem spjatým s tím-
to krajem. Hlasování probíhá do 21. 
února 2023 na webu krajského úřadu. 
(www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ce-
na-hejtmanky)

A jedna historická...
MNICHOVICE – 8. ledna (1928) 
v neděli bylo zahájeno první předsta-
vení biografu v místnostech pivovarské 
restaurace čp. 28. Schválení a udělení 
kinematografické licence zemskou 
správou politickou v Praze dostalo se 

zdejší tělovýchovné jednotě „Sokol“ dne 
18. listopadu 1926. A že až nyní po tak 
dlouhém čase přišel biograf v činnost, 
jest to vinou nezřízením elektriky, která 
se zde měla zříditi roku 1925.
 Sokol však se po zřízení elektriky 
v Mnichovicích zaříditi biograf obával, 
že prý by mu z něho kynul prodělek. 
Pod záštitou Sokola utvořila se jakási 
společnost a investovala na zřízení bio-
grafu 37 000 Kč a Sokolu se zavázala 
odváděti ročně 5 000 Kč.
 Ve společnosti jsou zastoupeni: An-
tonín Santorcl, Viktor Polák, účetní 
u Richarda Freuda, František Říha, 
Josef Roubíček a Jaroslav Lázeňský, 
elektromechanik, který je operatérem 
biografu. Biograf nese název: „Bio So-
kol v Mnichovicích“.                                        ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

VA L E N T Ý N S K Ý  P L E S
B L A C K  &  W H I T E
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Portrét Emila Kolbena 
od Adolfa Wiesnera
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Každá pěstební sezona je speci-
fická. Něco se povede, něco méně. 
I u nás na farmě jsou plodiny kaž- 
dý rok trochu jiné.  Loni byly 
například bídné brambory 
a mrkev. Petržel vůbec ne-
vyrostla, ale dýně, saláty, 
fazole a další plodiny se 
urodily v hojné míře. 
 Dýní bylo přibližně 
dvakrát více, než jsme če-
kali. Jak je to možné? Kvalitu 
úrody ovlivňuje několik vnějších 
činitelů. Běžného zahradníka trá-
pí rozmary počasí a škůdci. My 
máme děti. Jsme výuková farma, 
děti se k nám přicházejí nejen 
učit, ale i pracovat a své pracovní 
dovednosti skutečně zlepšují. 
 A tak se loni stalo, že jedna tří-
da zasela dýně, jiná třída je pár 

týdnů na to vyplela, a protože se 
nám zdálo, že jich vyklíčilo málo, 
pro jistotu je třetí třída zasela 
všechny znova. Rostlinek nako-

nec vyrostlo mnoho a kvalit-
ně vyhnojená půda dala 

vzniknout opravdu vel-
ké úrodě dýní. Většinu 
z nich si koupili rodiče 
na farmářských trzích 

před školou a školkou. Na 
zbytku si pochutnali strávní-

ci naší školní kuchyně, která vaří 
obědy i pro další školy v okolí. 
Co se asi urodí letos? Těžko říct, 
plánů máme mnoho a už se moc 
těšíme!

Přidáváme recept na báječnou 
dýňovou polévku, od našeho šéf-
kuchaře Filipa.

Pečená dýňová polévka
1 dýně (velká jako volejbalový míč)
2 cibule
5 stroužků česneku
sůl, olivový olej, tymián, smetana

Dýni, cibuli i česnek oloupeme, 
nakrájíme na kostky, osolíme a po-
kapeme olivovým olejem. Pečeme 

na plechu 30 min při 160°C. Po-
tom vše rozmixujeme a přivedeme 
k varu. Podle chuti přidáme sme-
tanu a najemno nasekaný tymián.

Tak dobrou chuť a třeba někdy na 
viděnou na naší farmě, 

Eva Kolářová,  
farmářka Magic Hill  ■

Loňská úroda na školní farmě Magic Hill
Základní škola Magic Hill provozuje 

v Oticích nedaleko Říčan školní farmu. 
Na rozlehlé ploše hospodaří společně 
i děti, daří se zde domácím zvířatům 

a pěstují se plodiny, které děti prodají 
nebo skončí ve školní kuchyni. Tak je to po celý rok 
pořád dokola. A čím se vyznačovala loňská sezóna?

www.magic-hill.cz/skolnifarma

KD Svět Český Brod
https://kdsvet.cvik.info/

KD Svět zná už několikátá 
generace návštěvníků.  Kdy 
vlastně vznikl?
Budovu nechal postavit místní spolek 
Švehlův dům v letech 1939–1940, 
navrhl ji pražský architekt Václav Vej-
varovský. O sedm let později zde svou 
činnost zahájilo kino Osvěta. Od roku 
1969 byl objekt známý pod názvem 
kino Svět a teprve od úprav v roce 
2015 nese název Kulturní dům Svět. 

Celkovou rekonstrukcí tedy 
objekt prošel v roce 2015. Co 
vše se změnilo?
Budova byla po letech zchátralá 
a vybavení zastaralé. Město ale mělo 
zájem o udržení tohoto kulturního 
prostoru v Českém Brodě a výsled-
kem je nejen opravený objekt, ale 
šlo i o architektonické ztvárnění 
vnitřních prostor. A to si myslím, se 
opravdu povedlo. Přívětivé prostře-
dí, doplněné o kavárnu, odpovídá 
požadavkům moderní doby, zároveň 

je řešeno citlivě s ohledem na dobu 
vzniku budovy. Často opomíjené, 
ale neméně důležité je pak technické 
vybavení. Za pár let se nám podařilo 
vybavit zázemí kulturního domu tak, 
abychom mohli splnit veškeré poža-
davky divadel a hudebníků na zvuk, 
osvětlení i jeviště.
 
Dnes KD Svět náleží pod příspěv-
kovou organizaci města (CVIK). 
S tím souvisí i bohatý kulturní 
program. Co vše tedy nabízíte?
Na pojem „bohatý program“ jsme 
hrdí. Přesně to je cílem naší drama-

turgie – nabídnout kulturu všem. 
Tedy nejen to, co „frčí“, ale hrát 
i pro náročnější publikum, nebo pro 
děti. Program v této sezóně obsahu-
je zhruba 24 akcí za měsíc. Je v něm 
vždy alespoň jedno velké divadelní 
představení pro dospělé, víkendo-
vé divadlo pro děti, talkshow nebo 
onemanshow, jednou za čtvrt roku 
koncert. Pravidelně hrajeme i pro 
školy a školy. A co se nám zde osvěd-
čilo, byť to nikdo nečekal? To jsou 
výstavy. Fotografií, obrazů, k tomu 
vernisáže a pořadník se nám plní už 
i na rok 2024!

A kino jako takové?
Kino se podařilo zdi-

gitalizovat, čímž 
jsme získali mož-
nost hrát v mno-
hem větší kvalitě 

zvukové i obrazo-
vé. Otevřela se tím 

také možnost promí-
tat filmy ihned po premi-

éře. Filmy promítáme třikrát týdně 
a chystáme se program rozšiřovat. 
I zde platí, že promítat chceme pro 
každého. 
 
Je možný i pronájem prostor? 
Kulturní dům produkuje z větší 
části program vlastní. Lze si ho ale 
i pronajmout; využívají toho třeba 
školy, neziskové organizace, ale 
i soukromé firmy. ■

Kulturní dům Svět zahájil před nedávnem předprodej na letošní sezonu, svým 
programem má zájem oslovovat obyvatele z širší oblasti a chce nabídnout i další 
možnosti využití.  Na téma KD Svět jsme si proto krátce povídali s Kateřinou 
Annou Novákovou, která zde již několik let působí jako dramaturg a produkční.

Jak Český Brod zmodernizoval celý Svět
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ZIMA JE, KDO 
SE RADUJE?
Chladné počasí v závěru led-
na, doplněné o sněhovou na-
dílku, mne opět navrátilo do 
zimní bundy, čepice a sněhulí 
a do ruky mi opakovaně vra-
zilo hrablo. Přiznávám, nad-
šená ze zimy nejsem. A marně 
přemýšlím nad tím, proč au-
tor známé dětské básničky ji 
začíná veršem „Zima je, zima 
je, každý se raduje.“ On to-
tiž zcela mylně předpokládá, 
že když se raduje on,  budou 
stejně natěšení úplně všichni. 
Nejsou, jsem toho zářným pří-
kladem. 

Nejsem prostě zimní typ. Sníh 
mám ráda, to ano, ideálně  
pokud se na něj mohu dívat 
zpoza okna v teple a suchu. 
Pokud dotváří kulisu něko-
lika svátečních zimních dní. 
Nebo pokud během procházky 
za slunečného dne příjemně 
křupe pod nohama. Nejsem 
tudíž ani typ pro zimní sporty. 
Naposledy jsem běžky vytáh-
la předloni, abych zjistila, že 
se mi v botách  uskladněných 
na půdě už stihly zazimovat 
myši. Kolikátá generace ne-
tuším, nepřiznaly se. Ovšem 
hory mám ráda. Zásadně však 
v létě, v zimě mne tam nepo-
tkáte. 

To jiná oblíbená dětská bás-
nička nabízí na zimní čas zce-
la odlišný pohled, který je pro 
mne pochopitelnější a s jehož 
aktéry plně soucítím. A mohu 
k tomu ještě podotknout, že 
kočka u nás ke kamnům, resp. 
krbu nejen kouká, ale  jakmile 
se ochladí, tak si je plně náro-
kuje, často si teplé místo vy-
bojuje i s jistou dávkou kočičí 
oprsklosti.  

Sněží, sněží,
mráz kolem běží.
zima je pejskovi,

srst se mu ježí.
Fouká, fouká,
bílá je louka,

zima je kočičce,
ke kamnům kouká.

Co dodat? S nohama opřený-
ma o teple sálající krb, popí-
jejíc kapku vylepšený čaj a do-
pisujíc tento sloupek s vrnící 
kočkou po boku jsem optimista 
– těším se na jaro a doufám 
v přívětivé a dlouhé léto!
                                                        ak ■

SLOUPEK

Budova kina se nachází na Náměs-
tí, patří obci a spousta místních s ní 
má spojené vzpomínky na mládí 
a dětství. Dnešní starostka Jevan, 
Pavlína Kratochvílová, měla před 

pár lety zásadní podíl na obnovení 
provozu kina. Ale pravidelné projek-
ce a systematický rozvoj kina jako 
kulturní instituce jsou dílem Moniky 
Dvořákové. Pro pravidelné i občasné návštěvníky je kino v Jevanech mís-

to, kde se rádi setkávají; mohou se 
spolehnout, že nabízený program je 
vždy uspokojí. Není to “kino nároč-
ného diváka”, ale není to ani komerč-
ní zábava, běžná v multiplexech.
 Kino Jevany dnes hraje pravidel-
ně pro dospělé i pro děti. Návštěvy 
mateřských škol povedou k tomu, 
že děti budou na kulturu kina zvyklé 
a běžná zábava (TV, internet) jim ne-
bude stačit.
 Dospělým divákům Kino Jevany 
nabízí tituly české i zahraniční, ale 
také návštěvy filmových tvůrců. 
Mj. zde byli: Jiří Havelka s komedií 
Vlastníci, Olga Malířová Špátová 
s dokumentem Karel, režisér Voj-
těch Mašek s producentem filmu 
Arvéd, herecká hvězda Zuzana 
Kronerová s filmem Bába z ledu, 
Jan Budař jako režisér a herec fil-
mu Princ Mamánek. 
 O tom, jaká bude budoucnost 
Kina Jevany, brzy rozhodne vedení 
obce. Zatím víme, že do konce břez-
na se můžete těšit na zajímavé pro-
jekce a další akce, na návštěvy tvůr-
ců, a hlavně na pozitivní atmosféru 
sousedských setkání.

Michal Bregant  ■

Také často slýcháte, jak se nikdo nezajímá o veřejné 
dění, jak se lidé uzavírají do sebe, do svých domovů, 
nikam nechodí, pročež chřadne život našich obcí, a to 
nejen přípražských? Kino Jevany (obnovené v retro 
stylu) je důkazem, že to tak být nemusí!

KINO JEVANY: 
dokud hraje, tak žije(me)

www.kinojevany.cz 
a Facebook KINO JEVANY

Gustav Krum proslul především 
jako ilustrátor dobrodružných 
knih, a kdo někdy četl “mayov-
ky”, určitě si jeho obrázky vybaví. 
Ne nadarmo byl v tomto ohledu 
nazýván příhodným pokračovate-
lem Zdeňka Buriana. Jeho domé-
nou byla perokresba, ale během 
života vytvořil i mnoho akvarelů, 
temperu a barevných kvašů.
 V roce 1954 získal za cyklus 
kreseb k románu Henryka Sien-
kiewicze Křižáci hlavní cenu Aka-
demie a čestný rok studia. Účast-
nil se studijních cest do Německa, 
Rakouska, Francie, Belgie, Nizo-
zemska a Lucemburska.
 V roce 1996 požádali Gustava 
Kruma zástupci jihlavské radni-
ce, o vytvoření cyklu barevných 
listů z historie města. Tento sou-
bor 25 barevných listů – temper 
a akvarelů, je poctou městu, 
a dnes ho můžete vidět ve stá-
lé expozici v prostorách Brány 
Matky Boží v Jihlavě.

 

Výstavu s názvem Poklady ma-
líře Gustava Kruma (Historie 
a dobrodružství) pořádá Muze-
um hrnčířství v Kostelci nad Čer-

nými lesy, navštívit ji lze až do 
27. února 2023, vždy ve čtvrtek, 
pátek a sobotu v čase 10 až 12 h, 
13 až 16 h.                                     red ■

Český malíř a ilustrátor Gustav Krum (1924-2011) pocházel z Jihlavy, a přestože 
mnohým možná jeho jméno tolik neřekne, stačí, aby zahlédli některou z jeho 
kreseb a budou vědět. Jejich výběr je nyní k vidění v muzeu v Kostelci nad. Č. lesy.

Poklady malíře GUSTAVA KRUMA

Jedna z „mayovek“, kterou 
ilustroval G. Krum: Lovci lidí, 
vydalo nakl. Olympia, 1976.

KALEIDOSKOP

Toto datum je tedy považováno za okamžik za-
ložení ondřejovské observatoře. V roce 1928,  
28. října, tedy v den desátého výročí samostatné-
ho Československa, odevzdal Josef Frič hvězdár-
nu státu. Dnes ji spravuje Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky a je zde umístěn 
největší dalekohled u nás.                                                    red ■

Dne 21. ledna 1898 zakoupil Josef 
Frič zalesněný pozemek na vrcholu 
Manda u městečka Ondřejov, aby 
tu vybudoval hvězdárnu.

► Pohlednice odeslaná roku 1915

125 let od založení ondřejovské hvězdárny

VÝZVA
Dejte nám vědět, pokud znáte či jste 
objevili v našem kraji nějaké zajíma-
vé místo, zúčastnili jste se akce, spor-
tovní, kulturní a jiné události, spolu-
pořádali ji, nebo se teprve připravuje. 
Napište nám, pokud vás v našem kra-
ji (či za jeho hranicemi) něco zaujalo, 
o čem bychom podle vás měli napsat. 
Vybrané příspěvky rádi zveřejníme, 
vhodná témata zpracujeme.  ■

redakce@zaprazi.eu
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Jak se staví 
zábrana
Na kolíky se napne 
plachta, před ní se za-
kope sběrná nádoba. Ta 
se vystele listím a větvičkami, 
aby se chycené žabky měly kde 
schovat. Dobrovolníci kyblíky 
se žábami ráno a večer přenášejí 
do rybníku. Po skončení páření 
a kladení vajíček půjdou žáby 
zpět. Řidiče proto žádáme o ohle-
duplnost. 

Jarní tah obojživelníků
Žáby se zhruba od půlky března 
až do května přesouvají ze zimo-
višť k vodním plochám. Některé 
druhy zůstávají věrné určitým 
místům rozmnožování po celé 

generace a vracejí se na ně každo-
ročně. Pokud ztráty v žabí popula-
ci způsobené dopravou na silnici 
překročí 25%, není se často žabí 
společenství schopno s úbytkem 
vyrovnat a vyhyne. Překonání sil-
nice je pro obojživelníky obtížné. 
Vozovku širokou 7 metrů překo-
ná ropucha obecná v průměru 

za 28 minut, skokan 
štíhlý za 11 minut, 

ale třeba čolci 
za 48 minut. 
Během jarní-
ho tahu urazí 
obojživelníci 

často ohrom-
né vzdálenosti. 

Blatnice odskáče 
v průměru 500 m, 

skokan 1200 m a ropucha 
dokonce 1700 m. 
 Žáby je však potřeba sbírat 
i v dalších lokalitách, u nás je to 
třeba rybník za silnicí směrem 
na Třemblat, Myšlínský rybník, 
nebo Obecník pod Šibeničním 
vrchem. Obojživelníci, stejně 
jako další drobní tvorové, z naší 
přírody mizí. 

Těšíme se na viděnou! Každá 
zachráněná žába se počítá. 
Klára Kabátová, za spolek  
Mnichovickou krajinou  ■

Dobrovolníci ze spolku Mnichovickou krajinou 
již třetím rokem v lokalitě Šmejkalka (rybník při 
cestě směrem Ondřejov kousek za Hrusicemi) 
postaví při silnici zábrany pomáhající žabám 
při jejich jarní migraci. Řidiči projíždějících aut 
nevěnují totiž příliš pozornosti žábám, které tudy 
po generace táhnou do rybníku za silnicí, aby zde 
splnili svou reprodukční povinnost.

ZACHRAŇ ŽÁBU
PŘÍRODA

fo
to

: m
h

m

Ropucha obecná 
(Bufo bufo)
Ropucha obecná 
(Bufo bufo)

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se nočního 
a ranního sběru zúčastňují. 

Prosíme všechny další přátele žab, aby se zapojili. 
Kontaktujte nás:  

mnichovickoukrajinou@seznam.cz.

KALEIDOSKOP

Říčany – Tradiční říčanský masopust 
se koná 25. února od 14 hodin na Ma-
sarykově náměstí. Těšit se můžete na 
bohatý program, o který se postará 
divadlo Kvelb, cimbálová muzika Mi-
lana Broučka a říčanský SambaBand.

Tuchoraz – během 2. ročníku ma-
sopustního průvodu zde mají plán 
projít obcí za doprovodu živé hud-
by, zastavit se tam, kde budou po-
zváni a následně zamířit do místní 
hospůdky. Datum konání průvodu 
pod záštitou Spolku nad Šemberou 
je sobota 4. března.  

Pyšely – Hudba, občerstvení, 
tanec a veselice či trhovci, to 
vše bude v Pyšelích na náměstí 
připraveno v sobotu 11. února, 
v čase od 11 do 15 hodin.

Mnichovice – pořádají v neděli 26. 
února masopust, který bude začí-
nat na náměstí od 13 hodin shro-
mážděním masek do průvodu.

Jesenice – masopustní průvod 
bude dne  18. února doplněn také 
o dětský karneval a soutěž masek.

               red ■

Na rozdíl od dvou předchozích let se letos akce 
spojené s časem masopustu, tedy obdobím od 
lednového svátku Tří králů až do Popeleční 
středy (6. 1. – 22. 2. 2023), konají poměrně hojně. 
Někde můžete zajít do průvodu, jinde ho spojit i se 
zabíjačkovými pochoutkami, nebo večer vyrazit na 
zábavu v maskách. Několik pozvánek, které nám do 
uzávěrky dorazily do redakce přidáváme.

Masopustní veselí je zpět!

Únorové číslo časopisu 
Zápraží v roce 2013 
přineslo nejen spoustu 
pozvánek na nejrůznější 
akce, ale neslo se také ve 
znamení dětí.
Hlavní článek „V roce 2015 
budou muset Říčany odmítat 
prvňáčky z jiných obcí“ totiž 
mapoval situaci s místními 
školami a školkami v Mnicho-
vicích, Říčanech, Mukařově či 
Velkých Popovicích. S odstu-
pem jedné dekády lze dnes za-
přemýšlet, zda, či do jaké míry 
se povedlo nedostatečné kapa-
city škol vyřešit… Co myslíte? 
 Další příspěvek pak popiso-
val otevření nové Duhové škol-
ky v Říčanech, a v rozhovoru 
byl zpovídán na téma baby-
boxů a záchrany novorozenců 
Ludvík Hess. Informovali jsme 
také o pokračující rekonstrukci 

průhonického zámku, o zámě-
ru obchodního řetězce Tesco 
otevřít nový supermarket 
v Mnichovicích, nebo o roz-
hodnutí černokostelecké rad-
nice prodat část bývalého plic-
ního sanatoria tzv. sanatorky 
za 60 milionů korun.

                    red ■

PSALI JSME PŘED 10 LETY...
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HLEDÁ ÚČETNÍ OSVČ
 na 1 den v týdnu, docházka do kanceláře pro doklady, 

práce z domova.

✔ Jedná se o podvojné účetnictví příspěvkové organizace 
v programu Gordic.

✔ Vhodné pro důchodce nebo ženu na mateřské 
dovolené.

✔ Nástup 1. 4. 2022 po čtvrtletní uzávěrce. 
✔ Plat 15 000 Kč.

Jasmín nahokvětý je nejotužilej-
ším z jasmínů, původem pochází 
z Tibetu a Číny, kde roste běžně i ve 
výšce až do 4 500 metrů. Téměř dvě 
stě let se ale pěstuje také v mírném 
pásu řady zemí, kde často i zpla-
ňuje. Jde o opadavý keř s rozloži-
tými šlahouny, které lze vyvazovat 
k opoře, nebo je nechat pro efekt 
volně spuštěné. Květy se nejčastěji 
postupně objevují v průběhu února 
a března, teplé zimy však dokáží 
tento čas posunout až na přelom 

roku. Na rozdíl od jiných druhů, 
květy jasmínu nahokvětého kupo-
divu nevoní.
 Jasmín nahokvětý uvítá neutrál-
ní, propustnou zeminu, hojnou 
zálivku a slunečné a chráněné sta-
noviště. Je vhodný i pro pěstování 
ve větších nádobách, ale v tom pří-
padě je nutné rostlinu zazimovat na 
vnitřním, chladném místě. Běžný 
řez jasmín snáší poměrně dobře, 
hlubší nebo tvarovací se pak prová-
dí vždy po odkvětu. red ■

ZAHRADA

PRÁVĚ KVETE: 
Jasmín nahokvětý

Mírný průběh letošní 
zimy napomáhá 
opět tomu, že květy 
jasmínu nahokvětého 
(Jasminum nudiflorum) 
lze obdivovat již od ledna. 
Na loňských ještě neolistěných výhoncích, často také 
v kontrastu se sněhem, jsou jeho jasně žluté květy 
nepřehlédnutelné.

Rychlené cibuloviny rozjasňuji 
zimní dny. Kam s nimi potom?

▶ Z květináče 
na zahradu. 
Je ale nutné 

počítat s tím, 
že rostli-

ny nejspíš 
nepokvetou 
tak bohatě, 

jako kvetly po 
zakoupení. 
Některé ci-

bulky možná 
nevykvetou 

vůbec. Za 
zkoušku to ale 

určitě stojí.

To ovšem není pokyn k jejich likvida-
ci. Naopak, zkuste si tyto posly jara 
uchovat. Hyacinty, tulipány, modřence 
a krokusy (ty mají tzv. cibulovité hlíz-
ky) jsou nejčastějšími cibulovinami, 
které se přes zimu v našich domovech 
objeví. Zřejmě jste jim dopřáli nejprve 
aklimatizaci na chladnějším místě, pak 
je teprve přenesli do vyhřáté místnosti. 
A v tom okamžiku je ale nutné počítat 
s tím, že budou nejen voňavou a výraz-
nou ozdobou bytu, ale že také rychleji 
vykvetou a s ohledem na okolní teplotu 
se dožadovat pravidelné zálivky.
 Po odkvětu celé rostliny květní 
stopky zastřihněte, zamezíte tím tvor-
bě semeníků, a tudíž i vysilování ci-
bulí. Přesuňte je zpět do chladnějších 

prostor, dopřejte jim dostatek světla 
a také vody (pozor ale na přelití), 
jednou za několik dní kombinované 
s hnojivem. Nemusíte se obávat, že 
děláte něco chybně, pokud listy po 
čase začnou žloutnout a „odcházet“. 
Naopak, znamená to, že postup je 
v pořádku. Přestaňte zalévat, nechte 
rostlinu vyschnout, listy zatáhnout. 
Samotné cibule pak vyjměte z květi-
náčů, očistěte od zeminy a skladujte 
je v suchu a temnu, zabalené třeba do 
novinového papíru. A nechte je odpo-
čívat. Teprve v pozdním létě či začát-
kem podzimu pak přichází váš i jejich 
čas. Čas výsadby na zahradu, kde vás 
svými květy potěší už zřejmě další rok 
na jaře. ak ■

Nejen na vánoční období si mnoho z nás přineslo 
domů narychlené cibuloviny v nádobách. Zlepšují 
náladu, zdobí sváteční stůl, navozují jarní 
atmosféru, po které v chladných zimních dnech 
stále více toužíme. Pak ale odkvetou.foto: P

ixabay



Když na podzim roku 1900 do 
rodiny řídícího učitele Pavlíka 
v Hradových Střimelicích přibyl 
syn Karel, předpokládalo se, že se 
časem vydá v otcových stopách. 
Všechno ale bylo nakonec jinak. 

Základní studia absolvoval malý 
Karel Pavlík na Vyžlovce, měš-
ťanskou školu začal v Kostelci 
nad Č. lesy, dokončil ji ale v praž-
ském Karlíně rok po vyhlášení 

1. sv. války. V té době se zřejmě 
zabýval otázkou svého dalšího 
směřování a volba to asi nebyla 
jednoduchá. Nejprve, po vzoru 
otce, navštěvoval učitelský ústav 
v Praze, kde zvládl jednoroční 
studium. Následně přešel na dal-
ší jeden rok na obchodní školu 
a pak nastoupil své první zaměst-
nání. Pozice účetního praktikan-
ta ho ale neuspokojila, využil 
svého vzdělání a začal ve školství 
jako učitel; místo získal tam, kde 
sám kdysi byl žákem – na Vyžlov-
ce. Jako učitel působil zhruba 
rok, než nastoupil základní vo-
jenskou službu. 

A tady zřejmě našel to, co mu do-
posud v životě chybělo. Netrvalo 
dlouho a přihlásil se na Vojen-
skou akademii v Hranicích, což 
kromě studií představovalo i ná-
sledný závazek v podobě šestileté 
služby v armádě. Tu v hodnosti 
poručíka zahájil v roce 1923 v Dě-
číně u hraničního praporu, po 
dvou letech byl převelen do Prahy 
k 5. pěšímu pluku T. G. Masary-
ka. Prošel několika funkcemi, byl 
povýšen na nadporučíka a v roce 

1933 do hodnosti kapitána. Krát-
ce nato obdržel umístění k 8. pěší-
mu pluku Slezskému do Českého 
Těšína.

Vojenská služba však silně ovliv-
ňovala jeho rodinný život. Oženil 
se již po absolvování akademie 
a záhy se stal otcem syna Kar-

la a v roce 1927 dcery Dagmar. 
Profesní povinnosti ho však stále 
více vzdalovaly od rodiny v Praze, 
navíc došlo k jeho převelení na se-
verní Moravu. Nepomohla ani žá-
dost o zpětné přeložení, manžel-
ství se nedařilo zachránit. To vše 
ovlivnilo jeho chování a jednání 
ve službě, přidaly se přestupky, 
kárná řízení. Změna nastala tepr-
ve po ukončení manželství v roce 
1937, kdy se zřejmě s danou si-
tuací postupně vyrovnal a svou 
roli možná sehrály i okolnosti 
předcházející okupaci Českoslo-
venska.

V té době, tedy v letech 1938 
a 1939, působil ve funkci velitele 
roty. Po odstoupení pohraničí na 
základě Mnichovské dohody byl 
III. prapor 8. pěšího pluku a s ním 
i 12. kulometná rota s velitelem 
kapitánem Pavlíkem, stažen do 
Místku a ubytován v Czajánkově 
továrně, která se tak změnila na 
kasárna.  Události v březnu 1939 
nabraly rychlý spád. 14. března 
slovenský sněm odhlasoval vy-
tvoření Slovenského štátu v čele 
s Jozefem Tisem. V té době se 
prezident Emil Hácha a ministr 
zahraničí Chvalkovský seznamují 
s plánem Adolfa Hitlera za něko-
lik hodin zahájit okupaci českých 
zemí a připojit je k Třetí říši. 
O tom však kapitán Pavlík ne-
měl ani ponětí. Proto když večer  
14. března mu bylo oznámeno, že 
před kasárnami jsou Němci, vy-
dal rozkaz k jejich obraně. Vojáci 
drželi bojovou pohotovost, byli 

připraveni. Celý boj o Czajánkova 
kasárna, jak tento incident mno-
hem později vešel do dějin, trval 
zhruba 40 minut. Boj byl ukončen 
na rozkaz vyššího velitelství, vy-
čerpána byla i munice. Na straně 
obránců byli dva zranění, na ně-
mecké prý až 18 mrtvých. Akce 
jako taková tehdy byla záměrně 
zapomenuta, nesmělo se o ní in-
formovat. 

Karel Pavlík byl v srpnu 1939 
propuštěn do civilu, ale již oku-
pace Československa a následně 
začátek války ho vrátil do akce. 
Tentokrát ovšem neoficiálně, 
zapojil se do domácího odboje. 
Nejprve na Moravě, kde pomáhal 
s odchody čs. vojáků do zahraničí, 
pak v Praze. Navázal spolupráci 
s ilegální odbojovou organiza-
cí Obrana národa, se sokolskou 
organizací Jindra, dostal se i do 
kontaktu s parašutisty Adolfem 
Opálkou a Josefem Valčíkem. 
V záři 1942 byl však zrazen a po 
krátké dramatické přestřelce za-
tčen v Praze-Záběhlicích členy 
gestapa v civilu. Neúspěšně se po-
kusil o sebevraždu, byl opakovaně 

tvrdě vyslýchán, nakonec, aniž by 
prozradil své kontaktní osoby 
z odboje, byl převezen do Malé 
pevnosti Terezín. V lednu 1943 
nastoupil do transportu, cílem 

byl koncentrační tábor Mauthau-
sen. Zde byl po několika dnech, 
ve věku nedožitých třiačtyřiceti 
let, popraven ranou do týla. Jeho 
popel zůstal spolu s mnohými 

dalšími vysypán v táboře, sym-
bolický hrob má ale v Kostelci 
nad Černými lesy. Po válce byl in 
memoriam povýšen do hodnosti 
plukovníka. ak ■

OSOBNOST REGIONU

✔ 28. října 1999, v den výročí vzniku samostatného Českoslo-
venska, byl vyznamenán in memoriam medailí Za hrdinství 
✔ 14. března 2019 byla odhalena pamětní deska na domě Na 
Folimance 19, Praha 2, kde bylo jeho poslední bydliště
✔ 19. října 2019 byla do symbolického hrobu v Kostelci n. 
Č. lesy uložena schránka (kulometná nábojnice) s prstí z KT 
Mauthausen posvěcená kardinálem Dukou 
✔ 20. října 2019 se konal Memoriál kpt. Karla Pavlíka v Kos-
telci nad Č. lesy – orientační běh, kterého se zúčastnilo na 
800 běžců

V minulém Zápraží (tedy posledním loňském s číslem 12/2022) jsme přinesli 
informaci o konání malé výstavy v Hradových Střimelicích, věnované místnímu 
rodákovi Karlu Pavlíkovi. Připomeňme si trochu více tuto osobnost a okolnosti, 
které vedly k jeho úmrtí, od něhož teď v lednu uplynulo právě 80 let.

▲ Hrob rodiny Pavlíkovy v Kos-
telci n. Č. lesy a kenotaf Karla 
Pavlíka.
Pozn. kenotaf – symbolický ná- 
hrobek pro zemřelého, jehož tělo je 
nezvěstné nebo byl pohřben jinde; 
v tomto případě je formou přidané-
ho nápisu na rodinném hrobě.
 

KAPITÁN PAVLÍK:  
Voják, odbojář, vlastenec, hrdina. 
A také manžel a otec dvou dětí

OSOBNOST REGIONU
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„Když večer 14. března 
mu bylo oznámeno, že 
před kasárnami jsou 
Němci, vydal rozkaz 

k jejich obraně.“
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V roce 1956 vznikl film 
Neporažení (režie Jiří 
Sequens st., hrají: Ladislav 
Chudík, Jiří Sovák, Gu-
stav Heverle, Martin Rů-
žek a další). Hlavní dějová 
linka se upíná na malou 
vojenskou posádku, která 
se v době, kdy se nacistic-
ká vojska chystají obsadit 
již okleštěnou českoslo-
venskou republiku, vze-
pře rozkazu, aby opustila 
své stanoviště. Připomíná 
vám to něco? Ano, film byl 
volně inspirován bojem 
o Czajánkova kasárna, na 
druhou stranu je silně po-
znamenám dobou, kdy byl 
natočen. Přikládáme pro 
zajímavost jeden z komen-
tářů, který se také objevil 
v hodnocení diváků:
 Film velmi volně založený 
na skutečné události, která 
se stala v noci ze 14. na 15. 
3. 1939 ve Frýdku-Místku 
u Czajankových kasáren. 
Ladění je pochopitelně do-
bové, charakterní obránci 
jsou samozřejmě převážně 

komunisté, v rádiu se po-
slouchá Moskva, prvore-
publikoví důstojníci nejsou 
sice všichni zrádci, ale to 
nejlepší, co udělají, je, že 
s nechutí plní rozkaz ne-
klást odpor nebo se zastře-
lí. Přesto bych jako největší 
problém viděl ne v politic-
kém zabarvení (vzhledem 
k době a tématu to není 
zdaleka taková tragédie) 
jako v nevěrohodných, mís-
ty příliš patetických dialo-
zích. Pokud se však střílí, 
vypadá film dobře, někte-
ré scény vypadají trochu 
jako předehra k přestřelce 
v pozdějším Sequensově 
Atentátu. Za mě tři hvězdy 
a mimochodem bych do-
cela rád viděl film či seriál 
o skutečných osudech Kar-
la Pavlíka, velitele kasáren. 
Ten krátce po obsazení pro-
tektorátu vytvořil skupinu, 
která pomáhala českoslo-
venským vojákům za hrani-
ce, pak se zapojil do odboje, 
byl později zrazen a v roce 
1943 popraven.

ZAJÍMAVOST
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Czajánkova továrna, které byl na jaře 1939  
ubytován kpt. Pavlík se svými vojáky
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE 
s nápisy, sbírku i jednotlivé kusy. 
Tel.: 732 170 454, sběratel.

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

KÁCENÍ A ŘEZ STROMŮ stromo-
lezeckou technikou, vyfrézování 
pařezů. Tel.: 606 527 091

DOMOV PRO SENIORY kardiná-
la Berana v Mukařově přijme do 
svého kolektivu PEČOVATELKY/
PEČOVATELE, nejlépe na hlavní 
pracovní poměr (odborný kurz 
není podmínkou). Jsme domov 
rodinného typu s kapacitou 42 
klientů. Nabízíme dobré pracovní 
zázemí, možnost vzdělávání, sluš-
né platové podmínky a další za-
městnanecké benefity. V případě 
zájmu nás můžete kontaktovat na 
tel. 737 282 812 nebo e-mailu 
dsmukarov@praha.charita.cz.

OBEC MODLETICE nabízí k pro-
nájmu v nově zrekonstruovaném 
a zkolaudovaném lékařském 
domě prostory pro výkon sou-
kromé praxe praktického lékaře 

pro dospělé a praktického léka-
ře pro děti a dorost. K pronájmu 
nabízíme 2 ordinace. Ke každé 
ordinaci patří čekárna, WC pro 
pacienty, WC pro personál, denní 
místnost pro personál a úklidová 
místnost. Parkování přímo u lé-
kařského domu. Zájemci nevá-
hejte nás kontaktovat na e-mail: 
obec@modletice.cz nebo na tel. 
čísle 725 021 855.

ČLENSTVÍ PREMIUM V LORE-
TA GOLF CLUB PYŠELY ZA PO-
LOVINU. Přenechám 3 životní 
členství za polovinu aktuální ceny. 
I jednotlivě. Tel. 602 299 220

Město Říčany hledá ŘEDITELE/
KU MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚTR-
NÍK, Bílá 785, 251 01 Říčany. 
Je to nově postavená moderní 
mateřská škola s jedinečným 
designem. Nástup od 1. 7. 2023 
nebo dohodou, jmenování 
do funkce od 1. 9. 2023. Ter-
mín pro podání přihlášek je do 
20.2.2023. Podrobné informace 
jsou na stránkách města: https://
info.ricany.cz/. Kontakt: Jana 
Žďárská, jana.zdarska@ricany.cz, 
tel: 602 162 037

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

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 kontaktujte:
Jana Uhlíková, telefon 777 791 109,
e-mail: j.uhlikova@alfaclassic.cz,
Jana Novotná, telefon 777 791 109,
e-mail: j.novotna@alfaclassic.cz

Info na tel.: 271 015 188 
nebo park@ibot.cas.cz
Životopisy na jaroslava.
odvarkova@ibot.cas.cz

PRŮHONICKÝ PARK 
a PRŮHONICKÁ BOTANICKÁ 

ZAHRADA přijme:

ZAHRADNICE 
A ZAHRADNÍKY
◗ Vyučení v oboru vítáno.

◗ Zaměstnanecké benefi ty, 
možnost ubytování.

◗ Nástup ihned /dle dohody.  
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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

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

SOUKROMÁ školní jídelna 
v Říčanech u Prahy hledá

 PRODAVAČKU do školního bufetu 
A POMOCNOU SÍLU do kuchyně 
Jednosměnný provoz od pondělí do pátku, 

volné víkendy a prázdniny. 
ZDARMA denně oběd a jídlo s sebou 

domů, pět týdnů dovolené.

DALŠÍ INFORMACE U PANÍ TICHÉ, 
telefon: 777 634 980

Společnost 3K Značky s.r.o. obsazuje pozici 

INŽENÝRING 
UZAVÍREK SILNIC 

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

STAVBAMI MENŠÍHO ROZSAHU.

NÁPLŇ PRÁCE:
• Zajištění administrativní části při projednání uzavírek pozemních 
komunikací • Realizace podkladů pro správní úřad • Komunikace 

s odbory dopravy, Dopravním inspektorátem PČR, správci 
inženýrských sítí • Zajištění podpory pro oddělení projekce • 

Příprava podkladů společně s vedoucím projektu •

POTŘEBNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI: 
• Středoškolské vzdělání, ŘP sk. B • Uživatelská znalost MS aplikací 

(Word, Excel) • Základní orientace v jednoduchých technických 
projektech • Komunikativní přístup, pečlivost • 
Samostatnost, loajalita, přátelské vystupováni •

CO NABÍZÍME?
• Zázemí stabilní společnosti • Mzdu 30 000 – 45 000 Kč • 

Přátelský mladý kolektiv • Zodpovědné zaučení na danou pozici 
• Účast na firemních akcích a teambuilding • Samostatnou 

a zodpovědnou práci • Místo výkonu práce – Říčany u Prahy •

Termín nástupu: IHNED

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

FYZIOTERAPEUTA
***

Nástup možný ihned
Možnost ubytování

a další benefi ty
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✓ 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:

Společnost 3K Značky s.r.o. obsazuje pozici 

VEDOUCÍ TECHNIK PŘECHODNÉHO 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

se zaměřením na realizaci a práci v terénu
 ZABÝVÁME SE DOPRAVNÍM ZNAČENÍM 

(VODOROVNÉ, SVISLÉ A PŘECHODNÉ) A DOPRAVNÍMI 
STAVBAMI MENŠÍHO ROZSAHU.

NÁPLŇ PRÁCE:
• Organizace přidělených uzavírek, kontrola kvality objízdných tras
 • Rozdělení a plánování práce • Vedení pracovních skupin a jejich 

motivace • Řídit a koordinovat dílčí úseky procesu realizace 
uzavírek silnic • Dohlížet na dodržování BOZP • Správa a dohlížení 

na sklad materiálu •

POŽADUJEME: 
• Ukončené SŠ/VŠ vzdělání (stavební/dopravní zaměření – výhodou) 

• Organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost, ŘP sk. B • 
Samostatnost, rozhodnost řešit záležitosti, odpovědnost • Časovou 
flexibilitu • Odolnost vůči stresu • Důraz na kvalitu a uznávat práci 

v týmu • Praxe v dopravním značení výhodou •

CO NABÍZÍME?
• Nástup možný ihned. • Mzdu 40.000 - 55.000 Kč, dle zkušeností 
• Stravenky či příspěvek na stravování • Důraz na osobní rozvoj 
(vzdělávací kurzy, školení) • Kvartální odměny a roční odměny 

dle hospodářského výsledku • Služební auto, 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

Technické služby 
DOUBRAVČICE

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

NABÍZÍME SLUŽBY:
✓ zemní práce, autodoprava, kontejnery
               traktorbagr JCB 950 Kč/hod.
               otočný bagr CAT 650 Kč/hod.
               nákladní doprava (14t; 3,5t) 
✓ prodej písků, štěrků, recyklátů
✓ výstavba inženýrských sítí
✓ realizace vodovodních 

a kanalizačních přípojek

Ceník veškerých služeb na 
www.ts.doubravcice.cz

JSME OBECNÍ FIRMA 
S NEJVÝHODNĚJŠÍMI CENAMI V OKOLÍ!

Nenašli 
jste Vámi 

požadovanou službu? 

Potřebujete cenovou 
nabídku na míru?

Kontaktujte nás!

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: 602 304 946 - p. Jordán

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

RECYKLAČNÍ LINKA 
TEHOVEC NABÍZÍ 

MOŽNOST ULOŽENÍ 
SUTÍ A BETONU

vždy jen po tel. dohodě
kontakt: 777 322 134 

MÁTE CO SDĚLIT? 
PODNIKÁTE? 

CHCETE INZEROVAT? 
DEJTE O SOBĚ VŠEM 

VĚDĚT
inzerce@zaprazi.eu

tel.: 601 344 588



30 | ZAPRAZI.EU

Na popularitě záhy nabývalo zapisování 
vodorovné a svislé, tedy křížem. U nás 
pomyslné prvenství křížovky patří dámě 
Mladě Antošové, jejíž hádanka (křížov-
ka) byla otištěna ve Sborníku hádanek 
Zlaté Prahy v roce 1899.

Pro zábavu a poučení, občas i jako vý-
herní, jsme začali křížovky zařazovat 

v časopise Zápraží od roku 2020. Naše 
volba padla na švédskou křížovku, le-
genda se vpisuje do obrazce křížovky 
do prázdného políčka před prvním po-
líčkem výrazu. Dalšími běžně používa-
nými typy jsou pak anglické, americké 
a francouzské křížovky.
 Křížovku v Zápraží lze zakoupit – 
ceník a další info na www.zaprazi.eu. ■

První slovní hříčky a hádanky s grafikou, které 
nakonec vedly k vytvoření různých křížovek 
jak je známe dnes, se začaly objevovat 
v časopisech koncem devatenáctého století.

VĚDĚLI JSTE?
KŘÍŽOVKA

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 má 17letou 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.

Přijímáme inzeráty řádkové, grafi cké, 
soukromé i komerční. Grafi cké návrhy vy-
hotovujeme při realizaci inzerce zdarma!

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

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

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

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm

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

Křížovka v kombinaci 
s PR článkem 
– na vyžádání.

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

Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

1/4 (šířka)
6 300 Kč

1/4 (výška)
6 300 Kč

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm

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