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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

MALINA 
BROTHERS
Známá 
bluegrassová 
skupina opět 
zavítá do 
Ondřejova, v SKC 
vystoupí v sobotu  
29. dubna 2023.

MIABELLA
Svojetický 
salon nabízí 
dokonalé šaty 
na svatbu i pro 
běžný den, navíc 
pod značkou 
Regionální 
produkt Zápraží.

HISTORIE
Dobrodruh
František Kačírek
a sbírky muzea
v Českém Brodě

SPORT
Draci z Říčan

vystoupí v sobotu  

KRAJINA, FIGURA 
A PORTRÉT, TO JE 
MŮJ SVĚT. MALOVÁNÍ 
ZVÍTĚZILO NAD OPEROU

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
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NAVŠTIVTE NÁŠ AUTORIZOVANÝ SERVIS FIAT, KDE 
VAŠEMU VOZU POSKYTNEME TU NEJLEPŠÍ PÉČI
• záruční a pozáruční servis

• mechanické, klempířské a lakýrnické práce

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

• osmibodová digitální geometrie JOHN BEAN

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

• ruční mytí a čistění interiéru vozu, pneuservis

• jsme také autorizovaný servis pro vozidla ALFA ROMEO
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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
máme tu březen, což zna-
mená jaro, resp. začátek 
meteorologického i astro-
nomického jara. Přiznám 
se, vítám ho. A je to vidět 
i na obsahu aktuálního 
čísla Zápraží. Náš tip na 
výlet vás totiž zavádí do Botanické zahrady 
v Průhonicích a jako první zdejší jarní akci vám 
nabízí březnové seznámení se se sortimentem 
sněženek. Také křížovka, opět soutěžní, už voní 
jarem. Přesněji řečeno zahrádkou – soutěžíme 
o tři roční předplatné časopisu Zahrádkář. 
 Zavítáme také do českobrodského muzea za 
dobrodruhem Fr. Kačírkem, podíváme se na 
svatební boho šaty ze Svojetic a představíme 
vám florbalový říčanský klub, který opět dopl-
ňuje své řady. A kdo se letos nezúčastnil některé 
z masopustních akcí v našem kraji, z nichž ně-
kolik máme  zaznamenáno na fotografiích, má 
možnost to napravit ještě v březnu.
 At´ už tedy v kraji zamíříte kamkoliv, napište 
nám. Uvítáme vaše zážitky, rady či tipy.

Pohodové jarní dny přeje
Alena Kvasničková ■

Pro vydání na měsíc příští, tedy pro dub-
nové vydání Zápraží, se tato nabídka zvý-
hodněné inzerce bude týkat 

KADEŘNICTVÍ – SOLÁRIÍ – KOSMETIK 
– MASÁŽÍ – MANI/PEDI.
◗ Využijte tedy možnosti, zadejte si jeden 
grafi cký inzerát ve formátu 1/4 stránky 
a získejte ho v ceně 2500 Kč + DPH (cení-
ková je 6300 Kč + DPH).

◗ Nabídka je platná do 24. 3. 2023 a do vy-
čerpání vyhrazeného prostoru; při zařazení 
do Zápraží 4/2023.
◗ Grafi cké práce jsou bez poplatku.
◗ Bonusově inzerát bude zařazen také na naše 
webové stránky!                                                           ■

Kontaktujte nás: inzerce@zaprazi.eu, 
tel.: 601 344 588

AKČNÍ CENY INZERCE 
PRO VYDÁNÍ 4/2023
zvýhodnění cen inzerce

pro majitele / provozovatele 
kadeřnictví – solárií – kosmetik

 – masáží – mani/pedi

NABÍDKA ZVÝHODNĚNÉ INZERCE
Novinkou letošního roku v rámci inzerce bude pravidelná 
každoměsíční akce. Zvýhodněnou cenu grafické inzerce
v mimo ceníkové částce nabídneme vždy pro určitou činnost 
a konkrétní formát.
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Sešli jsme se v jeho ateliéru v Kostelci 
u Křížků. Na stěnách visící krajino-
malby doplňují portréty a akty. Míst-
nosti ovšem vévodí velké okno rámují-
cí scenérii zahrady, nepřehlédnutelný 
je i malířský stojan a pracovní kout 
plný barev a štětců. Opodál je opřený 
fotografi cký stativ, doklad další ze zá-
lib malíře Jiřího Skořepy. 

Jen k Vaší hudební éře tu nic ne-
nacházím. Jak to?
Ta je už za mnou, to je uzavřená ka-
pitola. 

Ale hrála ve Vašem životě pod-
statnou roli…
To ano, a hudba jako taková mne 
provází stále. Jen ta má operní ka-
riéra je už minulostí. K opeře jsem 
vlastně přišel jako slepý k houslím, 
jak se říká. Coby devatenáctiletý jsem 

se doma v Českých Budějovicích učil 
zpívat u paní profesorky Nováčkové. 
No a doufal jsem, že ze mne vykouzlí 
třeba nového Karla Gotta. Jenže ona 
byla jiného mínění, můj hlas byl prý 
velmi zajímavý, a tudíž jako (bas)ba-
ryton vhodný pro operu, o které jsem 
však do té doby měl jen mlhavou 
představu. Než jsem se ale rozkou-
kal, tak už jsem zpíval klasiku, účast-
nil se soutěží – úspěšně, a najednou 
jsem byl na konzervatoři (Státní kon-
zervatoř Praha) a zabýval se studiem 
operního zpěvu.

Co následovalo?
Stručně to shrnu. Prošel jsem něko-
lika divadly, v mých rodných Čes-
kých Budějovicích, v Plzni, Ústí nad 
Labem, pak jsem šel na deset let do 
Prahy, nejdřív do operního sboru 
Národního divadla a pak jsem při-

jal angažmá jako sólista v Komorní 
opeře Praha. Pěveckou kariéru jsem 
zakončil v roce 1991 dvouměsíčním 
zahraničním turné s mezinárodním 
obsazením. 

Vydal jste se tedy záměrně ji-
nou cestou?
Ano, rozhodl jsem se a chtěl jsem 
pozměnit život, mít víc volnosti, ne-
být svázán termíny, sezónou. Diva-
dlo je báječný, ale…

Tehdy jste se začal naplno vě-
novat malování?
Do té doby bylo na takové té vedlejší 
koleji, to jsem opravdu změnil, stalo 
se mou hlavní tvůrčí činností. A také 
jsem objevil svět podmořského 
potápění a podmořské fotografi e, 
začal cestovat, opět sportovat. Vrá-
til jsem se k tenisu, lyžování, přidal 
jsem golf.

Ale malbu jste nestudoval?
Ne, v tomto oboru klasické vzdělá-
ní nemám. Na mé první výtvarné 
pokusy dohlížel můj otec, učitel 

výtvarné výchovy (a matematiky) 
a občasný malíř a fotograf. Při-
pravoval mne směrem k výtvar-
nému studiu, dokonce jsem se po 
talentovkách dostal i na grafi c-
kou průmyslovku. Ale malíř jsem 
v podstatě samouk. Našel jsem se 
v krajinářské škole Otakara Nejed-
lého, inspirovali mne malíři Vyso-
činy, mj. Oldřich Blažíček a Jaro-
slav Sodomka, nějaký čas jsem měl 
možnost sledovat Karla Stehlíka… 
To byly mé vzory.

Kde se lze s Vašimi obrazy se-
tkat? Prezentujete se nějak?
V devadesátých letech jsem spolu-
pracoval s řadou zavedených i nově 
vznikajících galerií.  Měl jsem samo-
statné výstavy u nás i v zahraničí – 
Německo, Švédsko, Japonsko, USA. 
Tudíž obrazy mám v soukromých 
sbírkách nejen u nás, ale i v cizině. 
V posledních letech jsem spolupráci 
s galeriemi výrazně omezil. Výstavy 
pořádám sporadicky, ale klientelu 
mám stále. A jako mnozí jiní malíři, 
i já mám své webové stránky.

Krajinomalba tedy převažuje. 
Máte zde své favority?
Vždy jsem chtěl malovat krajinu.  
Především krajinu jižních Čech 
a později Českomoravskou vysoči-
nu. Je fakt, že i tady poblíž Kostelce 
u Křížků mám pár zajímavých míst, 
ale táhne mne to jinam. Je tu krás-
ně, ale přesto mám pocit, že zdejší 
krajina není tak dynamická, aspoň 
z mého pohledu malíře.

Já bych si u Vás ale přesto zvoli-
la spíše nějaký portrét nebo akt. 
Líbí se mi jejich pojetí. Třeba 
tady na stěně ta „Houslistka“. 
Jak vidíte, krajiny u mne dominu-
jí, ale rozumím tomu. Jak se říká, 
proti gustu… Houslistka? Ty hou-
sle jsou po mém tátovi, hrál na ně. 
Já je zdědil. Modelce, kterou jsem 
tenkrát fotografoval, jsem vysvětlil, 
jak se drží housle a smyčec a udělali 
jsme pár fotek. Tak vznikl tenhle 
obraz. Jsem rád, že se Vám líbí.

Všimla jsem si tady fotek.  
Znamená to, že modelky na-
fotíte a malujete je pak podle 
fotografií?
Přesně. Říkal jsem si, že je zbytečné, 
aby tu modelky pózováním trávily 
dlouhou dobu, když je tu jiné řešení. 
Mám tady některé fotky vystavené 
jako dokumentaci, protože velmi 
často se mne lidé ptají, kdo jsou ty 
modelky nebo jak probíhá malování 
v ateliéru?

A kdo jsou tedy ty modelky? To 
jste nezmínil.
To není žádné tajemství, vybíral 
jsem si je před nějakým časem přes 
Fotopátračku. To je web, na kterém 
najdete vše kolem focení fi gury 
a portrétu, poptáte tu nejen foto-
grafy, modelky, ale třeba i hostesky, 
vizážisty nebo stylisty. Ale přizná-
vám, materiálu pro práci jsem na-
shromáždil už víc než dost, tak teď 
jsem tam delší čas nebyl.

Co aktům říká Vaše paní?
Děkuji za optání, je nejen tolerantní, 
ale vždy mě velmi podporovala! Ne, 
není z oboru, je stavební inženýrka, 
ale to není podstatné. Pro hudbu 
i výtvarné umění má cit. 

Na titulku našeho časopisu jsme 
vybrali portrét mladé ženy. Mů-
žete k němu něco doplnit? 
Je to jeden ze série portrétů, které 
jsem namaloval po setkání s Miss 
Expat Paulinou Nakashole z Na-
mibie. Ta titul vyhrála v roce 2011, 
a jde o netradiční soutěž krásy: Nej-
krásnější cizinka ČR. Tenhle portrét 
mi visí v obýváku.

Obrazy tady v ateliéru jsou ale 
určené k prodeji?
Ano, všechny obrazy, které tu teď 
vidíte jsou na prodej. Pár jich mám 
i vedle v domě, ty zdobí stěny naše-
ho interiéru. Stejně jako výše zmí-
něný portrét.

Techniku malby neměníte?
Maluji občas také akrylem, ale olej 
mám raději. Rukopis se u mě tak 
jako u mnoha jiných malířů léty 
vyvíjí, a předpokládám, že i dále se 
vyvíjet bude. 

Krajiny, portréty, figury. Nic 
jiného?
To máte tak. Patrně bych zvládl 
malovat i jiná témata, ale zůstávám 
u krajiny (třeba i městské) a fi gury.

Takže na objednávku nepra-
cujete?
Já maluji rád, baví mě to. Na objed-
návku ne, žádný pořadník u mne ne-
hledejte, v tom si zachovávám vol-
nost. Asi by z toho bylo více peněz 
a pravidelně, to je logické, ale už by 
to znamenalo, že moje tvorba není 
svobodná. Tomu se vyhýbám.

Dá se říct, jak dlouho trvá na-
malování obrazu?
Řekněme že třeba takový malý for-
mát, zhruba 30x40 cm, jde udělat 
v plenéru na stojanu metodou 
„Alla prima“ (malba nanesená 
bez větších příprav, podmaleb, 
spontánní malování, tzv. na prv-
ní pokus). To by mělo být rychlé, 

ovlivňuje vás totiž světlo, počasí, 
hmyz apod. Ale já dnes už venku 
tolik nemaluji. Větší věci vznikají 
v ateliéru, na pokračování. Čas 
není rozhodující. Předlohou je pro 

mne opět fotka, ale ta je jen jakési 
vodítko, pro světlo, barvu, impre-
si (dojem). Stejné je to vlastně 
i s motivy fi gurálními.

Začal jste malovat s tím, že bu-
dete a chcete být krajinář?
Tak to je trochu paradox, když si to 
uvědomím. Vůbec ne. Moje první 

výtvarné pokusy vznikly někdy v pat-
nácti letech. Učil jsem se kopírová-
ním komiksového stylu Káji Saudka. 
A mělo to mezi mladými úspěch! 
Prsaté slečny, svalnatí tvrďáci v mas-
káčích… No jo, co si budeme poví-
dat, začátky jsou někdy zvláštní. 

Jaký jste malíř?
Moje žena tvrdí, že velmi poctivý 
– vše potřebuju mít pečlivě dotaže-
né. Vždycky jsem měl totiž potřebu 
malby doopravovat, dolaďovat. 
Ovlivňuje mě možná i to, že jsem ve 
znamení Kozoroha. Ale čím starší, 
tím méně lpím na detailech. A je to 
myslím pro dobro věci. 

Děkuji za rozhovor a ať se 
Vám vše daří! 

ak ■

Tak už je to na světě zařízeno, že někdo dostane do 
vínku třeba talent na jazyky, jiný na tanec, další je 
manuálně zručný nebo vyniká v matematice. Jiří 
Skořepa náleží k těm, kteří byli obdařeni umělecky, 
a to rovnou dvojitě! Hudebně a výtvarně. Hlavní 
profesí se mu stal na téměř dvě dekády operní 
zpěv, ale vášeň pro malování ho neopustila nikdy. 
Jeho doménou je stále krajinomalba, zabývá se 
i městskými scenériemi a figurální malbou.

JIŘÍ SKOŘEPA:
Jsem malíř 
české krajiny. 
Stále mne okouzluje 
a dokáže překvapit

ROZHOVOR

JIŘÍ SKOŘEPA (*1954)
✔ pochází z Českých Budějovic
✔ působil v několika divadlech, včetně ND 
✔ inspiruje se tradicí české krajinářské školy
✔ většinou zachycuje krajinu jižních Čech a Českomoravské 
vysočiny
✔ věnuje se i malbě figurativní, portrétu a městským scenériím
✔ je podruhé ženatý, žije v Kostelci u Křížků (Kamenice)
✔ z prvního manželství má syna Michala

www.skorepa.net

“Ano, rozhodl jsem se a chtěl jsem 
pozměnit život, mít víc volnosti, nebýt svázán 

termíny, sezónou. Divadlo je báječný, ale…

S Giuseppe Verdim v Římě

U Kamenického potoka

Houslistka

V Pusté Rybné
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ČLENSTVÍ PREMIUM 
v Loreta Golf Club Pyšely 
                           za polovinu

Přenechám 3 životní 
členství za polovinu 

aktuální ceny. I jednotlivě. 
Tel.: 602 299 220

Některé z předmětů svým půvo-
dem tento region překračují, jiné 
můžeme označit vyloženě za neob-
vyklé, kupříkladu exotický hudeb-
ní nástroj – bubínek s paličkou ze 
západní Afriky (pravděpodobně 
z Nigerie), přikrývku zhotovenou ze 
stromové kůry z Tahiti, hliněný bicí 
hudební nástroj z Gruzie (Tbilisi), 
nebo třeba čínský obraz vyšívaný na 
lemu rukávu z bílého hedvábí. 

Většinou je do muzea darovali čes-
koslovenští legionáři po návratu 
z Ruska, nebo jiní místní dobrodru-
hové, kteří si tyto předměty přivezli 
ze svých cest. Asi nejpozoruhod-
nějším z nich byl František Kačí-
rek. Jeho život lze označit jakkoliv, 
ale rozhodně ne jako nudný či běžný.

František Kačírek (nar. 1893) byl 
rodákem z Tismic poblíž Českého 

Brodu. Po vychození zdejší školy se 
začal učit u stavitele Conka v Čes-
kém Brodě zedníkem a přes zimu 

pomáhal v českobrodském cukro-
varu, kde zůstal až do roku 1914. 
Po vypuknutí 1. světové války byl 

odveden k dělostřelectvu a později 
ke kulometnému oddílu v Salzbur-
gu. Na frontě v Karpatech byl zajat 
a internován v kozácké Orenburské 
oblasti. V době Velké říjnové socia-
listické revoluce (VŘSR) nevstoupil 
jako zapřisáhlý pacifi sta do Česko-
slovenských legií, ale vrátil se domů 
do Rakouska, ovšem záměrně v rus-
ké uniformě a předstíral, že je ruský 
uprchlík. Proto už nebyl odveden 
do armády, ale jako zajatec se dostal 
do služby k sedlákovi Bruthansovi 
v Lovčicích u Čáslavi. Tato lest, za 
kterou by mu hrozil jistě trest smrti, 
nebyla prohlédnuta překvapivě až 
do konce války. Po ní se vrátil zpět do 
českobrodského cukrovaru, vstoupil 

do ČSSD a stal se dokonce staros-
tou Dělnické tělovýchovné jednoty 
(DTJ) v Tismicích. 

V roce 1925 odjel jako vařič cukru 
do Bulharska a roku 1927 odtud 
přes Kanárské ostrovy a Kapské 
město do Austrálie. Už na lodi se 
naučil základy angličtiny, takže 
v Austrálii získal bez problémů 
místo – na plantážích sklízel kávu, 
bavlnu nebo pomáhal, s čím bylo 
třeba. Z Austrálie po několika 
měsících odjel do Nové Kaledo-
nie v Melanésii. Zde procestoval 
řadu oblastí, dokonce i ty, kde ješ-
tě přežíval kanibalismus. Strávil 
zde více než třicet let jako malíř 
pokojů a natěrač. Teprve v roce 

1961 se vrátil do Československa 
na návštěvu za svými sourozenci 
a známými, tentokrát přes USA. 

Jednou z jeho zastávek bylo teh-
dy i českobrodské Podlipanské 
muzeum, kde uspořádal pro ve-
řejnost přednášku o svých ces-
tách a muzeu také daroval řadu 
artefaktů ze svých cest po Kanár-
ských ostrovech a Melanésii. Ty 
dodnes patří k pokladům zdejší-
ho sbírkového fondu.

PhDr. Vladimír Jakub 
Mrvík, Ph.D. ■

HISTORIE HISTORIE

Dobrodruh FRANTIŠEK KAČÍREK
přispěl do sbírek muzea.
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Z českobrodského cukrovaru se dostal až mezi lidojedy

V Podlipanském muzeu v Českém Brodě se nachází přibližně 30 tisíc předmětů. 
Mapují většinou minulost, kulturu i každodenní život celého bývalého 
českobrodského okresu, sahajícího od Labe na severu až po Sázavu na jihu.

„...procestoval řadu oblastí, dokonce
i ty, kde ještě přežíval kanibalismus.“

Pohřebiště 
domorodců

www.podlipanskemuzeum.cz

Město Mnichovice hledá 
nového kolegu 

či kolegyni na pozici

BEZPEČNOSTNÍ 
PRACOVNÍK/CE

nástup možný v dubnu 2023
pracovní smlouva na dobu neurčitou

zajímavá a různorodá práce v přátelském kolektivu

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:
5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, příspěvek na 
penzijní a životní pojištění, dovolenou, ošacení, stravování 

a odměny k pracovním a životním výročím.

NÁPLŇ PRÁCE:
Pochůzková činnost | kontrola a dohled nad dodržováním 

obecně závazných vyhlášek a nařízení města | parkováním 
a provozem parkovacích automatů | kontrola veřejných 

prostranství a dodržování veřejného pořádku | spolupráce 
s Policií ČR, HZS, odchytovou službou | asistence při 
dopravních nehodách, nálezů psů apod. | zajištění 

bezpečnosti chodců | dohled a bezpečnostní opatření na 
akcích města | řešení mimořádných události ve městě atd.

Podrobné informace na www.mnichovice.cz, 
případně na tel.: 323 666 303.
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Vystudovala jste strojní průmy-
slovku, Vaše kariéra nabírala 
obrátky ve velké korporátní 
společnosti. Přesto jste dnes 
návrhářkou…
Rodina a děti člověku změní pri-
ority a já jsem věděla, že zpět se 
vrátit nelze. Přemýšlela jsem nad 
možnostmi práce z domova, jak ji 
skloubit s rodinou. A móda mne 
vždy zajímala.

Návrhářství je zajímavý obor. 
Neberete jako handicap, že jste 
ho nevystudovala?
Ani ne. Já jsem v podstatě samouk, 
návrhářství se sice dá vystudovat 

jako obor ve škole, ale pokud nemá-
te cit pro barvy, estetiku, výtvarné 
smýšlení, tak ho dělat nelze. Musí to 
být ve vás. A nejlepší školou, jak se 
ukázalo, je samotná praxe. Kromě 
toho, já skutečně „jen“ navrhuji, vy-
bírám látky, kombinuji, komunikuji 
se zákaznicemi, poradím jim; mám 
ten nápad, ale osobně šaty nešiju.

Začínala jste s kolekcí retro 
šatů. Proč právě takto?
Já se totiž v obdobných vdávala. 
Měla jsem představu, ale uskuteč-
nit ji nebylo jednoduché. MiaBellu 
jsem založila s tím, že se zaměřím již 
přímo na šaty inspirované 50. léty, 
aby byly dostupné, na výběr. Tenkrát 
to byla novinka a měla velký úspěch. 
Lichotí postavě, jsou velmi ženské. 
Pak jsem přidala i retro svatební 
šaty, a to už byl je krok od svatebních 
kolekcí.

Také s nimi slavíte úspěch. Co 
se za ním skrývá?
Svatební šaty mne vysloveně baví, 
jsou velkou výzvou, přestože jsem 
zpočátku tvrdila, že pro nevěsty 
šít nebudu. Nevěsta je totiž velmi 

náročný zákazník! Ale našla jsem 
si svůj styl, kterým jsem oslovila 
četné zájemkyně. Ne, nejsou to ta-
kové ty princeznovské nadýchané 
šaty s korzety, naopak. Dokonale 
padnoucí, jednoduché, lehké, ve 
kterých se budete cítit přirozeně, ale 
zároveň přímo královsky. Takový 
boho styl. Kromě toho, navrhovat 
šaty pro nevěstu není jen tak. Kaž-
dá žena je jiná, návrh v sobě odráží 
nejen její osobnost, ale také třeba 
zvolený styl svatby. Šaty se nevěstě 
musí nejen líbit, ale také jí „sed-
nout“, musí se v nich cítit přirozená 
a spokojená. Nezáleží na tom, jestli 
je nevěsta vysoká, drobná, štíhlá 
nebo plnoštíhlá; vždy jde o to, aby se 
ve svatební den cítila skvěle.

Co vlastně znamená boho styl?
Jde o šaty volné, splývavé, dlouhé. 
Jsou originální, elegantní a záro-

veň lehce rozevláté. Hodí se nejen 
na klasickou svatbu, ale i na svatbu 
v přírodě či v netradičním pojetí. 
A kvalitní krajkové látky jim dodá-
vají potřebné romantično. 

Svatební šaty Vám tu dominují, 
ale nabídku máte širší…
Ano, modely jednotlivých kolek-
cí svatebních šatů převažují, ale 

máme i nabídku pro družičky, 
navrhuji také společenské šaty, 
denní či business šaty, mimo to 
mám třeba i kolekci vlněných ka-
bátů. Nabídka se stále rozšiřuje. 
Ale stále jde o kvalitní kusové věci 
šité na míru. Tím si drží punc je-
dinečnosti. 

Děkuji za rozhovor.
ak ■

MÓDA

LENKA IZSÁK: Svatební 
šaty jsou velkou výzvou 
 Každé jsou originál a nesou si svůj příběh
Značku MiaBella založila Lenka Izsák v roce 2014, zanedlouho ji obohatila 
o označení Regionální produkt Zápraží. Její návrhy totiž vznikají v ateliéru 
rodinného domu ve Svojeticích, šaty se pak šijí v dílnách několika krejčových na 
Klokočné, v Ondřejově, v Mnichovicích, Říčanech… prostě u nás v kraji na Zápraží.

“Šaty se nevěstě musí nejen líbit, ale také jí „sednout“, 
musí se v nich cítit přirozená a spokojená.

Bývalý statek v Přehvozdí u Čes-
kého Brodu před pár lety koupil 
Petr Brožek a zřídil si v něm vysně-
nou platnéřskou dílnu. V oboru je 
sice samoukem, za více než třicet 
let se ale vypracoval mezi uznáva-
né mistry. Ve své práci se zaměřuje 
na tvorbu replik historické zbroje.
 A víte, co je vlastně brnění? Tady 
se lidé totiž velmi často pletou. Br-
nění či brň je lidově řečeno drátě-
ná košile, odborně je to kroužková 
zbroj a vyráběl ho brníř. Naopak 
platnéř vyráběl plátovou zbroj, 
která kryla celé tělo bojovníka. Šlo 
tedy o přilbu, ochranu trupu, no-
hou a rukou.
 Správný platnéř musí zvládnout 
tři základní techniky. Hloubení, 
roztahování a stahování nahřáté-
ho železného plechu. Jejich kom-

binací lze vytvořit i ty nejsložitěj-
ší tvary. Platnéři ale nestačí jen 
ovládání kovářských dovedností. 
Aby vyrobil dokonalou zbroj, musí 
umět doslova devatero řemesel.

 Dveře dílny v Přehvozdí jsou 
otevřeny každému, kdo se chce 
dozvědět víc o výrobě a historii 
rytířské zbroje nebo si ji zkusit 
sám vyrobit. Svoje zkušenosti si 

Petr Brožek nenechává jen pro 
sebe. Sepsal je a vydal je spolu 
s Janem Sykou ve výpravné knize 
o platnéřství. Ta vyšla v roce 2020 
v nakladatelství Grada v edici Ře-
mesla, tradice, technika. 
Děkujeme za poskytnutí příspěvku 

pro časopis Zápraží. ■

Platnéřství je řemeslo, které se od kovářství oddělilo někdy ve 14. století. V té době se totiž 
jednotliví mistři začali úzce specializovat. Platnéř vyráběl tak zvanou plátovou zbroj a jejich 
cech nám dodnes připomíná třeba Platnéřská ulice v Praze. Železné pláty, jako ochranný 
prvek válečníků, vytlačily všechny do té doby používané typy ochrany, zejména z kůže. 
Přestože rytíři již dnes do boje nevyrážejí, řemeslo stále žije díky několika nadšencům. Ti se 
snaží objevovat dávno zapomenuté techniky a svými výrobky pak vybavují nejenom skupiny 
historického šermu pro jejich vystoupení, ale i muzea. Jedním z nich je Petr Brožek.

ŘEMESLA

Chcete se dozvědět o práci 
platnéře více? Pusťte si 
reportáž Romana Šulce 

a kameramana Jana 
Kubky v pořadu Toulavá 
kamera ze dne 12. února 

2023. Všechny jejich 
reportáže, zajímavosti 

z Kolínska i zemí 
vzdálených najdete na 

www.cestyapamatky.cz

Platnéřství je řemeslo, které se od kovářství oddělilo někdy ve 14. století. V té době se totiž 
jednotliví mistři začali úzce specializovat. 
cech nám dodnes připomíná třeba Platnéřská ulice v Praze. Železné pláty, jako ochranný 
prvek válečníků, vytlačily všechny do té doby používané typy ochrany, zejména z kůže. 
Přestože rytíři již dnes do boje nevyrážejí, řemeslo stále žije díky několika nadšencům.
snaží objevovat dávno zapomenuté techniky a svými výrobky pak vybavují nejenom skupiny 

PLATNÉŘSKÉ UMĚNÍ STÁLE ŽIJE
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Informace o dotačních 
možnostech v OP TAK

Operační program Technologie 
a Aplikace pro Konkurenceschopnost

Jste malý nebo střední podnik? 
Máte zájem svůj podnik modernizovat a digitalizovat 
pořízením nových automa� zovaných strojů nebo HW 

a SW technologií? 
Pokud ano, v roce 2023 bude možné požádat přes 

MAS Pošembeří o dotaci v OP TAK. 

KONTAKT: Miloslav Oliva: oliva@posemberi.cz, tel. 721 210 662                  
Samira Goldšmídová: goldsmidova@posemberi.cz, tel.: 732 725 772

www.posemberi.cz

✓ na robo� zaci, automa� zaci 
a digitalizaci (např. manipulátory, 
inteligentní sklady = nejedná se 
o stroje sloužící k přímé výrobě 
nebo opracování materiálu); 
✓ HW a SW řešení pro výrobní, 
mezioperační, administra� vní 
a účetní úkony; 

✓ evidence skladových a ma-
teriálových zásob, elektronický 
příjem objednávek apod.,
✓ tvorba, aktualizace a propojení 
webových stránek se skladovým 
hospodářstvím nebo systémem 
plánování výroby; cloud 
(úložiště) apod.

Budeme rádi, pokud se na nás obrá� te s Vašimi nápady a záměry.

PODPORA BUDE ZAMĚŘENA:

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

Zápis do ZUŠ Říčany
Vážení rodiče, pokud máte zájem 
a chcete zapojit vaše dítě do našich 
uměleckých   aktivit, jsou tyto řádky 
určeny právě vám. Od března bu-
dou letos pro vás připraveny infor-
mace ohledně talentových zkoušek 
na našem webu. Zápisová aplikace 
se otevře o měsíc později. Zápis do 
všech oborů proběhne v přelomo-
vém týdnu květen/červen. Přijďte, 
těšíme se na vás a vaše děti!
 Navštivte naše webové stránky 
www.zusricany.cz, dozvíte se více. 
Přijďte, těšíme se na vás.

Informace: od 1. března
Otevřená zápisová aplikace: 

1. dubna až 26. května
Zápis do oborů: 29. května až 

2. června 2023
www.zusricany.cz

Spolupráce s Národním 
divadlem
Pokračuje! Pro děti jsou připraveny 
sdílené tabulky na zapisování ná-
vštěv divadelních představení v II. 
pololetí. Ještě nejsou úplné, časem 
je doplníme. V prvním pololetí jsme 
s našimi dětmi a rodiči navštívili 
několik krásných představení, mj. 
balet Spící krasavice a Evžen Oně-

gin, operu Kouzelná fl étna, Jeníček 
a Mařenka, Čert a Káča a překrás-
né představení Zázrak (s)tvoření, 
dále také dílnu k činohře Kytice.
 Připravujeme práci s profesi-
onály z ND napříč všemi žánry, 

kteří se budou našim dětem vě-
novat.  Krásnou třešničkou na 
pomyslném dortu bude pak na-
táčení časosběrného dokumentu, 
který bude dokumentovat společ-
né partnerství ND a ZUŠ. Natá-

čení proběhne ve spolupráci s ČT 
a Filmovou školou Michael. 

Spolupráce s Pražskou 
taneční konzervatoří
Jako zpětnou vazbu k aktivitě 
s ND připravujeme Týden ND 
v Říčanech (12. – 15. června). 
Díky naší nové paní učitelce, 
profesorce Pražské taneční kon-
zervatoře v Praze Pamele Mo-
rávkové, se podařilo přilákat do 
tanečního oboru absolventy této 
prestižní školy Luisu Brychcí-
novou a Vojtěcha Pilbauera. 
Jejich společné baletní vystoupe-
ní jste mohli nedáno vidět v ČT. 
Oba jmenovaní pracují společně 
s našimi žáky na přípravě cho-
reografií určených právě pro 
tento týden. Děti práce se nimi 
baví. Absolventi jsou jen nepa-
trně starší, ale jsou skvěle taneč-
ně i lidsky vybaveni. Děkujeme 
za tuto možnost! Připravujeme 
také choreografie s Pavlínou 
Červíčkovou, členkou Laterny 
Magiky.

MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně 

– výchovný pracovník ZUŠ Říčany ■

ZUŠ Říčany i pro další období nabízí výuku ve čtyřech oborech – hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Vaše děti přivedou k umění nejen 
profesionální umělci, ale zároveň také kvalifikovaní učitelé. Přicházíme také 
s novinkami pro příští školní rok – nabízíme výuku elektrické kytary, rozšíření 
nástrojového zaměření na pobočkách a taneční přípravku klasického baletu.

Dílna k představení Evžen Oněgin

Březnové informace ze ZUŠ Říčany. 
Nastává zápis do školy, pokračují také naše spolupráce

www.zusricany.cz

Zkouška TO se 
studenty PTK

Zahradnictví Jandl s.r.o. 
je v regionu již dobře 
známá společnost. 

Naše rodinná fi rma 
hospodaří ve skleníkovém areálu 
v Dobrém Poli poblíž Kouřimi.

V prodejních prostorách máme 
připraveny pro zájemce nejen jarní 
květiny a výběr z prvních aromatic-

kých bylinek, ale také zeleninovou 
sadbu z vlastního základního materi-

álu. Jarní atmosféru si můžete doma 
navodit zakoupením macešek, pri-
mulek, sedmikrásek nebo oblíbených 
pryskyřníků. Máme však i bohatou 
nabídku cibulovin, nechybí okrasné 
dřeviny a postupně se, v závislosti na 
počasí, na prodejní plochu dostanou 
i balkonové a záhonové okrasné kvě-
tiny vč. muškátů či surfi nií. 
 Nezbytnou podmínkou pro 
úspěšné pěstování, sázení a údrž-

bu zahrady jsou zahradnické 
potřeby. Ať se již jedná o sub-
stráty, hnojiva nebo odpovídající 
postřiky včetně řady přírodních 
produktů na ochranu rostlin proti 
škůdcům a chorobám, květináče 
a zahradní keramiku, opory pro 
rostliny apod. 

Přijďte si k nám vybrat. ■

NA SEZÓNU JSME PŘIPRAVENI

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Skleníkový areál 

Dobré Pole u Kouřimi
Tel.: 736 630 111

wwww.zahradnictvi-jandl.cz
Otevřeno březen/říjen 

PO - PÁ 8-17 h a SO 8-17 h

Březen je ten správný měsíc pro první návštěvu zahrad-
nictví. Kdo k nám zavítá, ať již pro inspiraci nebo nákup 
rostlin a zahradnických potřeb, chybu určitě neudělá! 

Provozujeme 
ZAHRADNICTVÍ U KRTKA 

K Měcholupům 777, Praha 10
Tel.: 774 070 707

Otevřeno PO - NE 9-19 h

Nabízíme prodej tvrdého a měkkého palivového dřeva (štípaného)

Hned další sobotu tyto akti-
vity vystřídá hudba. 29. dub-
na v 19 h v sále SKC vystoupí 
bluegrassová skupina Malina 
Brothers. Co se v životě těchto 
sympaťáků odehrálo od pod-
zimu 2021, kdy v SKC koncer-
tovali naposledy? Odpovídá 
Pepa Malina: „Na sklonku roku 
2022 jsme navštívili několik 
univerzit v USA, setkali jsme se 
se studenty v rámci programu 
mezinárodní výměny kulturní-
ho dědictví a odehráli několik 
koncertů v Tennessee, Severní 
Karolíně a Kentucky. Po vlaž-
né sezóně 2021, která byla po-
znamenána Covidem, jsme opět 
naplno nasedli do koncertního 
rychlíku. Lidé se zase naučili cho-
dit na koncerty. Přeci jen je znát, 
že kulturní povyražení je důležitý 
relax pro mnoho z nás. Tuhle for-
mu socializace asi nic nenahradí. 
Posluchači jsou vděční, když při-
jedeme, máme mnoho pozitivních 
reakcí. V Ondřejově tomu také 
nikdy nebylo jinak, takže se opět 
moc těšíme do SKC!“
 Vstupenky (280 Kč v před-
prodeji) si rezervujte na skcvon-
drejove@seznam.cz. Cena na 
místě před koncertem 350 Kč.

Kam s dětmi v létě?
Už pošesté organizujeme 
v SKC příměstské tábory. Letos 
plánujeme dva termíny, každý 
v ceně 3 000 Kč, nástupy vždy 
od 7.45 h,vyzvedávání je do 
16.30 h. Zajistíme celodenní 
stravu a program. 

ČERVENEC 17.–21. 7. 2023 

Pro děti od 6 do 14 let. Program: 
výlety s bojovkou, tvoření, ven-
ku fotbal, vevnitř v tělocvičně 
vybíjená a další hry. Přihlášky 
na skcvondrejove@seznam.cz.  

SRPEN 14.–18. 8. 2023
Program: bouldering na stěně, 
hry v tělocvičně, v případě hez-
kého počasí i venku, bojovka. 
Přihlášky a více informací na 
tom.ondrus@hotmail.com.     ■

www.skcvondrejove.cz

Balet, Taekwon Do, parkour, karate, sebeobrana, 
mažoretky, hip hop, hra na ukulele – i tyto 
kroužky patří do nabídky Sportovně kulturního 
centra v Ondřejově. A jak se daří jejich členům 
v jednotlivých činnostech? Přijďte se podívat 

– děti své dovednosti odprezentují na tradiční 
Akademii SKC v sobotu 22. dubna v 13.30 h. 

SKC ONDŘEJOV
NABITÉ AKCEMI
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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.  

Průhonická botanická zahrada, 
náležející pod Botanický ústav AV 
ČR, v.v.i., vznikla před šedesáti 
lety. Od svého počátku se specia-
lizuje na relativně malou skupinu 
rostlin – kosatce, růže, pivoňky 
a denivky. V zahradě nejsou tro-
pické skleníky, ale pestrost a bo-
hatost květů sbírkových rostlin se 
těm tropickým plně vyrovná. 

V prvopočátcích se pracovníci 
zahrady specializovali přede-
vším na výzkum, šlechtění a kon-
zervaci genofondu. Podařilo se 

tak shromáždit široký sortiment 
vybraných skupin, který zahr-
nuje původní plané druhy, jejich 
variabilitu, prastaré a historické 
odrůdy i novinky současného 
šlechtění. Prastaré odrůdy vznik-
ly nejspíše již ve středověku, 
víme, že vznikly díky péči zahrad-
níků, ale nezachovaly se o jejich 
původu žádné informace. U his-
torických odrůd již známe jejich 
původ, zahradní školky, které je 
nabízely či šlechtitele, který se za 
jejich vznik zasloužil. 

Jedinečné kosatce
Teprve v polovině devadesátých 
let se zahrada více otevřela ve-
řejnosti. A to je dobře, protože 
sbírka kosatců s téměř 3 500 
druhy a odrůdami patří k nej-
větším na světě. Ne nadarmo se 
stala první výstavní zahradou 
certifikovanou společností His-
toric Iris Preservation Society 
v kontinentální Evropě. Křížení 
kosatců v zahradě se věnoval její 
bývalý dlouholetý vedoucí Milan 
Blažek, jeho odrůdy získaly řadu 
mezinárodních ocenění. Kosatce 
jsou vystaveny v několika expo-
zičních záhonech, které jsou od-
lišeny podle taxonomie a pěsteb-
ních nároků. Můžete zde vidět 
nejenom zahradní kartáčkaté 

kosatce, ale také sibiřské, spu-
riové, japonské a vodní kosatce 
i zástupce cibulových kosatců. 
První kosatce vykvétají již v dub-

nu, hlavní sezóna je v druhé po-
lovině května; poslední, japon-
ské kosatce, kvetou až začátkem 
července.

Krása růží
Rozárium botanické zahrady 
vzniklo přestěhováním nejstarší-
ho českého rozária z Kostelce nad 
Černými lesy, založeného profe-
sorem Pravdomilem Svobodou, 
a ze sbírky planých růží, která 
vznikla již za první republiky pod 
vedením doktora Klášterské-
ho. Počtem více jak 1 500 druhů 
a odrůd je nejpočetnější sbírkou 
v České republice. Plané růže 
jsou vysázené v šípkovém sadě, 
kulturní růže jsou ve skupinách 
podle příbuznosti. Můžete zde 
vidět nejstarší evropské zahrad-
ní růže ze skupiny růže galské 
a růže bílé, stolístky, mechovky 
i moderní záhonové růže. No-
vinkou jsou růže okaté s tmavou 
skvrnou uprostřed květu. První 
růže ze skupiny růže bedrníkolis-
té vykvétají již začátkem května. 
Rozárium je zřejmě nejatraktiv-
nější v první polovině června, kdy 
kvetou moderní růže i jedenkrát 
ročně kvetoucí historické odrůdy. 
Moderní odrůdy pak opakovaně 
nakvétají až do poloviny září.

Sbírka pivoněk
Kolem tisíce druhů a odrůd zahr-
nuje dnes sbírka pivoněk. Kromě 
planých druhů si lze prohléd-
nout dřevité pivoňky s bohatým 
zastoupením čínských a japon-
ských odrůd, hybridní bylinné 
i odrůdy pivoňky lékařské 
a čínské. Dřevité pivoň-
ky vykvétají v první 
polovině května, 
odrůdy pivoňky 
čínské, které jsou 
ve sbírce nejví-
ce zastoupené, 
kvetou začátkem 
června. Za zmín-
ku určitě stojí pi-
voňky vyšlechtěné 
v Průhonicích Ulja-
nou Blažkovou a Pav-
lem Sekerkou.

Nenáročné denivky
Denivek se v zahradě pěstuje 
kolem 750 druhů a odrůd. Jsou 
představeny ve třech expozičních 
záhonech. V jednom plané druhy, 
v dalších jsou pak ty se světovým 

šlechtěním 
a naše domácí 

odrůdy. První denivky sice vykvé-
tají již v květnu, většina odrůd ale 
rozkvétá začátkem července.
 Kromě vlajkových sbírek nabí-
zí téměř 15hektarový areál také 
prohlídku arboreta a pomologic-
kého arboreta. Výsadby jsou dále 

doplněné o stínomilné trval-
ky, drobné cibuloviny a jezírka 

s vodními rostlinami.  Zahrada 
také spolupracuje se státní ochra-
nou přírody na záchraně někte-
rých kriticky ohrožených druhů 
rostlin, jako je včelník rakouský 
nebo kuřička hadcová. K vidění 
jsou na ochranářských skalkách. 
Plocha pomologického arbore-
ta, o kterou se stará Český svaz 
ochránců přírody, se postupně 
mění v květnatou louku bohatou 
na luční druhy rostlin a na ně na-
vázané živočichy.

RNDr. Pavel Sekerka, 
vedoucí Průhonické botanické 

zahrady, kurátor pivoněk ■

Ve stínu známého Průhonického parku 
a Dendrologické zahrady se v Průhonicích 
nachází ještě jedna, veřejnosti méně povědomá. 
Průhonická botanická zahrada.

Botanická zahrada 
leží na východním 

okraji Průhonického 
parku. Vstup je bránou 

z Průhonického 
parku, nebo s denní 

elektronickou 
vstupenkou do 

Průhonického parku 
turniketem na konci 
Dobřejovické ulice 

v Průhonicích. 
Průhonická botanická 
zahrada je otevřena od 

dubna do konce září 
denně vyjma pondělí 

od 9 do 17 h.
www.ibotky.cz a FB

TIP NA VÝLET TIP NA VÝLET

Průhonická botanická zahrada:
pestrost a krása sbírkových rostlin vás okouzlí

PROVÁZENÍ PO SORTIMENTECH
sraz vždy u turniketu Botanická zahrada (ul. Dobřejovická)

4. a 5. 3. – Víkend sněženek (10 h)
13. 5. Dřevité pivoňky a hybridní bylinné pivoňky (14 h)

27. 5. Kosatce (14 h)
3. 6. Bylinné pivoňky (14 h)

9. 9. Japonský den 
16. –17. 9. Pomologické dny

UMĚLECKÉ VÝSTAVY
13.–14. 5. Karolína Klimešová (obrazy – olejomalba)

20.–21. 5. Jiří Šourek a Ondra Vyhnánek (fotografi e a plastiky)
27.– 28. 5. Alexandra Jiříčková

3.–4. 6. Kamila Havlíková

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2023
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Co následovalo v dalších 
letech?
„V roce 2013, již pod naší hlavičkou, 
odehrál první sezónu mužský tým, 
původně z Kolovrat. Během pár let 
se podařilo pokrýt kompletní mlá-
dežnickou strukturu, od přípravky 
po juniory,“ připomíná nedávnou 
historii Tomáš Tichý. „V roce 2017 
jsme se pak stali Draky, po spojení 
s čerčanským oddílem FBK Draci.“
Touto spoluprací vznikl komplexní 
a konkurenceschopný sportovní 
oddíl, který může nabídnout fl orbal 
pro výkonností hráče i pro ty, kteří 
hrají pro radost z pohybu a sportu.
 Dračí fl orbal získal nespočet cen-
ných kovů, které si lze prohlédnout 
v síni slávy na webových stránkách 
klubu. Za zmínku jistě stojí loňské 
ovládnutí druhé dorostenecké ligy 

či zlatý úspěch starších žáků v roce 
2018 na mezinárodním turnaji ve 
švédském Mölndalu. Na prosperitu 
klubu by se ale nemělo hledět jen 
z hlediska získaných medailí, úspěch 
se skrývá i v něčem jiném. V naváza-
ných přátelstvích díky sportu, výcho-
vě mladých sportovců a vytvoření 
pozitivního vztahu ke sportu. 

Zůstávají hráči také dlou-
hodobě, postupují jednot-
livými kategoriemi?
„Ano, můžeme hrdě říct, že 
máme několik hráčů, kteří v roce 

2010 začínali v našem klubu 
jako mladší žáci a v současné 
době jsou oporami úspěšného 
mužského A týmu. Navíc v le-
tošní sezóně nastoupili do muž-
ských zápasů hráči, kteří prošli 
kompletními dračími mládežnic-
kými kategoriemi od přípravky 
až po juniory.“

Zastoupení ve florbalu 
mají ale také dívky 
a ženy…
„Je to tak, můžeme se pochlu-
bit i tím, že naše odchovankyně 
Karolína Mezerová je člen-
kou reprezentačního týmu žen 
a pravidelně nastupuje v ženské 
nejvyšší soutěži. Na neligové 
turnaje přihlašujeme dívčí týmy, 
které pravidelně sbírají úspěchy. 

V tomto směru považujeme dosa-
vadní cestu florbalovými vodami 
za úspěšnou a doufáme, že se 
nám takto bude dařit dále.“

Kdo by chtěl zkusit florbal a za-
žít euforii ze vstřelené branky či 
nahrávky na gól, tak ať neváhá 
a zajde na trénink. Třeba to bu-
dete právě vy, kdo se bude za pár 
let prohánět na palubovce jako 
opora říčanského týmu s dra-
kem na prsou! ■

Počátky říčanského florbalu sahají 
do roku 2010, kdy byl v listopadu 
zaregistrován Sportovní klub FBC 

Říčany. Do sezóny 2011/2012 byl 
přihlášen poprvé soutěžní tým mladších žáků. A tím 
začala úspěšná dračí cesta florbalovým světem.

Pojďte hrát 
florbal s Draky!
Hlavní trenér dorostu a juniorů Tomáš 

Tichý představuje říčanský klub

SPORT

www.florbaldraci.cz

Říčany

Dětský tábor u Zruče nad Sázavou
Program je zaměřen na všeobecnou tématiku, sportovní 

a kulturní vyžití.
| HRY A SOUTĚŽE | VÝLETY | JÍZDY NA LODIČKÁCH |
KOUPÁNÍ | TÁBORÁKY | A MNOHO DALŠÍHO |

Otevíráme přihlášky na termíny:Otevíráme přihlášky na termíny:
13.–26.8. 2023, 13.–20.8. 202313.–26.8. 2023, 13.–20.8. 2023

a 20.–26.8. 2023a 20.–26.8. 2023

Pojedete s námi Pojedete s námi 
na dětský tábor?na dětský tábor?

www.cambusacek.czwww.cambusacek.czwww.cambusacek.cz

ŘIDIČ  SKUPINY  B
auta Fiat Ducato, Iveco, na HPP.
Dobrá komunikační schopnost, fyzická zdatnost pro 

rozvoz učebnic na školy.
Spolehlivost, zodpovědnost, fl exibilita.

FINANČNÍ  ÚČETNÍ  
na HPP

Znalost programu Money S5 výhodou, word, excel. 
Účtování přijatých faktur, výpisů, skladová evidence, 

zpracování DPH, kontrolní hlášení.

◗ Pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením 
1.-3. st. , možnost zajistit bydlení.

◗ Nástup možný ihned.
◗ Budeme se těšit na nové kolegy do týmu.

Tel.: 606 313 051
e-mail: petrdupal@seznam.cz
www.albra.cz

Albra, spol. s r.o. 
distribuce učebnic, Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly

hledá kolegy do týmu na pozici:

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Od 
1. dubna 2023 vstoupí v platnost 
nový ceník jízdného PID ve Stře-
dočeském kraji. Změny jsou nejen 
v ceně některých jednorázových 
jízdenek, ale upravena bude také 
doba jejich časové platnosti.
 U jednotlivého jízdného dochází 
ke sloučení stávajícího jízdného za 
14 Kč a 22 Kč (dvoupásmové jíz-
denky na 15 a 30 minut) do jedné 
jízdenky s jízdným za 20 Kč a časo-
vou platností 15 minut. Tato jízden-
ka neplatí v Praze (pásma P, 0, B), 
a to ani v případě zastávky zařaze-
né do pásma B, 1 na území Prahy, 
ale naopak nově je možno ji použít 
i ve vlacích PID, což znamená sjed-
nocení podmínek a zpřehlednění 
tarifu z pohledu cestujících.
 U jízdenek za 30 Kč a výše nedo-
chází ke změně ceny, ale pouze ke 
zkrácení časové platnosti jízdenky 
(vždy o 30 minut až do maximální 
časové platnosti 180 minut pro jíz-
denky na 8 a více tarifních pásem). 
Podrobné informace i o dalších změ-
nách: https://pid.cz/nove-ceny-ji-
zdneho-pid-ve-stredoceskem.../

ČR – Změna času nás čeká i letos, 
hodinky ze zimního na letní čas 
přetočíme poslední březnovou ne-
děli, tedy 26. března 2023. K zim-
nímu času se pak vrátíme v neděli 
29. října. Střídání zimního a let-
ního času bude pokračovat určitě 
do roku 2025. Změny času měly 
v Evropské unii skončit původně 
v roce 2019, členské státy se ale na 
jednotném čase nedohodly.

KOLOVRATY – Známá restau-
race U Boudů a Klub u Boudů, 
místní kulturní stánek, na konci 
května uzavře své prostory. Dosa-
vadní nájemce se rozhodl ukončit 
provoz. Zahájeno bude proto výbě-
rové řízení na nového provozovate-
le. (www.kolovraty.cz)

ŠTIŘÍN – Od ledna 2023 je 
uzavřen zámek ve Štiříně, který 
je příspěvkovou organizací Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR 
a sloužil doposud jako hotel, kon-
ferenční centrum, restaurace, 
či golfové hřiště. Zámek se nyní 
prodávat nebude, dle ministra 
zahraničí Jiřího Lipavského na 

interpelaci dojde k převodu zámku 
na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a následně se 
bude hledat vhodný uživatel. Te-
prve v případě, že by se toto nezda-
řilo, mohl by se opět vrátit do hry 
návrh prodeje. (www.mzv.cz)

MUKAŘOV – Změna ve vedení 
obce se uskutečnila na 5. zasedání 
zastupitelstva obce Mukařov dne 
21. 2. 2023. Z funkce starosty byl 
odvolán Rudolf Semanský, zvole-
ný za Sdružení Mukařov, Srbín, 
Žernovka, a do funkce starostky 
jmenována Ing. Hana Zákoucká, 
zvolená za Společně s TOP 09. 
Rudolf Semanský byl starostou 
obce Mukařov od roku 2006. V té 
tobě měl Mukařov 1420 obyvatel, 
tedy přesně polovinu současné-
ho počtu. R. Semanský obhájil 
post starosty i po komunálních 
volbách v září 2022, poprvé však 
v situaci, kdy jeho volební uskupe-
ní nezískalo v zastupitelstvu vět-
šinu. (www.mukarov.cz) 
 Následně po odvolání R. Se-
manského byla v Mukařově zor-
ganizována petiční akce na jeho 
podporu.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

A jedna historická...
SVOJETICE (1933) – Smě-
lá krádež. Svojetický zedník 
J. Budský musil v sobotu odje-
ti s dcerou do Prahy a zůstati 
tam přes noc. Hospodyně, aby 
se sama doma nebála, vzala 
si k sobě na noc kmotru, sou-
sedku, aby dům spíše před 
náhodným neštěstím uhlídaly. 
Byly však jistě velmi neopatr-
né, když o tomto jejich společ-
ném hlídání nevěděla jen celá 
ves, ale také družina s místem 
dobře obeznámených zlodějů. 
Ti sem v noci na neděli přijeli 
již najisto, i přes hlídání tvrdě 
spících kmoter otevřeli si zlo-
ději okno do sousední světnice, 
pod okno nastavili sáňky, na 
ně narovnali ze 3 postelí peřin 
a různých drobných věcí – a ha-
jdy zas do tmy. Daleko ovšem 
nejsou. Ale kdo to byl?!
Zdroj: Průboj, týdeník z Černokos-

telecka, nezávislý časopis Středních 

Čech, 4. března 1933                                ■
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DATOVKA 
Tak už ji mám taky. Koho? 
Datovou schránku. Od letoš-
ního roku povinnou pro všech-
ny právnické osoby, živnostní-
ky a další osoby samostatně 
výdělečně činné (OSVČ). 

Nečekala jsem na její zřízení, 
ale založila jsem si ji v mír-
ném předstihu sama. Jak se 
uvádí, tak datové schránky 
by měly (povšimněte si zvláš-
tě užívaného slovního spojení 
„by měly“) zrychlit a usnad-
nit komunikaci. Budiž, s tím 
by se dalo souhlasit. Už jsem 
ji využila, odeslala jsem určité 
dokumenty např. na finanční 
úřad, pojišťovnu. Elektronic-
ké odeslání se uskutečnilo, 
pojišťovna zareagovala do 
14 dní (hurá!), odpověď do-
razila… písemně doručená 
Českou poštou. No, nebuďme 
hnidopiši, třeba se to příště 
povede oboustranně stejnou 
cestou. V každém případě to 
potvrdilo i další bod, který 
se v případě datových schrá-
nek uvádí, a to „zvýšit šance 
na úspěšné doručení zprávy 
a sloužit jako jednoduchý ná-
stroj pro zpětné prokázání 
doručení dokumentu“. 

Ovšem co mne potěšilo nejvíce, 
tak to je bod, zmiňující „uše-
třit náklady spojené s klasic-
kou papírovou dokumentací“. 
Čímž přepokládám, že se mys-
lí zaslání třeba doporučeného 
dopisu na již zmíněný finanč-
ní úřad; rozuměj Daň z příjmu 
fyzických osob. Tuto možnost 
jsem využila tedy poprvé, ale 
vlastně velmi ráda.  Zvláště 
poté, co jsem zjistila, že po-
platky za doručení doporuče-
ného dopisu se opět změnily. 
Výrazně. Základní sazba je 
nyní 62, resp. 69 Kč.  A to je 
v době sepsání tohoto sloupku 
o 2,10, resp. o 9,10 Kč více, 
než kolik stojí v jistém nejme-
novaném obchodním řetězci 
běžné balení černého kaviáru 
z kapelínu severského. 

Divíte se tomu srovnání? Je tu 
snad někdo, kdo by nevyměnil 
doporučený dopis, cestu a čas 
strávený na poště za kousek 
másla, kaviár a bagetu a ne-
užil si příjemný večer? Samo-
zřejmě za předpokladu, že 
láhev kvalitního vína přinese 
partner/ka!                            ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

Základní 
umělecká škola 
FOLKLORIKA 

Čechy, s. r. o.,
poskytující vzdělávání 
v Říčanech a okolí, ve 

spolupráci s Nadačním 
fondem Folklorika, 
vás srdečně zvou na 
výjimečný koncert 

profesionální věhlasné 
cimbálové muziky

Cigánski Diabli, jehož 
součástí jsou i žáci naší 

školy.
Večernímu koncertu bude  před-
cházet série výchovných koncer-
tů pro žáky základních a střed-
ních škol ve stejném uměleckém 
složení. Zakoupením vstupenky  
podpoříte Nadační fond Folklo-
rika, který podporuje nadané 
děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. 

Těšíme se na setkání. ■

www.cechy.zusfolklorika.cz

Josef Pšenička:
celý život s divadlem
Jeden ze zakladatelů 
divadelního spolku DiPoNa, 
režisér a dramaturg, kreslíř 
a organizátor divadelního 
dění Josef Pšenička zemřel 
letos v únoru. 

První dětskou 
roli na pódiu si 
vyzkoušel ještě 
coby žák praž-
ské základní 
školy. Původně 

směřoval k loutkovému divadlu, 
ale po přestěhování z Prahy do 
Mukařova se stal členem říčanské-
ho divadelního souboru Tyl. Stál 
také u zrodu divadelního spolku 
Svatopluk v Benešově, později 
(v roce 2012) se stal v Kozojedech 
jedním ze zakladatelů soubo-
ru DiPoNa – Divadlo Potrhlých 
Nadšenců). S ním se mu podaři-
lo získat stálé působiště v hotelu 
U sv. Huberta v Louňovicích. Díky 
tomu se zde obnovila divadelní 
činnost – po dlouhých 53 letech! 
Josef Pšenička žil pro divadlo a žil 
divadlem; kdykoliv jsme se setkali, 
divadlo bylo hlavním tématem na-
šich rozhovorů.                                ak ■

ŘÍČANSKÉ 
AKCE ANEB
NEBUĎ LABUŤ
A ZAJDI NA 
KULTURU
KC Labuť nabízí 
v Říčanech 
každý měsíc 
bohatý 
program, 
ať už jde o koncerty, 
divadelní představení, 
nebo třeba hudební 
soutěže. Své místo 
v programu mají v se-
zóně také plesy, taneč-
ní a v létě i programy 
pod otevřeným nebem.

Vstupenky
Zakoupit je možné vstupenky 
v elektronické podobě (on-line) 
nebo tištěné na prodejních místech: 
◗ Pokladna KC Labuť / ul. 17. listo-
padu, tel.: 323 602 456
◗ Turistické informační centrum 
Říčany / Masarykovo nám. 83/1, 
tel.: 323 602 456
◗ Turistické informační centrum 
Rondel / nádraží Říčany, 
tel.: 727 966 609
Platby je možné provádět v hotovos-
ti, nebo platební kartou.

Pokladna KC Labuť
Po – Čt 9.00 – 16.30 h
Pá            9.00 – 15.00 h
Polední pauza 12.00 – 12.30 h

Vouchery
KC Labuť nabízí zájemcům také 
vouchery – dárkové poukazy. 
Vybrat si lze z hodnoty 500 Kč, 
1 000 Kč nebo 2 000 Kč. Také tyto 
poukazy, stejně jako vstupenky na 
jednotlivá představení, lze zakoupit 
buď on-line, nebo v tištěné podobě. 
Platnost je 1 rok od data zakoupení.

V KC Labuť našlo své zázemí také-
pedagogické centrum pro rodinu 
a školu, Jazykové studio a několik 
zájmových spolků: Divadelní spo-
lek Tyl Říčany, Klub šachistů Říčany 
1925 a Říčanský komorní orchestr. 
V KC Labuť působí i taneční klub 
Fuego Říčany. Rovněž zde nalezne-
te kytarový kurz Jiřího Bardy, který 
zde působí již 40 let. Má zde svou 
pobočku také hudební škola Viva 
Music Academy.                                        ■

www.kclabut.cz
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Kontakt: Nábytek Jiroušek s.r.o., Voděradská 2233, Říčany 251 01, tel.: 602 219 730
e-mail: info@nabytekjirousek.eu, www.detsky-nabytek-jirousek.cz

Nábytek Jiroušek s.r.o. je výrobní společnost se sídlem v Říčanech zabývající se 
především výrobou nábytku do mateřských školek a to již více než 30 let, hledá 

zaměstnance do výroby na tyto pozice:

POŽADUJEME:
• manuální zručnost, 
• spolehlivost, ochotu učit se
• odpovědnost, pečlivost, schopnost týmové práce

NABÍZÍME:
• zaškolení, čisté a příjemné prostředí, zajímavou práci
• platové podmínky v závislosti na schopnostech
• příspěvek zaměstnavatele na dopravu
• zaměstnanecká sleva na firemní výrobky a služby
• pracovní doba 8 hodin PO – PÁ 6:00 – 14:30

Pracovník montáže nábytku
Místo výkonu práce: areál fi rmy Nábytek Jiroušek s.r.o., Voděradská 2233, Říčany

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

VLASTNÍ PRODUKCE KVALITNÍ 
ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK 

A BALKÓNOVEK SE JIŽ PŘIPRAVUJE!

NEZAPOMEŇTE NA 
JARNÍ VÝZDOBU 

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

• SEMENA, CIBULE SEČKA

• RYCHLENÉ CIBULOVINY A HLÍZNATÉ ROSTLINY

• PRVNÍ DRUHY OVOCNÝCH 
STROMKŮ PRO JARNÍ VÝSADBU

ZAKOUPIT JIŽ OPĚT MŮŽETE TAKÉ ČERSTVÉ 
RYBY DLE DENNÍ NABÍDKY!

TIP NA ODPOLEDNE

Akce proběhne na sále KD Doubrav-
čice 18. 3. 2023 od 15 h. Vhodné pro 
jednotlivce i skupinky (max. 3 oso-
by). Tandemy rodičů nebo prarodičů 
s dětmi jsou nadšeně vítány.
 O pokusu si nachystejte krátké 
povídání (stačí v hlavě). Pokud to 
bude projekt dlouhodobý tak foto-
dokumentaci. 

Každého vědce čeká malá od-
měna a diplom, nejzajímavější 
projekty vybrané porotou budou 
ohodnoceny cenami. Porota je 
složená z geniálních mozků oktávy 
gymnázia GYRI v Říčanech :-). 

Experimenty by neměly být 
nebezpečné, nebo porušit 
integritu sálu. Stroje času by 
měly vrátit zúčastněné v po-
řádku zpět ve správný čas a ve 
věku ve kterém sál KD opouštěli.

 Děkujeme za podporu obci 
Doubravčice, knihovně Doubrav-
čice a nadaci OSF. V kulturním 
sále Doubravčice lze uspořádat 
i mnoho jiných akcí – je možné si 
ho i pronajmout.                      mhm ■

Odpoledne šílených vědců je určené pro všechny se 
zájmem o zkoumání a pozorování světa kolem sebe 
a sdílení zkušeností. Čeká vás pohodová akce, kde 
všichni zúčastnění předvedou na sále KD Doubravčice 
své chemické nebo fyzikální vědecké experimenty. 
Od jednoduchých až třeba po stroj času.

ODPOLEDNE ŠÍLENÝCH 
VĚDCŮ v Doubravčicích
UVÁDÍ ZBYŠEK PANTŮČEK

Případů vloupání do obytných budov, chat a chalup, 
neoprávněných vstupů na soukromé pozemky 
apod. opět přibývá. Netýká se to jen nočních hodin, 
nenechavci jsou stále drzejší a objevují se i přes 
den. Varování na vhodné zabezpečení nemovitostí 
a zvýšená obezřetnost jsou tedy na místě!

VŠIMLI JSME SI...

Policejní statistiky mluví jasně.

Krádeže a vloupání 
na vzestupu

V hledáčku nevítaných návštěv-
níků jsou i neobydlené nemo-
vitosti, což dokládají nedávné 
případy např. z Velkopopovicka. 
Díky pozorným spoluobčanům 
se tam podařilo zamezit dalším 
škodám na majetku. Ve spolu-
práci s Policií Kamenice a vlast-
níky dotčených nemovitostí se 
události vyšetřují.

Prevence kriminality
V únoru představil Středočeský 
kraj novou koncepci prevence 

kriminality, mj. se bude zamě-
řovat také na domácí násilí nebo 
kybernetické útoky. Stále ožeha-
vým problémem je pak dlouho-
dobý nedostatek policistů.

Krádeže a vykrádání 
vozidel
Škody však hlásí také majitelé 
vozidel, ať jde již o krádeže nebo 
pokusy o ně. Pachatelé se zamě-
řují nejen na vozidla stojící na 
ulicích, ale i na zaparkovaná na 
oplocených pozemcích. 

 Policie ČR vydala také varová-
ní před dalším specifikem v krá-
dežích. V posledních měsících 
byly zaznamenány desítky pří-
padů krádeží, především finanč-
ních hotovostí z vozidel, kterých 
se dopouštějí organizované 
skupiny zločinců ze zahraničí. 
Jejich oběti přišly v jednotlivých 
případech o desetitisíce až sta-
tisíce korun. V jednom případě 
i o miliony korun. 
 Pachatelé si vyhlíží své oběti na-
příklad před bankou a směnárnou. 

Poté je sledují a čekají na vhodnou 
chvíli, například odstavení vozi-
dla u obchodu, na parkovišti nebo 
na čerpací stanici. Během tohoto 
odstavení poškodí pneumatiku. 
Pachatelé často cílí také na řidiče 
kurýrních služeb a dodávek, které 
sledují při jejich práci a za pomo-
ci technického zařízení zablokují 
uzamčení vozidla, případně do 
vozidla násilně vniknou a odcizí fi -
nanční hotovost, doklady a vše, co 
má nějakou cenu.
Zdroje: www.policie.cz, www.mvcr.cz     ■

foto: zdroj P
ixabay

REGISTRACE PRO ŠÍLENÉ VĚDCE:
mailem: knihovna.doubravcice@seznam.cz, nebo osobně 

v knihovně. Více info: www.doubravcice.knihovna.cz

nebezpečné, nebo porušit 
integritu sálu. Stroje času by 
měly vrátit zúčastněné v po-
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PŘIHLÁŠKY DO 1. DUBNA   
ptacek@oazaricany.cz tel.: 721 530 462

www.pliskovatennis.academy         www.oazaricany.cz

ZKUŠEBNÍ 

HODINY ZDARMA 

V BŘEZNU PO 

DOMLUVĚ

I VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
OTEVÍRÁME PŘÍPRAVNOU NULTOU 

TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pokud si nejste jisti nástupem svého dítěte do 1. třídy 
nebo předpokládáte odklad školní docházky, přijďte 

se seznámit s programem naší přípravné třídy. 

29. března od 9:00 h
 pořádáme den otevřených dveří v přípravné 

třídě ZŠ Magic Hill.
Čeká vás prohlídka třídy a školy, seznámení s denním režimem 

a výukovým plánem třídy, setkání s učiteli a zkušební pobyt pro 
předškoláky. Těšíme se na vás i vaše děti.

Více informací na: www.magic-hill.cz nebo 
kancelar@magic-hill.cz nebo tel. 733 501 668

I VE ŠKOLNÍM ROCE 
Zvlášť v dnešní době, kdy je v sou-
časném slova smyslu význam  ma-
sopustních veselic a karnevalu 
(průvodu) obecný a není striktně na-
vázaný na určité datum. Ovlivňuje to 
nejen doba jako taková, ale třeba i or-
ganizační možnosti, víkendy a všed-
ní dny a v neposlední řadě, připusť-
me si, že i to má vliv na zájem a účast 

– předpověď počasí. Možná proto 
najdete i v našem kraji na Zápraží ko-
nání některých masopustních akcích 
až v březnových termínech.

Masopust je původně tedy nejen 
třídenní lidový svátek, ale také celé 
období, které u nás začíná vždy od 
Tří králů (6. ledna) a končí Pope-

leční středou (letos 22. února), 
která zahajuje předvelikonoční 
postní dobu. Masopust nemá ve 
své podstatě nic společného s li-
turgií, přesto je vlastně podřízen 
běhu církevního kalendáře. Na-
zýván je různě, někde mu říkají 
karneval, jinde ostatky, fašank, 
voračky… A protože masopustní 

období předchází před půstem, 
tak se v tomto čase tradičně pořá-
dali (pořádají) zabíjačky, veselice, 
svatby a různé hostiny.

Kdy se objevily první maškarní 
masopustní průvody? Zřejmě ně-
kdy v době před první světovou 
válkou, tyto akce zaznamenávaly 
po válce také kronikáři, i tady u nás 
na Zápraží, proto některé z nich 
jsou dodnes nejen doložitelné, ale 
i dobře popsané. Dlouhá léta se 
tradice masopustu a průvodů udr-
žovala, ale nepřežila všude. Někde 
vymizela zcela, jinde došlo k zavá-
dění nových zvyků, nebo k různým 
pokusům o obnovení.                  ak ■

MASOPUSTNÍ ČAS
TRADICE

JAK SE TEDY SLAVIL MASOPUST V KRAJI NA 
ZÁPRAŽÍ LETOS, V ROCE 2023?

Několik únorových akcí se nám podařilo zaznamenat, 
nebo jsme informace a fotografi e obdrželi od pořadatelů. 

Děkujeme!

Je to období veselí, jídla, pití a oslav vložené mezi dvě postní doby: Vánoce 
a Velikonoce. Nejdůležitějším a nejveselejším obdobím masopustu jsou pak 
poslední tři dny. Což je masopustní neděle, pondělí a úterý. Letos tyto dny máme 
oficiálně již za sebou, ale proč si je nepřipomenout? Část I., pokračování na str. 32

KOUŘIM

MIROŠOVICE

Muzeum lidových staveb Kouřim, 19. 2. 2023, národopisný pořad „Masopust“, 
www.skanzenkourim.cz

Masopustní průvod v Mirošovicích  již tradičně 
uspořádala Obec baráčníků Mirošovice.

Průvod měl pět zastavení – Tanečníci předvedli svůj ta-
neček, Medvěd tancoval s hospodyněmi a došlo i na další 
z tradic, v níž hlavní roli hrála Kobylka a Cikánky.

Stoly se při masopustu prohýbaly pod dobro-
tami, nechyběly obzvlášť ty masité a tučné.

Svou obchůzku začínali maškarádi na rychtě, kde si 
u rychtáře vyprosili svolení projít průvodem po vsi.

„Slaměný“ si 
kdysi svůj šat mu-

sel dobře hlídat, 
hospodyně mu 

z něj trhaly stébla, 
která pak dávaly 

do kukaní, aby se 
narodilo hodně 

kuřat.

foto: O
bec baráčn

íků M
irošovice

foto:  M
uzeum

 lidových
 staveb K

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

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAH-
VE s nápisy, sbírku i jednot-
livé kusy. Tel.: 732 170 454, 
sběratel.

KURZ ZÁKLADNÍ POSLUŠ-
NOSTI PSŮ na cvičišti na Stra-
šíně od 12.3. Info: Kosanová,
tel.: 733 676 172

MALOVÁNÍ – rychlé, kvalit-
ní a čisté vymalování bytu či 
domu dle vašich představ.
Tel.: 736 734 947 

OBEC MODLETICE nabízí 
k pronájmu v nově zrekon-
struovaném a zkolaudovaném 
lékařském domě prostory pro 

výkon soukromé praxe prak-
tického lékaře pro dospělé 
a praktického lékaře pro děti 
a dorost. K pronájmu nabízí-
me 2 ordinace. Ke každé or-
dinaci patří čekárna, WC pro 
pacienty, WC pro personál, 
denní místnost pro personál 
a úklidová místnost. Parková-
ní přímo u lékařského domu. 
Zájemci neváhejte nás kon-
taktovat na e-mail: obec@
modletice.cz nebo na tel. 
čísle 725 021 855.

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

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

telefonicky: 602 304 946 - p. Jordán

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

24 | ZAPRAZI.EU

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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Tel.: 313 771 280 nebo 
email info@amarinstalace.cz

Otevírací doba 
kompostárny Struhařov

Po-Pá 7:00 - 12:00 
12:30 - 16:30 

So 7:00 - 15:00

PRODEJ SUBSTRÁTŮ, 
KOMPOSTU, KŮRY

Dále provádíme inženýrské sítě, stavební a zemní 
práce, instalatérské a topenářské práce, výrobu 
a montáž plastových jímek, doprava materiálu

•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
Náborový příspěvek

RECYKLAČNÍ LINKA 
TEHOVEC NABÍZÍ 

MOŽNOST ULOŽENÍ 
SUTÍ A BETONU

vždy jen po tel. dohodě
kontakt: 777 322 134 
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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:

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

DOPRODEJ ZIMNÍCH
VÝHODNÉ CENY 
LETNÍCH PNEU

otevírací doba: Po - Pá: 8:00 - 17:00
                       So: 8:00 - 12:00 | Ne: zavřeno
                       do konce března: So a Ne zavřeno
Kostelec nad Černými lesy / Kutnohorská 24

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

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

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

odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz
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KŘÍŽOVKA O CENY

Zkušení odborníci odpovídají na 
dotazy čtenářů. Zahradní architekti 
radí s uspořádáním zahrady. Dozví-
te se, kde se konají pěstitelské výsta-
vy a přednášky, poznáte zajímavá 

místa i osoby. Součástí časopisu je 
i příloha Zahrádkářka s kulinář-
skými recepty, informacemi o bylin-
kách, aranžování květin nebo návo-
dy pro šikovné ruce.

Pro předplatitele má Zahrádkář při-
pravené atraktivní bonusy. Každo-
ročně dva speciály z edice Knihovnič-
ka Zahrádkáře, stolní kalendář, sáčky 
s osivy a také výhodnější cenu. 

Zahrádkář je totiž 
tady... (viz tajenku)  ■

Časopis Zahrádkář – magazín o zahradě pro celou rodinu. Každý měsíc 
přináší rady, co na zahradě udělat. Informuje o nových odrůdách 

a dalších novinkách kolem zahrad, poradí jak na choroby a škůdce, kterých stále přibývá.

www.izahradkar.cz

Na zahradu jedině se Zahrádkářem

SOUTĚŽÍME O ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ!
Tajenku nám zašlete do 20. března 2023 na email redakce@zaprazi.eu. Pro tři výherce bude připraveno předplatné časopisu Zahrádkář. 
Jména výherců naleznete v Zápraží 4/2022. ■



ŠTÍHLICE

Z
droj: V

oln
é sdružen

í jevan
ských

 sousedů

Jevanský masopust pořádalo Volné sdružení 
jevanských sousedů za podpory všech, kteří se 

zapojili a pomohli tuto akci zorganizovat.
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JEVANY

Tradice masopustního průvodu je v obci již zaži-
tá, přes nepřízeň počasí početní zájemci v sobotu 

25. února dorazili. V čele s kapelou na voze se 
pak uskutečnila obchůzka obcí.

Slunečné počasí doprovázelo 18. února průvod, který po převzetí symbolické-
ho klíče od štíhlického starosty prošel od domu k domu z jedné strany vesnice 

na druhou.

MASOPUSTNÍ ČAS
Část II., pokračování ze str. 22

DOUBRAVČICE
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Jevanský masopust se konal 19. 2. 2023 za účasti 
zhruba šesti desítek masek a přihlížejících. Nechyběl 

harmonikář, předání symbolického klíče od obce paní
starostkou, a nakonec došlo i na skolení medvěda.
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