
Zda se nám nakonec záměr podaří uskutečnit v plánovaném rozsahu, bude záležet na pomoci přátel 
a donorů, přijetí sousedů, vlastní vytrvalosti a mnoha dalších věcech. 

Budeme rádi za jakoukoliv pomoc, radu a společenství. Jsme otevřeni pro spolupráci i v dalších 
oblastech. Máte-li něco na srdci, budeme rádi, když nás oslovíte.

S pivovarským pozdravem: „Dej Bůh štěstí!"

Sdružení Propolis & přátelé

propolis 
občanské sdružení

Chříč se nachází na pomezí dvou krajů – Plzeňského a Středočeského. Díky této nevýhodné poloze  
a nedostatku pracovních příležitostí se obec již delší dobu potýká s odlivem obyvatel do měst, zvyšováním 
průměrného věku, velkou nezaměstnaností a malou participací občanů na dění v obci.

Jako sdružení Propolis jsme v Chříči získali budovu bývalého pivovaru. Svými skromnými silami 
bychom rádi přispěli ke kulturnímu a společenskému rozvoji tohoto regionu. Pivovar, v němž se pivo 
vařilo již od roku 1565, je unikátní a relativně dobře zachovalý objekt, který však od roku 1942 není 
využíván ke svému původnímu účelu a z větší části chátrá. Naším záměrem je v jeho budovách zřídit 
chráněné dílny a vzdělávací středisko zaměřené na studium, provozování a výuku starých řemesel. 
Časem bychom také rádi obnovili staletou tradici vaření piva podle původních receptur.

Kontakt:
Propolis, o.s.
Chříč 2 
33143 Kralovice
www.propolis-os.cz
info@propolis-os.cz 
tel: +420 775 152 916 
/Jana Zemanová – předsedkyně sdružení/

„Zašlá sláva...“

Staré fotografie laskavě poskytlo Muzeum a galerie severního Plzeňska.



Proč zrovna chráněné dílny?

 V dnešní době převládá schematické myšlení, které veškeré ekonomické vztahy redukuje na 
problém nabídky a poptávky. Na práci je ale třeba nahlížet také jako na způsob, jímž se člověk zapojuje 
do společenského života. Není přeci nic neobvyklého, když se vás někdo zeptá „co děláš“, „čím jsi“.  
Ten, kdo z nějakého důvodu nemůže pracovat, pak odpoví „nic“, „nejsem ničím“. Společenské postavení 
se samozřejmě dá zajistit i jinak než zaměstnáním, ale to zpravidla není nejsnazší pro ty, kdo jsou 
jakýmkoli způsobem handicapováni. 

 Obecná legislativa nutí velké zaměstnavatele, aby přijímali postižené. Pokud to nedělají, musí 
hradit citelnou sankci. Naopak ti, kdo zaměstnávají postižené, jsou zvýhodněni. Chráněné dílny jsou 
přímo podporovány státem, mohou získat zakázky formou „náhradního plnění“ atd. To je samozřejmě 
dobře.   

 Podstatné ale je, aby zaměstnávání postižených nebylo v tomto smyslu formální: aby lidé, 
kteří v dílnách pracují, skutečně viděli, že jejich práce „k něčemu je“. Ve velkých městech jsou pro 
to podmínky lepší – existuje relativně velká možnost uplatnění. Obtížné je to v místech, která bývají 
označována jako „vnitřní Sudety“, kde je velká nezaměstnanost, obtížné spojení do velkých měst  
s nabídkou zaměstnání atd.
         
 Právě proto zakládáme dílnu Propolis na rozhraní okresu Plzeň sever a Rakovník, na hranici 
dvou krajů, tam, odkud je spojení na všechny strany velmi obtížné. 
 
 V chráněné dílně v chříčském pivovaře zaměstnáme v první fázi několik lidí s tělesným či 
mentálním postižením nebo duševním onemocněním z okolí, kteří zde budou vyrábět keramiku. 
Postupně plánujeme rozšíření pracovních míst i sortimentu výrobků. 
 

Historická podoba návsi s rybníkem  
a zájezdním hostincem...

...a její pozdější přestavba. Kulturák a zasypaný rybník.

 ...a tady se zas jednou bude vařit pivo.

 Zde by měla     vzniknout chráněná dílna. 

Pivovar je ojedinělou stavební památkou...

         .. a také výzvou k obnově.


