
6/2022
ZDARMA

ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

MASTER HORSE 
SVOJETICE
Restauraci, dřevěnici 
s grilem, ubytování, 
venkovní prostory pro 
romantické svatby 
i oslavy – to vše nabízí 
areál v sousedství 
Voděradský bučin.

JOSEF ŠMEJKAL
byl mnichovický Big Joe

PYŠELY
loretánská kaple
šlechtické rody

ZŠ MOZAIKA 
MNICHOVICE
Jedinečná zkuše-
nost pro dospívající 
v Mozaice – dokáží 
se o sebe postarat, 
mají respekt k práci 
druhých a rozvíjejí 
své silné stránky.

KAROLÍNA 
PLÍŠKOVÁ
TENIS JE MÝM POVOLÁNÍM I ŽIVOTEM
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ÚVODNÍKÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
jaro máme už v plném proudu, 
letní teploty vystrkují růžky, 
prázdniny se blíží a jak je z va-
šich různých poznámek patr-
né, jezdíte na výlety, cestujete, 
jak po našem kraji, tak i dále. 
Vydáte-li se tedy po kraji Zá-
praží, může být pro vás inspirací naše nová rubri-
ka. Nazvali jsme ji Cyklistovo okénko a je otevřená 
pro vaše tipy. 
 Nepřehlédnutelná Karolína Plíšková zdobí 
naši červnovou obálku. Nedávno oslavila 30. 
narozeniny, stala se spolumajitelkou říčanské-
ho tenisového areálu Oáza… O tom, ale i o je-
jím životě a sportovní kariéře je rozhovor uvnitř 
čísla. U osobností našeho kraje ještě zůstanu 
– moc děkuji za vstřícnost Vyšehradskému jezd-
ci, což je pseudonym autora mnoha zajímavých 
článků z historie spojených především s praž-
ským Vyšehradem, a také knihy o vynikajícím 
zápasníkovi Josefu Šmejkalovi, který žil a pod-
nikal v Mnichovicích.

Příjemné čtení, luštění a listování 
červnovým Zápražím přeje 

Alena Kvasničková ■

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

ÚVODNÍKÚVODNÍK

DOTAZY NA ČASOPIS ZÁPRAŽÍ
I když se opakuji, musím zde znovu vyzdvihnout, že nás velmi těší váš 
zájem o časopis Zápraží. Nejde jen o zájem čtenářský, ale také ten ze 
strany inzerentů. Aktuálně je zajímá letní číslo.
Již na začátku května jsme totiž obdrželi první dotazy ohledně prázdninového čísla, postupně 
přibyly další. Tazatelům i dalším zájemcům tedy připomínáme: Ano, časopis Zápraží připravu-
jeme i na letní prázdninové měsíce, ale jako každý rok jde pouze o jedno číslo, společné pro čer-
venec a srpen.  Uzávěrka redakční pro zpracování podkladů je k 20. červnu, nejzazší termín pro 
zaslání vlastní tiskové grafiky po předchozí rezervaci prostoru je k 25. červnu. Číslo 7-8/2022 
bude v distribuci od čtvrtka 30. června. V červenci bude náš tým čerpat zaslouženou dovolenou 
a sejdeme se opět na začátku srpna, při přípravě již zářijového vydání Zápraží.                                     ■

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 
pro občasnou i pravidelnou činnost na pozici  
inzertního poradce (pouze na DPP nebo IČO). 

region Zápraží a širší okolí – spolehlivost – samostatnost
 – provize – volná pracovní doba – práce z domova

bližší info tel.: 601 344 588

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 
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et quam suntus aut a consequiae et volupta 
ssitibusapis imusdam amus, est liquis alitatet etKŘÍŽOVKA
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aciatibust ventem que 
voluptur?

Am landae vercilit remporem

O ČASOPISU 
Časopis Zápraží je určen pro  širší oblast jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje na 60 obcí a měst z Černokostelecka, Mnichovicka, 
Pyšelska, Velkopopovicka, Říčanska, Jesenicka, dále pak z oblasti Průhonic, Uhříněvse a částečně i Českobrodska. Časopis ma 15letou 
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 distribu-
ován neadresně do schránek obyvatel celého kraje.

Ceny  inzerce jsou uváděny bez DPH.

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

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

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

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

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

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm

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

Křížovka v kombinaci 
s PR článkem 
– na vyžádání.

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

Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

1/4 (šířka)
6 300 Kč

1/4 (výška)
6 300 Kč

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

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm

PODKLADY PRO INZERCI 
Přijímáme tiskové PDF (ve křivkách, CMYK), pokud je na spad celého formátu (rozměr časopisu je 210×297 mm), tak je třeba počítat s pře-
sahem +5 mm. Hotové inzeráty a obrázky pro výrobu je třeba dodat uložené jako JPG, TIF, EPS v rozlišení nejméně 300 DPI. Loga pro výrobu 
inzerátu: formát EPS, AI, PDF.
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Vzpomenete si na den, kdy jste 
poprvé stála na kurtu?
Mám ho v mlze, protože nám se 
sestrou Kristýnou byly teprve čtyři 
roky. Bylo to ale na antuce v Lou-
nech, v hezkém areálu nedaleko 
našeho bydliště, v parku, u vody. 
Hrály jsme tam necelé tři roky a pak 
jsme se přesunuly do většího klubu 
v Litvínově.

Když se díváte na dnešní are-
ály, je to asi velká změna, že?
Jsou úplně jiné, daleko lépe vyba-
vené a s lepšími možnostmi pro 
profesionální přípravu. Přesto se 
mi zdá, že jsou prázdnější než dřív 

a děti tolik nesportují. Což se asi ne-
týká jen tenisu. Během celé kariéry 
pro mě bylo důležité, aby v klubech 
byla dobrá atmosféra, fajn parta 
lidí, zaměstnanců a trenérů. Pak jde 
všechno daleko líp. 

Jak v téhle konkurenci obstojí 
areál v Říčanech?
Právě rodinnou atmosféru tu roz-
hodně najdete. K tomu máme vý-

borně připravené kurty, ať už tvrdý 
povrch v pevné hale nebo v létě 
antuku. Výhodou je i kurt na plá-
žový volejbal a výborná restaurace. 
Pro účely naší akademie je fajn mít 
ubytovací kapacitu, takže můžeme 
přivítat i hráče ze zahraničí. Samo-
zřejmě je pořád co zlepšovat a o to 
se budeme snažit. Věřím, že s tak 
skvělým týmem lidí to půjde samo.

Je to pár měsíců, co jste spo-
lečně s podnikatelem Tomá-
šem Peterou areál koupila. 
Proč?
Tenis je můj život a ráda bych 
u něj zůstala i po kariéře. Výbor-

ně se nám rozjela naše akademie 
a chceme ji rozšiřovat. Když jsme 
se proto dostali k možnosti kou-
pit areál v Říčanech, dlouho jsme 
neváhali. Se svým zázemím a pro-
středím se určitě řadí mezi teniso-
vé kluby s největším potenciálem 
u nás. Říčany jsou samy o sobě 
skvělou lokalitou, vždyť pravidel-
ně vyhrávají soutěže o nejlepší 
místo pro život. 

Zkuste se zasnít a říct, jak by 
klub v Říčanech měl vypadat za 
pár let? 
Měl by být hezčí a hezčí. Snažíme 
se ho modernizovat a rádi bychom 
z něj vytvořili místo, kde se budou 

lidi rádi scházet, zasportují si, dají 
si dobré jídlo a pití a stráví u nás 
hezké chvíle s rodinami nebo ka-
marády. A protože mým povoláním 
je tenis, vidím právě v něm velký 
potenciál. Rádi bychom vybudovali 

akademii se 
špičkovým zá-
zemím, servisem 
a vychovávali budoucí naděje, kte-
ré nám budou ostatní závidět. S tím 
souvisí i zvaní zahraničních hráčů, 
pořádání turnajů, ale samozřejmě 
i dalších akcí.

Jaký máte vůbec vztah k Říča-
nům a jejich okolí?
Říčany se mi vždycky líbily, hlavně 
v teplých měsících je to úžasné mís-
to s krásnými cyklostezkami, kou-
palištěm a dobrými restauracemi. 
Vzpomínky z Oázy mám hlavně na 
finále tenisové extraligy, ve kterém 
jsem několikrát nastoupila, pokaž-
dé přišlo hodně diváků a byla skvě-
lá atmosféra. 

Nakousli jsme vaše začát-
ky. Uběhlo pár let a letos jste 
oslavila třicátiny. Berete tenis 
jinak než ve dvaceti?

Hodně jinak! Jsem taky v úplně jiné 
pozici. Před deseti lety jsem teprve 
pronikala do dospělého tenisu a teď 
už jsem několik let ve špičce. Mám 
daleko víc zkušeností, tým profesi-
onálů kolem sebe, ale zároveň cítím 
větší tlak. Když jdete nahoru, nikdo 
vás nezná. Spousta hráček neví, co 
čekat, jsou z vašeho stylu překvape-
né, podcení vás… Vy naopak nemá-
te co ztratit. Jenže tohle nevydrží 
dlouho, maximálně pár měsíců, 
jednu sezonu. Pak už si ty nejlepší 
dají pozor. Znají vás a vítězit nad 
nimi je čím dál těžší.

Jaká byla mimochodem oslava 
třicátin?

Byli jsme – jako každý rok – 
zrovna na turnaji v Mia-

mi, takže se nekonalo 
nic mimořádného. 

S manželem, ka-
marádem hoke-
jistou Martinem 
Havlátem a jeho 
ženou jsme zašli 

na večeři do naší 
oblíbené italské re-

staurace. Dala jsem 
si jedno pivo a dort 

(smích).

Vy jste typ, který obecně nevy-
znává nějaké velké oslavy, ani 
tenisové. Platí to i naopak – že 
se neutápíte ve velkém smut-
ku, když se nedaří?
Kdo říká, že nedělám velké osla-
vy? (smích) To se jimi jen veřejně 
nechlubím. Ale vážně: Na slavení 
během sezony opravdu není moc 
času. Když se vám turnaj povede, 
znamená to, že jste na něm až do 
víkendu, pak musíte hned na letiště 
a přesunout se jinam. Ale je pravda, 
že ani ve smutku se moc neutápím. 
Maximálně ten den, když nějak 
hloupě prohraju, jsem smutná. 
Déle většinou ne.

Máte nějaký recept, jak se 
z porážek otřepat?
Někdy je to těžké. Ale co vám 
zbývá: vyspat se z toho, říct si, že 
je nový den, a pokračovat. Tenis 

má výhodu v tom, že každý týden 
máme novou šanci.

Pociťujete na sobě s kulatina-
mi nějakou změnu?
Zatím necítím, že by třicítka byla 
nějakým zlomovým momentem. 
Tělu se hodně věnuju, jsem den-
ně v péči fyzioterapeuta a cítím se 
dobře. Na konec zatím nepomýšlím 
a pořád mám chuť hrát. Když bude 
držet zdraví, rozhodně budu pokra-
čovat.

Byla jste do tenisu vždycky tak 
zapálená?
Jako malé se mi jednou za čas sta-
lo, že jsem tenis nemohla ani vidět. 
Ale naštěstí mi to nevydrželo dlou-

ho. Pubertu jsem téměř přeskoči-
la, a jestli se ptáte, zda jsem někdy 
s tenisem chtěla opravdu končit, tak 
ne. Asi největší zásluhu na tom mají 
rodiče, na jejichž výchovu se setrou 
nedáme dopustit. Mamka se o nás 
starala od rána do večera, a když 
mohla, jezdila s námi po turnajích. 
Táta měl dohled hlavně z domova.

Váš táta vypadá od pohledu dost 
přísně. Jaký byl?
Správně, přísný. Ale nekřičel.

Vždycky to s vámi šlo po dobrém?
No dobře, nešlo. Kvůli samotnému 
tenisu jsem sice na zadek nikdy ne-

dostala, ale za chování na kurtu to 
párkrát přišlo. Jako dítě jsem há-
zela raketami, vztekala se a dělala 
jsem našim asi dost velkou ostudu. 
Nesnášela jsem porážky a raketu 
jsem zlomila snad už jako deseti-
letá. Což v takovém věku u holky 
skoro nejde.

Máte za sebou delší pauzu kvůli 
zranění. Kde člověk bere chuť, 
aby se do toho kolotoče zase 
pustil a šel víceméně od nuly?
Popravdě je to těžké, takhle vážně 
zraněná jsem naštěstí dosud nebyla. 
Chuť mi nechybí, ale není snadné 
pořád jen tvrdě trénovat, jsem typ, 
který potřebuje zápasy. Zatím jsem 
jich po zranění tolik nevyhrála, ale 

jedinou šancí je dál makat a věřit, že 
výsledky přijdou.

Měla jste během pauzy čas vě-
novat se i něčemu jinému než 
sportu?
Zase tak dlouhou pauzu jsem ne-
měla, a jen co to trochu šlo, začala 
jsem trénovat v posilovně. Spíš 
jsem si po více než deseti letech 
užila v klidu doma Vánoce a Nový 
rok. S rodinou, s těhotnou sestrou. 
To bylo největší plus. Taky jsem si 
odpočinula od nepřetržitého stresu 
na turnajích a od cestování. Teď už 
jsem ale zpátky v plném kolotoči 
a pořád mě to baví.  mm ■

Jako první Češka se stala světovou tenisovou 
jedničkou a teď ji občas můžete potkat 
v Říčanech. Rozhodla se totiž investovat do 
zdejšího klubu Oáza. V rozhovoru mluví nejen 
o tom, co by z něj chtěla vybudovat, ale také 
o oslavě nedávných třicátin, či o tom, kdo z rodičů 
byl při výchově přísnější.

Do tenisu mám pořád chuť
ROZHOVOR ROZHOVOR

Karolína Plíšková (*1992)
✔ česká profesionální tenistka

✔ narozena v Lounech, bydlí v Monaku 
✔ profesionálkou od roku 2009

✔ nejvýše na žebříčku – osm týdnů světovou jedničkou v létě 
2017

✔ největšími úspěchy bylo zatím Finále US OPEN (2016) 
a Wimbledonu (2021)

✔ manžel Michal Hrdlička (vzali se v červenci 2018) 
✔ profesionální tenisovou hráčkou je i její setra (dvojče) 

Kristýna Plíšková

“Rádi bychom vybudovali akademii se  
špičkovým zázemím, servisem a vychovávali 

budoucí naděje. S tím souvisí i zvaní 
zahraničních hráčů, pořádání turnajů, ale 

samozřejmě i dalších akcí.

“Během celé kariéry pro mě bylo důležité,  
aby v klubech byla dobrá atmosféra, fajn 

parta lidí, zaměstnanců a trenérů. Pak jde 
všechno daleko líp.

Klasický obrázek Karolí-
ny Plíškové. Soustředění 
a raketa s bílou mašlič-
kou pro štěstí.

Servis, její hlavní 
zbraň. A to i v Paříži 
na Roland Garros.

▼ Životní Wimbledon. 
Loni v něm došla až do 

finále.

Do gala. Sou-
částí turnajů 
bývají i hráčské 
party.

S trenérem Saschou Baji-
nem letos v Indian Wells.

foto arch
iv K

. P
líšková
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Pyšelská Loreta 
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Pyšelská Loreta je jednou z mnoha 
kaplí, které se po vzoru Svaté Chýše 
v italském Loretu stavěly v mnoha 
dalších zemích. Byla vybudována 
v jednoduchém barokním stylu na 
popud Františka Antonína, hraběte 
z Halleweilu, tehdejšího hejtmana 
kouřimského kraje a majitele py-
šelského panství, na kopci zvaném 

Žabiška. K jejímu vysvěcení došlo 
2. června 1699, účastnilo se ho 
mnoho lidí ze širokého okolí a vel-
mi záhy se Loreta stala oblíbeným 
poutním místem. 

 K výraznému poničení kaple do-
šlo po bitvě u Kolína, kdy tudy ustu- 
povalo pruské vojsko (1757), ale 
čekalo ji i něco mnohem horšího. Cí-
lem mnoha věřících zůstala Loreta, 
zasvěcená Panně Marii, téměř sto 
let, než bylo nařízeno její uzavření, 
vyplývající z reforem císaře Josefa II. 
(1781). Krajský komisař tehdy zaví-

tal do Lorety, prohlédl ji a zapečetil. 
Určitou ironií je, že vzápětí vydané 
další rozhodnutí stejného císaře 
ji zase navrátilo veřejnosti. Josef 
II. totiž zakázal pohřbívat na hřbi-

tovech uprostřed 
obcí, což v případě 
Pyšel znamenalo, 
že hřbitov u kostela 
Povýšení sv. Kříže 
byl uzavřen, zrušen 
a nově zřízen právě v sousedství 
Lorety (1789). Nejprve malý, poz-
ději došlo k jeho rozšíření a znovu-
vysvěcení (1847). Loreta se tudíž 
změnila na hřbitovní kapli, ale na-
dále byla cílem prosebních procesí, 
poutí, oslav… 
 Loretě se nevyhnuly ani ruce 
nenechavců, její odlehlá poloha 
je k tomu zřejmě i lákala. Už v 19. 
století bylo zloději poničeno zaří-
zení kaple, Mariánský obraz byl 
okraden o zlaté a stříbrné mince. 
Ani v nové době to nebylo lepší, 

zloději a vandalové se zde střídali, 
až došlo k tomu, že zbylý inventář 
a předměty byly odvezeny a uloženy 
v místním muzeu a v Pražském arci-
biskupství. 
 U příležitosti dvoustého výročí 
vzniku byla kaple opravena (1899), 
při oslavách tisíciletého výročí sv. 
Václava se zde pak konala velká 
náboženská oslava (1928). U příle-
žitosti třístého výročí od postavení 
byla pak Loreta celkově zrekonstru-
ována, zřízeno i večerní osvětlení 
(1999).   ak ■

Z HISTORIE

Název Loreta pochází od ital-
ského poutního místa, kde se 
nachází tzv. Santa Casa – Sva-
tá chýše. Původně šlo o do-
mek, obývaný Pannou Marií 
v Nazaretu v Palestině, kde 
jí údajně archanděl Gabriel 
zvěstoval, že se stane Matkou 
Boží. Z Nazaretu P. M. odešla 
se sv. Josefem do Betléma, 
kde se Ježíš narodil, a pozdě-
ji se sem opět vrátila. Svatá 
chýše se záhy po smrti P. M. 
stala uctívanou relikvií; poni-
čena byla po vpádu Saracénů 
(arabských muslimů) do Pa-
lestiny. Když roku 1291 opus-
tilo Palestinu křižácké vojsko, 
stal se podle legendy zázrak. 
Andělé prý přenesli Svatou 
chýši do Dalmácie a odtud do 
města v severní Itálii, do vavří-
nového háje, podle nějž město 
nese název Loreto, latinsky 
Laurentum (laurus – vavřín). 
Podle italského vzoru se poz-
ději stavěla Loreta i v jiných 
katolických zemích.

Barokní Loretánská kaple patří neodmyslitelně k panorámatu pyšelského 
okolí.  Najdete ji v dominantní poloze nad městem, ve výšce 419 m n. m., 
obklopenou místním hřbitovem. Autem se sem sice také dovezete, ale zkuste 
si k ní vyjít z náměstí, odbočit u kapličky a pozvolna stoupat alejí. Odměnou 
vám bude i nádherný výhled do dalekého okolí.

Dělová koule, zavěšená u stropu Lorety je připomínkou na vpád 
švédských vojsk během třicetileté války. Dal ji sem umístit hrabě 

F. A. Halleweil jako projev díků za to, že tato koule, vystřelená na 
jeho dům v Praze, ho vůbec nepoškodila.

Zakladatel české větve rodu de 
Ubelli, Ignác de Ubelli, pracoval 
v Praze jako fortifikační architekt. 
Pokračovatelé rodové linie si také 
vedli profesně velmi dobře a císař 
Leopold I. je povýšil do dědického 
rytířského stavu s přídomkem ze 
Siegburgu. Roku 1772 nakonec 
celý rod získal přídomek svobodný 
(pán/paní). 
 Na pyšelském hřbitově, v těsném 
sousedství Lorety, odpočívá něko-
lik příslušníků rodu Ubelli. 
Jedna z náhrobních 
desek nese jméno 
Johanna Ubelli-
-Siegburg. Z ná-
pisu lze vyčíst, 
že žila v letech 
1 8 3 3 – 1 9 2 8 . 
Co se již zde ne-
dozvíme je, že se 
jednalo o předsta-
venou Ústavu šlechti-
čen U sv. Andělů v Praze na Novém 
Městě Pražském, a že pobývala na 
pyšelském zámku. Ústav šlechtičen 
bylo zařízení pro péči a výchovu 
zchudlých nebo nemajetných dí-
vek ze šlechtických rodů, které zde 
dostávaly vzdělání a připravovaly 
se na další život; tedy v podstatě na 
sňatek. Johanna měla dvě sestry. 
Marie Ubelli byla kapitulárkou br-
něnského Ústavu šlechtičen Panny 
Marie školské.
 Druhou její sestrou byla svobodná 
paní Gabriela Ubelli von Siegburg 
provdaná za Richarda Gratiana 
Mattencloita. Jejich svazkem se 
spojily dva rody, šlechticové z Itálie 

a valonský rod z dnešní 
Belgie. Setkali se však 
až v Čechách. Rod Ube-

lli působil v Praze, rod 
Mattencloit se usadil kolem 

roku 1732 ve Slezku. Shodou 
životních okolností a rozhodnu-

tím jejího syna po poměrně skan-
dálním rozvodu se stalo, že rodina 
opustila Slezko a zakoupila panství 
Pyšely. Paní Gabriela tak žila na 
pyšelském zámku a byla jako první 
z rodu Mattencloitů pohřbena na py-
šelském hřbitově u Lorety (r. 1910). 
 Její syn, Richard Mettencloit-Ube- 
lli (přidal si jméno své matky) prožil 
válku, rozpad Rakousko-Uherska 
i vznik republiky. Zasloužil se o po-
stavení Útulku sv. Josefa v Pyšelích, 
věnoval se i další dobročinnosti. Ze-
mřel na zámku Pyšely r. 1922. Na 
zámku dožila i Johanna Ubelli-Sie-
gburg, zemřela zde v požehnaném 
věku 95 let.                                                    ak ■

Jeden přišel z Itálie do Čech v polovině 17. století, 
druhý zhruba o necelých sto let později 
z Valonska. Dva šlechtické rody, které se setkaly 
a spojily. Dva rody, jejichž jména jsou známa 
i v Pyšelích. De Ubelli a Mattencloitové.

Dva pyšelské 
šlechtické rody

Z HISTORIE
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Zámek v Pyšelích (dnes 
Domov seniorů)

Kromě textů se hodnocení týkalo 
i vzhledu radničních listů – gra-
fického zpracování, kvality foto-
grafií či užitečnosti informací. Do 
soutěže se v kategorii o velikosti  
2 až 10 tisíc obyvatel zapojilo na  

80 obcí, celkově se přihlásilo přes 
170 obcí a měst z celé České republi-
ky. Na 7. místě se umístil Zpravodaj 
z Kamenice, přičemž získal 46 bodů 
z 50 možných. Zpravodaj vydává 
OÚ Kamenice jako měsíčník.   ■

Kvalitu městských a obecních zpravodajů, tzv. radnič-
ních novin, hodnotí v rámci ČR několik projektů. Jedním 
z nich je i soutěž o nejlepší české radniční listy, a to 
včetně těch nejmenších obcí, kterou již potřetí pořádá 
spolek Kvalikom. Pro rok 2021 už má soutěž své vítěze.

Zpravodaj z Kamenice uspěl v soutěži
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Česká společnost BTL Medical 
Technologies vyrábí zdravotnické 
přístroje pro rehabilitaci, kardiolo-
gii a estetickou medicínu. V Bene-
šově se vyrábějí komponenty pro 
všechny přístroje, které BTL distri-
buuje do celého světa. Výrobou pro-
cházejí všemi procesy, od nákupu 
surovin, elektronických součástek, 
osazení, strojního a ručního páje-
ní, montáže a testování elektroniky 
včetně lisování plastů či třískového 
obrábění. Tyto  komponenty se poté 
jednou až dvakrát týdně přepravují 
kamionem do bulharského Plovdi-

vu, druhé výroby firmy BTL, kde se 
kompletují do finální podoby výrob-
ků, a poté distribuují do více než 65 
zemí světa.
 Vývojáři z BTL podle Tomáše 
Drbala, ředitele BTL Medical Tech-
nologies, stále pracují na nových 
přístrojích. Ty přitom velmi často 

obsahují nové komponenty, nebo 
využívají nové technologie. Výroba 
je proto musí reflektovat a firma tak 
musí zajistit dostatečné kapacity, 
prostor a kvalifikaci pracovníků. 
“Proto se snažíme výrobky, které se 
v benešovské výrobě vyrábějí již delší 
dobu a je možné  vyrobit je v bulhar-

ské BTL, přenést tak, abychom za-
jistili potřeby pro nové projekty opět 
zde v Benešově. Je to náročné pro 
české kolegy, kteří se neustále učí, aby 
zvládli nové technologie a nové postu-
py, a taktéž je to náročné na organi-
zaci pracovišť,” vysvětluje Drbal.
 V současnosti firma investuje v Be-
nešově navíc do dalšího vybavení 
a plánuje pořídit například již čtvrtý 
vstřikolis na zpracování plastů či no-
vou SMT linku pro osazování desek 
plošných spojů. Výroba se bude také 
rozšiřovat z důvodu výroby nové řady 
přístrojů pro měření EKG, které bu-
dou špičkou v oboru. Z estetické me-
dicíny to pak budou komponenty do 
přístroje pro redukci vrásek. ■

Vznikla bezmála před třemi dekádami v Čechách a dnes je to firma s mezinárodní 
působností. Společnost BTL Medical Technologies – výrobce zdravotnických 
přístrojů. V současné době má pět vývojových týmů, tři stovky technických 
inženýrů a v ČR vývojové centrum v Praze a výrobní závod v Benešově u Prahy.

Technologické vybavení firmy BTL 
v Benešově patří ke světové špičce

BTL Medical Technologies s.r.o.
Křižíkova 1489, Benešov  

(areál JASY)
od vlakového a autobusového 

nádraží 15 minut chůze, parkovací 
místa v areálu JASY a okolí

tel.: 317 725 200
www.medictech.cz

Ve skvostné situační komedii Robina 
Hawdona DOKONALÁ SVATBA 
v roli ředitele hotelu uvidíte Václava 
Koptu. Roli Dafné, matku nevěsty, 
ztvárňuje Simona Vrbická-Koptová. 

Jak se vám spolu hraje?
Simona: Dokonalá svatba není zda-
leka naše první společná práce na 
jevišti, takže se dá říct, že se na sebe 
těšíme!
Václav: Jsme dobře zajetý tandem, 
no a za sebe mohu prozradit, že se 
na Simonu v tomhle představení 
vždy těším. V postavě Dafné jí to moc 
sluší, i když hraje nesnesitelnou pa-
ničku… v mých očích je pořád velmi 
„sexy“!

Byla i vaše skutečná svatba 
DOKONALÁ? Jak na ni vzpo-
mínáte?
Simona: Moc rádi! Naše svatba byla 
oslavou naší lásky, radosti z přátel-

ství a přízně lidí, které jsme měli a po-
řád máme rádi. 
Václav: Jako na nejlepší mejdan na-
šeho života! Opravdu – a to 
jsme se brali po „zralé“ 
úvaze!

Ve hře se mluví 
o svatební cestě 
na Jamajku, jaká 
byla ta vaše?
Simona: V roce 1995 
jsme už měli za sebou leccos – ale 
konvence do našeho vztahu nepatřily 
nikdy. Výrazy jako: zásnuby, líbánky, 
nebo svatební cesta – to nás nikdy 
moc nezajímalo! Pro nás byla vždyc-
ky důležitější „životní cesta“. 
Václav: Já nejsem cestovatel, takže 
jsem ocenil, že Simona nepovažovala 
takovou malichernost za důležitou. 
Moje žena se totiž dokáže cítit stejně 
šťastná v Šáreckém údolí jako na Ja-
majce, a to je jeden z hlavních důvo-

dů, proč nám 
manželství 
stále funguje. 

Léto se blíží. 
Už mají Koptovi představu, jak 
ho prožijí? 
Simona: Oba máme rádi hory, cyk-
listiku, houbaření, moře a divadlo! 
Takže doufáme, že se nám podaří to-

hle všechno skloubit. A budeme rádi, 
když u toho s námi bude naše labra-
dorka Amálka. Dcery už jsou sice do-
spělé, ale pořád jsme rádi spolu. Tak 
uvidíme …
Václav: Mám před sebou v létě hodně 
práce, nicméně čas s rodinou si vzít 
nikdy nenechám! A víte proč? Pro-
tože na začátku téhle naší společné 
cesty byla naše „dokonalá svatba“.  ■

DOKONALÁ SVATBA 17. 6. (pátek) od 20.30 h
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (s) FILIPEM 18. 6. (sobota) od 20.30 h 

TŘI VETERÁNI 18. 6. (sobota) od 15.00 h

Vstupenky v sítích Ticketportal, GoOut.net a na pokladně 
Průhonického zámku. 

Info a pořádající společnost: www.indigocompany.cz

Za divadlem i zábavou do Průhonic
Malé nádvoří Průhonického zámku ožije v červnu 
úspěšnými komediemi a známou rodinnou pohádkou. 
Tři představení přiveze do Průhonic divadelní společnost 
INDIGO company. Těšit se můžete na známé tváře 
z televizních obrazovek i hvězdy pražských divadel.
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Vážení rodiče a milé děti, moc vám 
děkujeme za váš zájem o studium 
v ZUŠ Říčany a za vaši účast na 
talentových zkouškách. V letoš-
ním roce se nám opět sešlo mnoho 
přihlášek a do všech uměleckých 
oborů se přihlásilo kolem 350 dětí. 
Děkujeme všem za zájem!
 Vzhledem k tomu, že se nám po-
dařilo navýšit kapacitu, máme teď 
volnější ruce, nicméně kapacita ZUŠ 
je omezená a žáky přijímáme na zá-
kladě talentové zkoušky. Není tedy 
možné přijmout každého… 
 Seznam přijatých žáků do ZUŠ 
Říčany bude zveřejněn 17. června 
2022 na webu www.zusricany.cz
Schůzka rodičů všech nově přijatých 
žáků se uskuteční v úterý 6. září 
2022 v 18.00 h v novém koncertním 
sále na Staré radnici, na náměstí 
v Říčanech. Těšíme se na setkání.

Absolventská vystoupení
V letošním roce máme historicky 
největší počet absolventů – celkem 
45 žáků končí studium v hudebním, 
tanečním a výtvarném oboru. Tímto 
zveme na jejich závěrečná absolvent-
ská vystoupení.

15. 6. 2022 od 17.30 h Vernisáž 
výstavy prací absolventů VO  
– výstavní sál Staré radnice
20. 6. 2022 od 17.30 h a 19.00 h 
 Absolventské koncerty sólové  
– koncertní sál Staré radnice
21. 6. 2022 od 17.30 h Absol-
ventský koncert orchestrální  
– KC Labuť Říčany

Tyto koncerty jsou pro nás svátek; 
mnoho našich žáků, které jsme 
znali od útlého dětství opouští naši 
zušku a vydávají se na samostat-

nou uměleckou dráhu – profesionál-
ní či amatérskou. Každý rok pro ně 
připravujeme slavnostní absolvent-
ské koncerty, představení a výstavy, 
společné focení… to vše upomíná na 
léta strávená v naší umělecké škole. 
Ti nejlepší instrumentalisté pak vy-
stupují s naším komorním orches-
trem na Orchestrálním koncertě. 
Pokud chcete vidět a slyšet, jak by 
mohly i vaše děti ukončit studium 
a co vše se dá na říčanské umělec-
ké škole dá naučit, přijďte. Hostem 

Orchestrálního koncertu bude Ko-
morní orchestr ze ZUŠ Iši Krejčí-
ho v Olomouci.
 A ještě jednu pozvánku pro vás 
máme. Je na první hereckou akade-
mii ZUŠ Říčany nazvanou Rádio 
hlásí. Literárně-dramatický obor je 
nejmladší obor, ale už se dost zásad-
ně hlásí o slovo. Přijďte se podívat, 
jak se pracuje v hereckém oddělení. 
Program připravila paní učitelka 
Kateřina Pindejová. 

Uspěli a skvěle nás 
reprezentují

Komorní orchestr ZUŠ Říčany se 
svým výkonem v krajském kole pro-
bojoval do ústředního kola soutěže 
MŠMT ve hře orchestrů, které se 
konalo v Olomouci. Naše děti zahrá-
ly skvěle – bylo z toho 2. místo! Or-
chestr pracuje pod vedením dirigenta 
Jiřího Odcházela, uměleckou vedoucí 
je paní učitelka Jitka Adamusová, asi-
stentkou Veronika Mráčková.
 Naši klavíristé se neztratili ani 
na soutěži Mladí klavíristé hrají na 
Steinway. Evelína Vondráčková 
(ped. Mgr. Markéta Sinkulová) a Ma-
rie Volcová (ped. Mgr. H. Javorská) 
získaly 3. cenu a Matěj Korytář (ped. 
P. Malínek) si odnesl 1. cenu.
 Nastupující generace houslistů 
si vedla skvěle na soutěži Plzenecké 
housličky (2. ceny) – Klára Hanus-
ková a Isabela Vacková (ped. BcA. 
M. Dominikusová) 
 V celostátní soutěži pěvecké Hlas 
Moravy a Slezska nás potěšil výkon 
Karin Konečné a její 3. cena (ped. 
Mgr. L.Nováková).
 A největšího úspěchu jsme dosáhli 
na ústředním kole soutěže dechových 
nástrojů MŠMT, kde jsme získali cel-
kem pět 1. cen, dvě 2. ceny a jednu 
3. cenu.
Hra na příčnou flétnu (1. ceny) – Jo-
hana Kořínková a Kristýna Josefí-
na Plechatá (ped. Barbora Kořínko-
vá, DiS.)
Hra na klarinet (3. cena) – Agáta Jed-
ličková (ped. Mgr. Petr Sinkule)
Hra na fagot (1. cena) – Vojtěch 
Anelt (ped. MgA. Lukáš Kořínek)
Hra na saxofon (1. cena) – Kristýna 
Stocková (ped. Tomáš Remek)
Hra na tenor (2. ceny) – Martin Ja-
roš a Amálie Plešingrová (ped. Mgr. 
Jiří Odcházel)
Hra na pozoun (1. cena) – Václav Ko-
rytář (ped. Mgr. Jiří Odcházel)
 Gratulace všem a máme velkou 
radost! Více informací přineseme 
v příštím vydání Zápraží.

MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně – výchovný 

pracovník ZUŠ Říčany  ■

V uplynulých týdnech se konaly talentové zkoušky, budeme tedy 
přijímat nové žáky, na druhou stranu letos máme i nejvíce absolventů. 
A protože se úspěšně účastníme hudebních soutěží, přinášíme také 
přehled těch, kteří sebe i ZUŠ tak skvěle reprezentují.  

Červen v ZUŠ Říčany bude plný událostí!

Plzenecké housličky – Klára 
Hanusková a Isabela Vacková 

Soutěži Mladí klavíristé hrají 
na Steinway – Marie Volcová 
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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 základní škole Mozaika v Mnichovicích budou  
v 7. ročníku od září 3 volná místa – skvělá příležitost 
pro ty, kteří se chtějí do školy těšit. V Mozaice se 
o sebe dospívající dokážou postarat, 
mají respekt k práci druhých 
a rozvíjejí své silné stránky.

Autentickou výpověď studentů najdete na YouTube: 
Montessori Mozaika pro dospívající.

Návštěvu si domluvte s Lucií Brattoli,  
lucie.brattoli@montessorimozaika.cz

www.montessorimozaika.cz

◗ Angličtina s rodilým mluvčím
◗ Matematika s názornými po-
můckami
◗ Umění prostřednictvím divadla, 
výtvarných a hudebních worksho-
pů, fotografie, animace, videa
◗ Projekty propojující složité 
znalosti z oblasti fyziky, biolo-
gie, chemie, historie a zeměpisu 
s praktickými výstupy

Jedinečný koncept 
vzdělávání
Malá skupina studentů a jejich 
učitelů tráví společně čas od pon-
dělí do čtvrtka, studenti spolu 3 
noci v týdnu bydlí, společně si vaří, 
uklízejí, pečují o zvířata, zahradu 
a rybník. Díky tomu každý objeví 
svůj talent, každý zažije úspěch 
a je pro skupinu něčím unikátní.

Úspěšní absolventi
Z Mozaiky odcházejí absolven-
ti s jasnou představou, čemu 
se chtějí věnovat. Jsou zvyklí 
tvrdě pracovat, stíhat termíny 
a během práce se i bavit. Máme 
absolventy na středních školách 
nejrůznějšího zaměření (filmo-
vá a televizní tvorba, IT, gymná-
zium).

Malý kolektiv, ve 
kterém vznikají hluboká 
přátelství
Nejlépe hodnotí nově příchozí 
kolektiv. Studentů je maximálně 
dvacet od 7. do 9. ročníku, jsou 
zvyklí vést skupinu, role lídrů 
a spolupracovníků se proměňu-
jí a všichni se poznají hodně do 
hloubky.                                                   ■

Cestu k ní lemují rodinné domky 
a dlouhé ohrady s pasoucími se 
koňmi, ale na odbočkách se ne-
ztratíte, všude jsou směrovky. „To 
ano, jsme na konci obce, u lesa, ale 
to má přece své výhody!“, usmívá se 
Milan Král, jeden ze dvou společ-

níků–provozovatelů. „Je tu klid, 
na dosah NPR Voděradské bučiny, 
pár kroků jedna z cyklotras i tu-
ristická stezka a celkově to tu má 
úžasnou atmosféru. Jsme v areálu, 
kde je i club zaměřující se na sport, 
ustájení a výcvik koní.“  

 Spolu se svým kolegou Marti-
nem Jankem zde provozují restau-
raci Master Horse určenou široké 
veřejnosti, nabízejí i možnost uby-
tování. Vnitřní prostory moderně 
pojaté restaurace, sousední stylo-
vé dřevěnice s grilem, posezení na 
terase i venkovní travnaté prostory 
přímo vybízejí k dalšímu využití: 
k pořádání společenských, kultur-
ních, firemních i soukromých akcí 
a také svateb (s obřadem v areálu) 
a rodinných oslav.
 Stačí nakouknout do nablýs-
kané kuchyně a hned je jasné, že 
tady vládne pevnou rukou “pan“ 
kuchař, v tomto případě tedy Mar-
tin Janke, který se může pochlubit 
více jak dvacetiletou praxí. Menu 
je jednoduché, postavené na čes-
ké kuchyni, stálicí na čepu je zde 
Plzeň. „Co je nejvíce žádané? Kla-
sicky svíčková, k ní dělám své kar-
lovarské knedlíky, vepřové a krůtí 
řízky, oblíbená je i grilovaná pa-
nenka s liškovou omáčkou nebo 
stále častěji žádaná, což mne vel-

mi těší, je moje specialita – mícha-
ný tatarák; nabízíme jak hovězí, 
tak i losový.“ Kromě toho, na akce 
zde připravují také rautové menu 
či grilování, vše na míru, dle po-
žadavků zájemců. ■

Restauraci s ubytováním převzali 
na jaře 2020, přežili dvouleté složité 
covidové období a nyní doufají, že 
se provoz již plně rozjede. Řeč je 
o restauraci Master Horse ve Svojeticích 

poblíž Mukařova. Kdo nezná, ať se zajede podívat!

DOBRÁ KUCHYNĚ a příjemné 
prostředí je vždy základ!

RESTAURACE MASTER HORSE 
PO a ÚT  zavřeno
ST 16:00 – 22:00
ČT 16:00 – 22:00
PÁ 16:00 – 00:00
SO 12:00 – 00:00
NE 12:00 – 17:00

bezbariérové prostory
parkoviště

venkovní posezení
domácí mazlíčci vítáni

U Šajby 194, Svojetice
tel.: 603 188 531

www.masterhorse.eu

Jedinečná zkušenost 
pro dospívající

Kozel expres, historický motorák 
810 v retro nátěru z 80. let minulého 
století, vás vyzvedne na zastávce Pra-
ha hlavní nádraží a odveze přímo do 
Velkých Popovic. Vlak vyjíždí v 10:15 
hodin z Prahy a zpět do Prahy z Vel-
kých Popovic odjíždí v 15:05 hodin. 
Během časů odjezdů je přichystána 
také prohlídka pivovaru se školou 

čepování. (Více info na stránkách 
pivovaru www.kozel.cz) ■

Vlakem do pivovaru – letos od 4. června do 17. září 
máte jedinečnou možnost svézt se historickým 
motorákem Kozel expres, který vás z hlavního 
nádraží v Praze odveze přímo až do Velkých Popovic.

Kozel expres startuje!

SKC sportuje, tancuje 
a hledá lektory

Týmu SKC dodala tato akce síly, 
chuť rozjet další aktivity a hledat 
posily lektorského týmu. Máte 
zájem vést v SKC nějaký kurz, 
pravidelně se věnovat skupině 
dětí či dospělých, předávat jim své 
znalosti a dovednosti? Ozvěte se 
nám! Rádi bychom navázali nejen 
na dříve úspěšné kurzy basket-
balu, florbalu aj. Jsme připraveni 
pomoci rozjet i další sportovní, vý-
tvarné či hudební aktivity. E-mail:   
skcvondrejove@seznam.cz

Představujeme lektory
Bára Starostová a Terka Švihoří-
ková jsou budoucími lektorkami 

hip-hop v SKC. Hip-hopu se věnují 
už od svých jedenácti let a shodují 
se, že: “Je to o tancování, zapojení 
a uvolnění celého těla do rytmu pís-
ně.” Tréninky budou od září v SKC 
jednou týdně, přijímají se děti od 10 
let do 15 let.
 Lektor Honza Beránek je hudeb-
ník a skladatel, lektor hry na kytaru, 
flétnu a klavír. V SKC vede již řadu 
let několik kurzů týdně. Výuka hry 
na kytaru je určena pro začáteční-
ky i pro pokročilé, probíhá ve sku-
pinkách žáků po dvou až čtyřech. 
Účastníci kurzu se naučí hrát písnič-
ky, doprovody i sólovou hru, základy 
elektrické kytary, blues, rock.                ■

Po třech letech, v sobotu 7. května, proběhla v SKC 
Ondřejov Akademie. Veleúspěšně, s velkou účastí dětí, 
se zastoupením kurzů karate, baletu, Taekwon-Do, 
mažoretek, parkouru, hip-hopu, rokenrolu a kytary.

www.skcvondrejove.cz
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STŘEDOČESKÝ KRAJ – Ta-
rify PID v kraji se mění od 12. 6. 
2022. Dochází k úpravám jízdné-
ho, resp. ruší se bezplatná pře-
prava seniorů nad 70 let. Nově 
tito senioři platí v autobusech 
a vlacích PID ve Středočeském 
kraji poloviční jízdné, stejně jako 
dosud senioři nad 65 let. V Praze 
se výše a rozsah nemění. Změnou 
je také zavedení nových jízdních 
dokladů (časové přepravné) pro 
přepravu kol ve vlacích PID, a to 
buď za 30 Kč (na 120 minut od 
zakoupení), nebo 80 Kč (do 4:00 
h následujícího dne od zakoupe-
ní). Přeprava kol na území Prahy 
zůstává s platným jízdním dokla-
dem PID i nadále zdarma. 
(www.pid.cz)

MUKAŘOV – Od května platí 
dvouměsíční dopravní omezení 
na silnici Praha-Kutná Hora 
u Tehovce před Mukařovem. 
Krajský úřad Středočeského kra-
je, odbor dopravy, povolil uza-
vírku silnice č. I/2 u Tehovce (od 
čerpací stanice až k autobusové 
zastávce „Mototechna“). Důvo-
dem je stavba chodníku, realizá-
torem obec Tehovec. Termín uza-
vírky: 2. 5. – 30. 6. 2022.  Provoz 
je omezen na jeden jízdní pruh 
a řízen světelným signalizačním 
zařízením, práce budou na tři 
etapy. Vzhledem k vytíženosti 
silnice se zde nejen v čase doprav-
ních špiček tvoří kolony, nutné je 
počítat i se zpožděním linkových 
autobusů.

PRAHA –PRČICE – Jedna 
z celkového letošního počtu 21 
tras (ta nejdelší v délce 70 km) 
nejznámějšího organizovaného 
turistického a dálkového pocho-
du v ČR vede z Prahy také přes 
náš kraj Zápraží. V sobotu 21. 
května se konal již jeho 55. roč-
ník, dva předchozí ročníky byly 
zrušeny. Z Hájí od Komunitního 
centra Matky Terezy se účastní-
ci vydali přes Průhonice, Osnici, 

Olešku a Sulice dolů na Týnec 
nad Sázavou a dále do Prčice. 
Tuto trasu si letos zvolilo 819 
účastníků, celkem se na pochod 
vydalo přes 17 tisíc lidí. 
(www.praha-prcice.cz)

MODLETICE – Místní Sbor 
dobrovolných hasičů slaví 130 let 
od svého založení. Připomínkou 
na vznik sboru v roce 1892 bude 
akce na louce u hasičárny v Mod-
leticích v sobotu 18. června od 13 
hodin. Chybět nebude historická 
technika, občerstvení, večerní po-
sezení s hudbou. Akce je určená 
široké veřejnosti. Pozn. Nejstar-
ším sborem v Čechách je SDH ve 
Velvarech, který byl založen 22. 
května roku 1864 velvarským ob-
čanem Karlem Krohnem a usta-
vující valnou hromadou.

ŘÍČANY – Zastupitelstvo měs-
ta odsouhlasilo kupní smlouvu 
na budovu pošty na Masarykově 
nám. v Říčanech. Provoz pošty 
v přízemí zůstane zachován, do 
horních pater se po rekonstrukci 
budovy přesunou další služby pro 
občany. Budova pošty pochází ze 
70. let min. století, postavena zde 
byla po demolici starých domů čp. 
61 a 62. (Město Říčany YouTube)

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

OTRÁVILA SE KOSTÍKEM
U mlékaře p. Vojtěcha Řezníč-
ka v Dolní Liboci zaměstnaná 
služka Anna Burešová, do 
Nové Vsi u Českého brodu pří-
slušná, včera v sebevražedném 
úmyslu požila kostíku, který 
seškrábala z devíti krabiček 
obyčejných sirek. Ve stavu be-
znadějném byla dívka odveze-
na k ošetřování do všeobecné 
nemocnice. Vypravuje se, že 
nešťastná láska dohnala ji 
k zoufalství. 
 Pozn. red. Hlavičky sirek dří-
ve obsahovaly kostík, čili fosfor. 
Pro všetečky či amatérské che-
miky všeho věku doplňujeme: 
dnes již fosfor ani síra v sirkách 
obsaženy nejsou.                               ■

A jedna historická...

Z
droj: N

árodn
í listy 1. 5. 1901, ročn

ík 41, číslo 11

Červenec pak láká na originální 
česko-slovenský projekt Jaroslava 
Svěceného a orchestru Cigánski 
Diabli, který dává nový směr klasic-
kým skladbám i cikánským melo-
diím. Dosud neznámý rozměr zde 

dostávají mj. skladby – Schindlerův 
seznam, Cigánské husle, Bach či 
Montiho Čardáš i tradiční „kous-
ky“ z repertoáru „Ďáblů“ jako 
Myjava, Ruští cikáni nebo Nane 
Coche. ■

Nezapomeňte se podívat na naše stránky, vybrat si 
a rezervovat: www.zamekberchtold.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zámek Berchtold v Kunicích pokračuje ve své 
kulturní nabídce! Čeká nás jazzový koncert Evy 
Emingerové, známá ABBA CZ Revival a v závěru 
měsíce koncertní recitál Moniky Absolonové.

Čas koncertů na 
BERCHTOLDU

17. 7. 19:00

Sešel se zde dětský hudební sou-
bor Harfičky (již nelze tvrdit, že 
dívčí soubor, neboť převahu dívek 
vyvažuje jeden chlapec) se zřejmě 
nejznámější českou harfenistkou 
Kateřinou Englichovou. Harfičky, 
působící při ZUŠ Říčany pod vede-
ním Pavly Vondráčkové Jahodové, 
průběžně koncertují pro veřejnost, 
v květnu např. na Prah-a-harP 

festivalu či na zámku Radim. Na 
Berchtoldu je čeká vystoupení 
s Kateřinou Englichovou v závěru 
srpna. Zápraží nechybělo u focení 
a nebude chybět ani na srpnovém 
koncertě. Více o něm a také rozho-
vor s Harfičkami a K. Englichovou 
si přečtete v dalším čísle našeho 
časopisu, v prázdninovém vydání 
7-8/2022. ak ■

Poslední dubnovou sobotu, kdy se sluníčko zpočátku 
ani neodvažovalo vylézt zpoza mraků, se v zámeckém 
parku na Berchtoldu konaly přípravy na focení 
a v rámci toho i velké stěhování hudebních nástrojů. 
Velkých bez nadsázky, neboť se jednalo o harfy.

Hudební sólo pro harfy

Vypadá to, že květnová otázka vás 
poněkud zaskočila, neboť správných 
odpovědí přišlo o poznání méně 
než minule. Kdo tedy napsal, že se 
jedná o obec Klokočnou a rostlina 
na fotce je dřevina s názvem klokoč, 
tak uspěl. Ještě k přidané nápově-
dě: ve stopách černého chlupatého 
mazlíka jste šli vlastně po Cestě ko-
coura Mikeše, která vede z Hrusic 
mj. i přes Klokočnou až do Říčan. 
A k tomu jste si mohli prozpěvovat 
Po babičce klokočí a po tmě strach 
a do očí padl ti prach… čili písničku 
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra s ná-
zvem Klokočí.

Do čeledi klokočovitých se řadí asi 
5 rodů s více než 40 druhy, u nás se 
však pěstuje jen jeden rod a z něho se 
nejčastěji lze setkat s klokočem zpe-
řeným (Staphylea pinnata), který se 
pěstuje jako strom nebo keř. Dorůstá 
výšky 3 až 5 metrů a kvete v květnu 
a červnu. Plodem je nafouklá blanitá 
tobolka s 1–2 tvrdými hnědými se-
meny – a právě semena jsou to v písni 
zmiňované klokočí. Semena vždy lá-
kala k dekorativnímu využití, navlékla 
se do náhrdelníků, náramků a často 

z nich vznikaly i růžence. Mnohá mís-
ta či obce mají své názvy odvozené 
od klokoče např. Klokočná u Říčan 
a u Benešova, Klokočov a Kloko-
čovská Lhotka u Chrudimi, Klokočí 
u Tišnova, Klokoč u Litoměřic.

Správně odpověděl a výhercem 
se stává Miroslav Kotek z Prahy 
10, který získává dvě vstupenky 
na koncert Michala Prokopa na 
Klokočné. Gratulujeme!

Připomínáme všem milovníkům dob-
ré hudby: Koncert Michala Prokopa, 
Jana Hrubého a Pavla Marcela na 
Klokočné se koná dne 12. června na 
venkovním podiu (v případě nepřízně 
počasí na sále hostince); vstupenky 
v předprodeji nebo je lze koupit i v den 
konání na místě (cena 250 Kč).            ■

Pokračujeme v naší soutěži, která se zaměřuje na 
poznání našeho kraje. Vyhledáváme nejen místa, ale 
i stavby, jejich detaily, památníky, zajímavé stromy 
apod. Občas přidáme i nějakou tu nápovědu, ale 
výrazně ulehčovat pátrání a poznání nebudeme. Na 
základě fotografie byste měli tedy určit nejen „co to je“, 
ale také kde. Přidáte-li nějaké info navíc, budeme rádi.

KRAJ ZÁPRAŽÍ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SOUTĚŽ

OTÁZKA NA ČERVEN
Jak se jmenuje a kde se nachází stav-
ba, ve které bychom našli unikátní 
čtyřkřídlé oltářní dílo od mistra Vej-
prtického? Napovíme, že vzniklo před 
500 lety, příběh na něm zobrazený 
zná celý svět a z věže stavby by se dalo 
shlédnout životní dílo Arnošta Ema-
nuela hraběte Silva -Taroucy.             ■

Odpovědi zasílejte do  
20. června na email 

redakce@zaprazi.eu, připojte 
své jméno a kontakt. Jednoho 

výherce odměníme, získá 
dvě vstupenky na srpnové 

divadelní představení 
společnosti INDIGO company 
v areálu Voděrádky - Říčany, 

Home of AV.

Kvetoucí klokoč zpeřený 
v Klokočné na návsi, foceno  
13. 5. 2022
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VÝHRA ZA  
VŠECHNY  
PRACHY

Nedávno mi pokladní v jed-
nom solidně se tvářícím ob-
chodě s módou přihodila 
k účtence výherní los. Nepro-
dejní, za nákup.  A protože 
patřím k většině lidstva, tedy 
k té zvědavější, tak jsem ho ne-
vyhodila. Při odpolední kávě 
jsem pečlivě setřela danou 
plochu, neboť kdo nehraje ne-
vyhraje a jednou přece štěstí 
sedne i na … Nápis „Tento 
los vyhrává!“ přiznám, mne 
potěšil. Otázka ovšem zůsta-
la – co vyhrávám? To se prý 
hned dozvím, když zadám kód 
losu na webových stránkách 
pořadatele. No budiž, říkám 
si usrkávajíc horkou kávu, to 
ještě zvládnu. 

Upozorňuji předem, dosta-
nete-li se do takovéto situace, 
zvažte následky. Je to totiž 
poněkud chybné rozhodnutí. 
Po zadání kódu jsem se vůbec 
nedozvěděla, co jsem vyhrála 
– na obrazovce se sice objevila 
gratulace, blikala, snad se i po-
ťouchle usmívala, což mne mělo 
varovat, ale nic konkrétního. 
Následovala žádost o vyplnění 
kontaktních údajů, popisu mís-
ta pobytu, přiložení životopisu, 
obvodu prsa – pas – boky… Ne, 
stop, to už mi nevěřte, přehá-
ním, ale kolonek a dotazů tam 
bylo opravdu požehnaně. Tak 
jsem řekla: A dost!  

Milý los putoval do koše reál-
ného, odpadkového, webovky 
byly smeteny do propadliště 
historie, tedy koše virtuálního 
a tím pro mne záležitost skon-
čena. Protistrana však neby-
la – a ani po mnoha týdnech 
není – stejného názoru. Vůbec 
netuším jak a z jakého zdroje, 
ale má můj email. A tak mne 
pravidelně zásobuje informa-
cemi o skvělých výhrách, které 
nikdy neupřesní, a životních 
příležitostech, které určitě 
nesmím propásnout a pokud 
tak učiním, budu určitě lito-
vat! Nepomohlo ani přehození 
odesilatele do spamu a další 
pokusy ji setřást. Je se mnou 
stále, týden co týden se připo-
míná. Stává se z toho rituál… 
šmarjá, my si na sebe snad už 
i zvykáme?!                              ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

S paní Gitou se potkáváme 
průběžně, od našeho loňské-
ho rozhovoru zvládla zreali-
zovat několik menších výstav 
svých obrazů, její díla si vy-
bralo pro kolektivní výstavu 
také benešovské Muzeum 
umění a designu. Nyní k nám 
dorazila pozvánka na zahrad-
ní vernisáž obrazů.

Ty předchozí, konané také na 
zahradě domku Gity Marcolové 
v Hrusicích, se setkaly s úspěchem 
a možná tak byl položen i základ 
jedné zajímavé tradici. Zahrada 
totiž obrazům 

sluší, je to příjemné prostředí pro 
setkání. Zahradní (prodejní) ver-
nisáž v Hrusicích v ulici Na Ko-
courkově se letos uskuteční v pátek 
24. června 2022 od 16 h. Přejeme 

pěkné počasí a pohodový 
průběh akce.                         ■

Dorazilo do redakce
Ad Gita Marcolová, malířka a návrhářka kostýmů, 
rozhovor Zápraží 11/2021

Na nedávném Busking Art & 
Food Festivalu v Říčanech bylo 
možné, v prostorách místní 
ZUŠ na Masarykově nám., Jiří-
ho Káše zastihnout a poslech-
nout si hru na handpan. Další 
příležitost bude zanedlouho. 

Jak jsme se v redakci dozvěděli, 
připravován je koncert v Kostelci 

nad Černými lesy. Jiří Káš zde 
vystoupí v kostele Jana Křtitele 
(kostel je u Pražské ulice, pár 
kroků před náměstím) v pátek 
8. července od 18 h. Koncert se 
uskuteční v rámci již tradiční 
černokostelecké akce Hudební 
potkávání, vstupné je dobrovolné.  
Jiří Káš / handpan / koncert /  
8. 7. 2022 / Kostelec n. Č. lesy    ■

Dorazilo do redakce
Ad Jiří Káš, handpanista, rozhovor Zápraží 5/2022
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Handpan má 
nejen specific-

kou výrobu, ale 
i vzhled a zvuk

Loni na podzim jsme vám před-
stavili dvě zajímavá zdejší místa – 
arboreta. V zářijovém čísle to bylo 
arboretum v Kostelci, u jehož zrodu 
stál roku 1954 Pravdomil Svoboda, 
které má dnes rozlohu téměř 13 h 
a je součástí Lesnické a dřevařské 
fakultu České zemědělské univerzi-
ty v Praze. O měsíc později jste pak 
naším prostřednic-
tvím mohli zavívat 
do Říčan, kde se 
u jedné z prvore-
publikových vilek na 
pozemku o rozloze 
5 000 m2 nachází 
arboretum, ve které 
zahradu začali od 
roku 2005 promě-
ňovat její majitelé, 
manželé Brdičkovi. 

 Těší nás, že naše články v Zá-
praží se stávají inspirací nejen pro 
vás, naše čtenáře, ale i pro naše 
kolegy novináře. Na obě místa 
zavítal i šéfredaktor oblíbeného 
časopisu Zahrádkář a výsledkem 
jsou dva články: v čísle 5/2022 pod 
názvem Živá učebnice se předsta-
vuje arboretum v Kostelci n. Č. 
lesy, v právě vydaném čísle časopi-
su Zahrádkář 6/2022 pak najdete 
několikastránkovou reportáž z ar-
boreta v Říčanech.                             ■

Dorazilo do redakce
Ad DVAKRÁT ARBORETA V KRAJI NA ZÁPRAŽÍ
Arboretum Kostelec nad Černými lesy (9/2021) a Ar-
boretum manželů Brdičkových v Říčanech (10/2021)

VÍKEND 
otevřených 
zahrad 2022
Po roce se opět vrací 
oblíbená víkendová 
akce, během které je 
možné nahlédnout do 
mnoha zajímavých, často 
i jinak nepřístupných 
zahrad, nebo se zúčastnit 
tematických programů.
Letos proběhne 
již 12. ročník 
této akce, do 
které se za-
pojuje stále 
více zahrad 
i návštěvní- 
ků. Vítány jsou 
všechny zahrady, 
parky a plochy zeleně, ať již soukro-
mé nebo veřejné, nabízející něco 
zajímavého třeba z hlediska histo-
rického, ekologického, dendrolo-
gického… V našem regionu je také 
velké množství míst, kam lze o Ví-
kendu otevřených zahrad zavítat. 
Stálicemi jsou třeba Dendrologická 
zahrada v Průhonicích, Průhonický 
parka a zámek, Školní farma Magic 
Hill v Oticích nebo Arboretum Ve 
skořápce z ořechu v Říčanech. Při-
hlašování zahrad stále ještě probíhá, 
které zahrady se účastní, nebo je-li 
mezi nimi ta, kterou byste chtěli na-
vštívit, zjistíte na webu www.viken-
dotevrenychzahrad.cz.  ■

11. – 12. 6. 2022

Noc muzeí je skutečně nocí těch-
to institucí. Muzea a galerie nabí-
zejí nočním návštěvníkům kromě 
prohlídek svých stálých expozic 
a výstav také řadu doprovod-
ných i kulturních programů. První 
muzejní noc se u nás uskutečnila 
v Národním muzeu v Praze v roce 
2004. Nevšední zájem muzejních 
institucí o tuto novou formu pro-
pagace a popularizace muzejnic-
tví, ale především její až nečekaný 
ohlas u široké veřejnosti spontánně 
vyústil ve vznik celorepublikového 
Festivalu muzejních nocí, jehož 

organizace se od 
roku 2005 kaž-
doročně ujímá 
Asociace muzeí 
a galerií České 
republiky, z. s., 
ve spolupráci 
s Ministerstvem 
kultury a dalšími 
subjekty. Festi-
val spojil původ-
ně solitérní akce 
některých muzeí 
a galerií do jed-
noho společné-

ho, téměř měsíc trvajícího svátku 
Muzejních nocí.
 Muzejní noc v Podlipanském 
muzeu v Českém Brodě letos na-
bídne komponovaný program te-
maticky se vztahující k husitství. 
11. 6. / 18–22 h / 11. 6. 2022
www.podlipanskemuzeum.cz
www.cz-museums.cz ■

18. ročník akce Noc muzeí se letos koná ve dnech 
20. května až 11. června 2022. V podlipanském 
muzeu v Českém Brodě vás v rámci této akce 
přivítají v její poslední den, v sobotu 11. června.

NOC MUZEÍ

Ve Škvorci zahajuje svou letní 
sezónu Bio Bezdíkov v pátek 24. 
června, promítat se bude od 21.30 
h pohádka Tajemství staré bambit-
ky 2.  Další program a info nalezne-
te na webu Spolku sousedů a www.
biobezdikov.cz. Mnichovické letní 
kino na Myšlíně začíná od 1. čer-
vence komedií Známí neznámí 
a letošním změnou je, že promíta-
cími dny budou vždy pátky. Více 
info na https://kino.mnichovice.cz. 
Letní kino na zámku Berchtold le-
tos také bude – a nabídne čtyři čes-
ké filmy od června do srpna. 
 Na říčanskou plovárnu Jureček 
se opět vrací Pavel Šporcl. Koncert 
tohoto houslového virtuóza „Na 
vlnách hudby a naděje“ se bude 
konat v pátek 1. července 2022 od 
21 h. V podání Pavla Šporcla a ko-
morního orchestru Praga Camerata 

(umělecká vedoucí Lucie Hůlová) 
zazní koncert Čtvero ročních dob – 
Antonio Vivaldi.  „Ke kořenům roc-
ku“ se pak navrátí Michal Prokop, 
Jan Hrubý a Pavel Marcel. Koncert 
se uskuteční na venkovním podiu 
Hostince na Klokočné, v neděli  
12. června 2022 od 18 h. Vstupenky 
v předprodeji i k zakoupení v den 
konání akce.
 Divadlem ožije nejen nádvoří 
zámku v Průhonicích, kde je při-
pravena skvělá komedie Dokonalá 
svatba (17. 6.) následována Jak je 
důležité býti (s) Filipem (18. 6.) 
a doplněná odpolední pohádkou Tři 
veteráni (18. 6). Pořádá www.indi-
gocompany.cz. Komu představení 
unikne, může na Dokonalou svatbu 
zajít na zámek v Kostelci n. Černý-
mi lesy – na nádvoří se odehraje 
v sobotu 13. srpna.                               ■

Nemusíme zřejmě připomínat, že s nástupem letních 
teplot a příjemných večerů se rozšiřují i možnosti 
kulturní.  Zajít lze opět do letního kina, na koncert 
nebo divadelní představení pod širým nebem…

SEZÓNA VENKOVNÍCH 
AKCÍ ZAČÍNÁ!
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ZAHRADNICTVÍ ALFÍK  Louňovice u Mukařova 
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)

Otevírací doba:  PO-SO 9 až 17 hod., NE 9 až 12 hod.   Tel.: 606 494 939, 723 516 513

S červnem do zahrad přichází již náznak léta, 
a to jak v okrasné, tak i ovocné a zeleninové 
části. První červené plody jsou tady, dny se 
maximálně prodlužují a nastává čas letních 
zahradnických činností. Stále  je možné 
pokračovat ve výsadbě rostlin, tvarování 
živých plotů, nebo začít s letním řezem 
okrasných rostlin. Kromě závlahy mnohé 
rostliny přivítají i vhodná hnojiva.

U NÁS V ZAHRADNICTVÍ DOPLNÍTE VŠE 
POTŘEBNÉ, V NABÍDCE MÁME:
✓ Letničky a bylinky

✓ Okrasné trávy

✓ Opadavé i stálezelené okrasné keře

✓ Velký výběr trvalek, doprodej zeleniny

✓ Substráty, hnojiva, 
přípravky na ochranu 
rostlin, drobné 
zahradnické potřeby 
a nářadí apod.

KALEIDOSKOP

Slovenský fotograf Igor Mi-
kula žije dlouhodobě v jedné 
obci našeho kraje na Zápraží, 
jeho doménou jsou wildlife fo-
tografie. Loňský rozhovor nám 
poskytl v době, kdy se stal ví-
tězem prestižní soutěže Czech 
Nature Photo. Letos zde již vy-
stupoval jako předseda poroty.

Členy poroty byli dále španělská 
fotografka Marina Cano, foto-
graf a dokumentarista Jan E. 
Svatoš, ředitel Správy Krkonoš-
ského národního parku Robin Bö-
misch a fa fotografka, galeristka 
a zároveň organizátorka celé sou-

těže Czech Press Photo Veronika 
Souralová. Do 6. ročníku soutěže 
Czech Nature Photo, kde již dru-
hým rokem paralelně se soutěží pro 
fotografky a fotografy divoké přírody 
se koná i soutěž Czech Photo Junior 
pro školáky a studenty, se přihlásilo 
250 účastníků, kteří zaslali téměř 
2300 fotografií. Studenti a školáci 
se přihlásili dokonce v ještě vyšším 
počtu – celkem 272 mladých auto-
rů poslalo téměř 1500 snímků. Na 
začátku května se konalo vyhláše-
ní vítězů a byla zahájena výstava.  
Vítězné snímky a další informace 
najdete na www.czechphoto.org/
cnp/vysledky-2022                                         ■

Dorazilo do redakce
Ad Igor Mikula, vítěz CZECH NATURE 
PHOTO 2021, rozhovor Zápraží 6/2021

Od listopadu 2021 se koná v prostorách OÚ Jevany výstava 
fotografií Igora Mikuly, na níž navazuje edukativní projekt 

zaměřený na žáky ZŠ z širšího okolí. Kromě prohlídky 
vystavených fotografií s výkladem autora je připravena 

přednáška s promítáním a podle věku dětí i přírodovědný kvíz či 
kreslení. Následuje projekce filmu (Planeta Česko) v jevanském 

kinu; celý program trvá 3 hodiny. Výstava je prodloužena, 
zájemci se mohou informovat na OÚ Jevany.

Fotografie roku Czech Na-
ture Photo 2021. Kos černý 

(Turdus merula)

Myšlenka otevřít kostely v noci 
vznikla před sedmnácti lety 
ve Vídni, kde také v roce 2005 

proběhla první Noc kostelů – 
„Lange Nacht der Kirchen“. 
V roce 2010 se Noc kostelů ko-
nala již v celé České republice, 
v roce 2011 poprvé na Sloven-
sku, od roku 2012 probíhá Noc 
kostelů (estonsky Kirikute Öö) 
také v Estonsku, v roce 2016 ve 
Švýcarsku a šíří se i do dalších 

zemí. Loňská Noc 
kostelů v České re-
publice zaznamenala 
na 223 000 návštěv-
nických vstupů ve více 
než 1 230 kostelech, 
kde pořadatelé připra-
vili 4 601 programů. 
Seznam kostelů zapo-
jených do Noci koste-
lů a jejich programy 
pro veřejnost a další 
informace najdete na  
www.nockostelu.cz. ■

14. ročník Noci kostelů se koná v pátek 10. června 
2022. Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se 
zapojilo 25 kostelů, v tom letošním se připravuje již 
na 1600 kostelů v celé ČR se svými programy.

Červnová Noc kostelů

Navšvítit lze i kostel 
sv. Jakuba Většího ve 

Stříbrné Skalici
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KC LABUŤ ŘÍČANY  -  středa 8/6/2022 od 19,30 hod
vstupenky k zakoupení on-line - www.kclabut.cz/program
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ARTYČOK
artyčok (y)
sůl
ocet
pepř
olivový olej
česnek

Nejprve odstraníme případné 
poškozené vnější zákrovní liste-
ny, prolijeme artyčok vodou, sto-
nek oškrábeme a odkrojíme.
 Do hrnce dáme 2 až 3 cm vody, 
jednotlivé artyčoky osolíme a do 
každého vlijeme asi 2 polévko-
vé lžíce octa. Stonky přiložíme 
a také vaříme. V tlakovém hrn-
ci je to asi 15 minut, v běžném 
i přes půl hodiny. Správně hotový 
je, pokud jdou jednotlivé listeny 
bez námahy odlupovat. Po uva-
ření nechte artyčok chvilku vy-
chladnout, mezitím si připravte 

dip. Ten základní je olivový olej, 
česnek a pepř. Přidat ale může-
te třeba i trochu balzamikového 
octa nebo dijonské hořčice. A pak 
už se lze do artyčoku pustit: lis-
teny trháme rukama, masitější 
konec vložíme mezi zuby a pro-
táhneme, resp. vycucneme. Čím 
blíž budete postupovat k srdíč-
ku, tak zjistíte, že ty nejmladší 
listeny jsou chuťové velmi dobré, 
dají se jíst i celé. listeny dle chu-
ti namáčejte do dipu. Nakonec 
se dopracujete k tomu nejlepší-
mu – k samotnému srdíčku. Ale 
aby to nebylo tak jednoduché, do 
cesty se vám postaví ještě počet-
né chloupky (základ budoucího 
barevného květu), které je nutné 
vyříznout. Povedlo se? Pak už nic 
nebrání k tomu, vychutnat si sr-
díčko artyčoku. 

Dobrou chuť! ak ■

Pamatuji si, jak jsem kdysi obdi-
vovala kytici, kterou dostala má 
matka k nějakému výročí v práci. 
Bylo to někdy na začátku minulých 
90. let, vedení se zřejmě pláclo přes 
kapsu, a tak místo do té doby běž-
ných karafiátů objednalo vskutku 
unikátní pugét. Byl nejen objemný, 
ale také poměrně těžký. A upro-
střed mu vévodila nám všem ne-
známá rostlina: na širokém stonku 
velký kulatý pupen tvořený množ-
stvím tuhých zeleno-fialových lis-
tenů. Připomínala trochu bodlák, 
ale vzrůstně mohutnější. Není co 
dodávat, v květinářství sehnali exo-

tiku, a tak si matka přinesla 
domů nerozkvetlý artyčok.
 Já jsem se s artyčokem sezná-
mila podrobněji až později, když 
jsem začala po studiích cestovat. 
Asi největší školou v tomto směru 
byl pro mne pobyt v Libanonu, kde 
je artyčok, stejně jako v dalších ze-
mích kolem Středozemního moře, 
běžnou místní zeleninou. Nejenže 
jsem si prošla území, kde se pěsto-
valy různé odrůdy, kde i volně rostl, 
ale při návštěvách několika rodin 
jsem se účastnila i příprav pokrmů. 
Samozřejmě s následnou ochut-
návkou. 

 

Jakmile se láme duben a květen, ožívají zahrádky, 
záhony se začínají zelenat a postupně se pouštíme 
do sklizně prvních bylinek, zeleniny. Sezóna 
některých druhů zeleniny a ovoce je ale tou 
dobou v plném proudu již také v jižních krajích, 
a tak se k nám na prodejní pulty dostávají i ty, 
v naší kuchyni ne běžně používané druhy… 
třeba takový artyčok.

Artyčok,
láska na první ochutnání?

RECEPTY

TIP
ocet či citronovou šťávu při 

vaření vždy použijte, je to nejen 

pro chuť, ale také proto, aby si 

artyčok zachoval svou 
barvu

NAŠE TIPY:
✔ kde zakoupit? Občas lze na artyčoky narazit i ve velkých super-
marketech, mne se osvědčilo vzhledem k výběru a čerstvosti Makro

✔ při nákupu překontrolujte čerstvost artyčoku – nesmí být oschlý 
a nerozkvetlý květní úbor (pupen) drží rovně na stonku, který je pevný

✔ chcete-li jen srdíčka, odstraňte listeny artyčoku (využijte je 
třeba na polévku), podélně ho pak přeřízněte a odkrojte vrchní 
část a zbytek stonku

Artyčoky se dají zpracovat a připra-
vit na mnoho způsobů. Můžete je 
vařit, zapékat, grilovat, dusit, podá-
vat jako předkrm, přílohu k masu, 
vytvořit pomazánku, salát, polév-
ku, přidat do masových směsí, vyu-
žít je i pro přípravu čaje či odvaru. 
Kromě čerstvých artyčoků se velké 
oblibě těší i ten sterilovaný v lehce 
slaném nálevu, který je vhodný jako 
předkrm nebo jako přísada do salá-
tů, těstovin či na pizzu.
 Pro přípravu pokrmů se používa-
jí květní pupeny (tedy nerozkvetlý 
květní úbor) a někdy i část stonku, 
ale třeba pro onen zmíněný čaj jsou 
vhodné zelené nahořklé listy rostli-
ny. Nejlahodnější částí je bezesporu 
jemná masitá dužina, srdíčko ar-
tyčoku. Není úplně jednoduché se 
k němu dostat a z jednoho artyčoku 
neočekávejte velkou porci. Ale pro 
svou delikátní chuť, zdraví prospěš-
né vitamíny a minerální látky, a pro 
nás i pro svou exotičnost, se trocha 
práce s artyčokem určitě vyplatí.
 Z několika receptů, které po-
važuji za zajímavé, vybírám vel-
mi jednoduchý. Artyčok vařený, 

vhodný jako předkrm či netypic-
ká chuťovka. Jeho konzumace je 
v tomto případě takovým malým 
rituálem.

RECEPTY

Artyčok (Cynara)
✔ teplomilná víceletá rostlina, 
domovinou kolem Středomoří

✔ z planě rostoucího byly vy-
šlechtěny dva druhy, pěstující se 
jako lahůdková zelenina (sklízí 
se nerozkvetlé pupeny) 

✔ výška rostliny 1 až 2 metry

✔ spodní listy jsou v růžici, na 
stonku pak vyrůstají ostnité lis-
ty, na vrcholu je květ (podobný 
bodláku, se kterým je artyčok 
příbuzný

✔ má množství minerálních 
látek a vitamínů – mj. zvyšuje 
tvorbu žluči, prospívá játrům, 
podporuje detoxikační činnos-
ti, snižuje hladinu cukru, má 
protialergické účinky, zlepšuje 
trávení, je bohatý na draslík, 
vitamín K

1. 2.

3.

4. 5. 6.

O komentované prohlídky byl zá-
jem, u Perkerova dvoumetrového 
dalekohledu jsme si dokonce ně-
jakou chvíli počkali, než se na nás 
dostala řada, ale stálo to za to!  Byť 
některé výklady byly pro nás laiky 
možná až moc detailní, ale věřím, 
že se našlo i dost takových, kteří 

by rádi slyšeli ještě více. Zavítáte-
-li tedy do Ondřejova, a nemusíte 
čekat na další Den otevřených 
dveří, vydejte se nejen na procház-
ku do areálu, který je veřejnosti 
přístupný, ale navštivte i expozi-
ce; hvězdárna je skutečně krásná 
a zajímavá. ak ■

Počasí početným návštěvníkům 
přálo po oba květnové dny, kdy 

se pro ně otevřely vnitřní 
prostory a expozice na 
observatoři Astronomického 
ústavu AV ČR v Ondřejově. 

Den otevřených dveří na 
observatoři v Ondřejově

BYLI JSME PŘI TOM

in
ze

rc
e
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Ze svého domova ne na koni, 
ale na kole, pravidelně vyrá-
žím po našem Ladově kra-
ji. Jsem pokaždé ohromen 
krásou lesů, luk, vesniček, 
stromů či božích muk v kra-
jině. Krásou nesčetných vý-
hledů do krajiny ať je to na 
straně kolem Klokočné, Za-
ječic nebo u Ondřejova.
Tentokrát mě zaujala oblast Údolí 
Raků poblíž Menčic, v zalesněném 
údolí na březích potoka Mnichovka.  
Z Tehova, místa, kde kdysi stával 
hrad, je krásná cesta do chatové 
osady Údolí Raků, která zde vznikla 
již v roce 1929 (!). Založila ji skupi-
na kamarádů, kteří si zde nejdříve 
vybudovali tábořiště, pak postavili 
první chaty. A název? Potok Mni-
chovka byl v té době plný raků... 
 Nedaleko pěkného, stříškou kryté-
ho dřevěného rozcestníku se nachází 
pamětní kámen – Vzpomínka na ka-
marády. Zažil jsem již několikrát 
vystoupení hudební skupiny z tohoto 
údolí, která často hraje a také sklízí 
úspěchy na srpnovém festivalu Vido-
vický havran na zámku Berchtold. 
Myslím, že vzpomínat by se mělo, 
setkání k tomu i vyzývají. Je dobré 
si připomenout osobnosti, které zde 
žily, přátele, kamarády z osad, tře-
ba i šerifa osady „U dubu“ Aleše 
Brimra... VR ■

CYKLISTOVO OKÉNKO

ÚDOLÍ 
RAKŮ

Rozcestník 
u Menčic

Pamětní kámen u Menčic – 
Vzpomínka na kamarády

Narodil se 1. března 1879 na 
pražských Vinohradech a až do 
druhé třídy bydlel s rodiči v Ječné 
ulici. V roce 1888 nechal jeho otec 
postavit dům v nuselské Čestmí-
rově ulici, kde začal provozovat 
hostinec. Od té doby je Šmejkalův 
osud více či méně spjatý s Nusle-
mi a Pankrácí.
 Podle vlastních vzpomínek se 
malý Josef poprvé setkal s řec-
ko-římskými zápasy během tra-
diční ševcovské Fidlovačky v Nu-
selském údolí. Na dvoře jejich 

rodinné restaurace totiž každo-
ročně tábořil potulný komediant 
James Delawary, africký černoch 
vládnoucí obrovskou silou. Jeho 
herkulovské kousky Šmejkalo-

vi imponovaly do té míry, že je 
zanedlouho začal napodobovat 
s činkou, vyrobenou z násady od 
lopaty. Postupně se vrhnul do vy-
trvalého tréninku, který přinesl 
své ovoce. Jak sám uvádí ve svých 
memoárech, ve škole bavil spo-
lužáky například tím, že uchopil 
židli za nejvyšší příčku opěradla, 
pak ji zvednul k bradě, stočil ko-
lem příčky o 90 stupňů vzhůru 
a předpažil.
 Roku 1894 přišel Šmejkalův 
otec v exekuci o svůj nuselský 

hostinec, ale rodina se nestěhova-
la daleko. Pronajala si První vino-
hradskou restauraci v Nuslích na 
Havlíčkově třídě, dnešní Nusel-
ské ulici. Tou dobou onemocněl 
mladý Šmejkal zákeřným plicním 
katarem, který ho v zápasnickém 
rozletu značně přibrzdil. Ani na 
kost vyhublý Šmejkal ale nehodil 
flintu do žita a na radu svého bra-
trance Augustina Šebka, pozděj-
šího majitele uzenářské továrny 
v Nuslích, se po nemoci nechal za-
psat do Sokola. Po roce houževna-
tého tréninku už dokázal v jedné 
ruce nadhozem uzvednout 64 kg 
těžkou činku.

Koňská síla v akci
Skutečnou vstupenku mezi zá-
pasníky mu ale zajistila až vzpě-
račská ekvilibristika s živým 
koněm. Šmejkal se totiž mezi 
Nuseláky proslavil tím, že doká-
zal vlastní silou zastavit koňský 
potah s drožkou. Zakrátko tedy 
začali hospodští štamgasti mla-
dého siláka provokovat sázkami. 
Nejprve Šmejkal vyhrál tuplák 
piva za to, že uzvedl poníka. Za-
nedlouho se pak ukázal v celé své 
formě, když podobným způso-

bem ze země vzepřel zapřaženého 
koně i s polovinou vozu.
 Od té chvíle bylo rozhodnuto – 
ze Šmejkala se stane “těžký atlet”. 
Navzdory protestům svých rodičů 
začal pod dohledem legendárního 
Fridolína Hoyera se systematic-
kým tréninkem vzpírání a řecko-
-římského zápasu. Zesílil do té 

míry, že ve 21 letech vážil 120 kg 
a odvodová komise ho z toho dů-
vodu doživotně zprostila vojen-
ské služby. To mu však nebránilo 
v účasti na zápasech. Zpočátku 
měřil síly s českými soupeři, kteří 
pro něj ale nepředstavovali vážněj-
ší konkurenci.
 Za první rok amatérské kariéry 
získal dvě první ceny a dvanáct dru-
hých. Dokonce porazil i tehdejšího 
českého mistra Jindřicha Vavřínka, 
což byl pro nováčka obzvlášť cen-
ný skalp. V roce 1903 pak Šmejkal 
zvítězil na amatérském mistrovství 
střední Evropy, které se konalo 
U Labutě v Praze Na Poříčí, a po-

prvé na sebe upoutal pozornost 
zahraničí. Jako první zavětřil po 
novém talentu tehdejší mistr svě-
ta Němec Jakub Koch, který se za 
Šmejkalem rozjel osobně do Nuslí. 
Následující měsíce strávil Velký Jo-
sef v Kochově tréninkové skupině 
a s úspěchem absolvoval několik 
německých turnajů.

Na cestě kolem světa
Začátkem 20. století přesídlil 
Šmejkal z Nuslí o kus dál na Pan-
krác. Po svém otci zdědil pohos-
tinnost a lásku k pivu, a třebaže 
se vyučil kolářem, provozoval 
od svých mladých let několik vy-
hlášených pankráckých hospod 
– Starou Pankrác, a především 

U bílého lva. V druhé jmenované 
pak zakotvil na delší čas a zřídil 
zde dokonce zápasnickou dvo-
ranu. Od živnostenských povin-
ností ale čím dál častěji utíkal na 
zápasnickou žíněnku. Aby kvůli 
tomu nezůstal škodný, přešel 
v roce 1903 od amatérů k profe-
sionálům.
 O dva roky později se v Pa-
říži zúčastnil turnaje o mistra 
světa v těžké váze a skončil s 23 
vítězstvími na pátém místě. Mi-
strovský titul toho roku vydobyl 
Šmejkalův dobrý přítel Rus Ivan 
Padubnyj. Většina závodníků 
ze světové špičky se tenkrát dů-
věrně znala, neboť společně ab-
solvovala mnohaměsíční zápas-
nická turné po všech možných 
koutech světa. Vždyť i Šmejkal 
stačil objet před první světovou 
válkou prakticky celou zeměkou-
li a některé jeho vzpomínky si 
zhola nic nezadají s Hanzelkou 
a Zikmundem.
 Nejdřív Šmejkal sklízel slávu 
po Evropě. Zavítal do Švédska, 

Polska, Anglie nebo Portugal-
ska. Ve Varšavě vystupoval coby 
židovský silák Joshua Šmejkal, 
protože jeho manažer tím chtěl 
do publika nalákat místní movité 
Židy. V Lisabonu se naopak po-
staral o prvotřídní senzaci, když 
během místní koridy přemohl 
býka holýma rukama. Portugalci 

pak českého “toreadora” odnesli 
na ramenou až do hotelu.

Sedm kilo zlata
Na další cestě navštívil Šmejkal 
arabský sever Afriky. Ze zápasů 
s místními siláky vyšel vítězně, 
ale málem zahynul na zpáteční 
plavbě z Alžíru do Francie. Jeho 
loď se na moři dostala do silné 
bouře, která po tři dny smýkala 
bezmocnou bárkou ve vlnách. 
Jen zázrakem nakonec doplula 
šťastně až do Marseille. 
 Úsměvnou dohru mělo na-

opak Šmejkalovo ruské působení 
v roce 1907. Pod záštitou velko- 
knížete Vladimíra zápasil nejpr-
ve v Petrohradě a pak i v dalších 
městech, Moskvu nevyjímaje. 
Když o sedm let později přišla 
světová válka, bojoval Šmejka-
lův bratr shodou okolností na vý-
chodní frontě. A při prohledává-

ní jednoho z dobytých domů ho 
čekal skutečný šok. Najednou 
před ním stál Josef v celé své 
kráse. Až po chvíli mu došlo, 
že jde o starý plakát, zvoucí na 
Šmejkalovo ruské turné.

 O tom, že jméno Šmejkal ve 
světě něco znamenalo, svědčí 
mimo jiné bohatý výdělek, který 
si Velký Josef přivezl ze šňůry po 
Jižní Americe. Za několik měsíců 
svého působení dokázal v Argen-
tině a Brazílii vyzápasit 7 kg zla-
tých mincí. Na zpáteční plavbě 
domů je střežil v koženém opas-
ku, který za žádných okolností 
neodkládal. Po návratu pak svůj 
jihoamerický poklad vystavil ve 
výkladu České banky na Václav-
ském náměstí. 

(pokračování v příštím čísle) ■

OSOBNOST REGIONU OSOBNOST REGIONU

BIG JOE Z NUSLÍ

V rámci listování historickými články jsem na internetu narazila na web, kde mj. byl obsáhlý článek 
o osobnosti, která měla nejen pevnou dlouholetou vazbu na náš kraj, ale také dosáhla svého času světové 
proslulosti. Tou osobou byl profesionální zápasník, pozdější majitel hospodářství a pivovaru v Mnichovi-
cích, organizátor sportovního dění – Josef (Joe) Šmejkal (1879–1942). Letos na jaře uplynulo již 80 let 

od jeho úmrtí; jeho životní cesta stále stojí za připomenutí.

22 | ZAPRAZI.EU

Jak se nuselský Josef Šmejkal stal zápasnickým 
mistrem Evropy, přepral holýma rukama býka, vařil pivo 
v Mnichovicích a zvítězil nad Gustavem Frištenským.

PŘEVZATO SE SOUHLASEM AUTORA.
Autor, vystupující pod pseudonymem Vyšehradskej jezdec, 

působí jako amatérský badatel a popularizátor pražské 
historie. Zaměřuje se především na oblast Vyšehradu 

a přilehlých čtvrtí. Pravidelně publikuje na své stránce 
www.vysehradskej.cz. 

 Společně s vydavatelstvím Take Take Take připravil 
k vydání trojici knih, z nichž dvě byly nominovány na 

Nejkrásnější knihu roku. Kromě toho se věnuje přednáškové 
činnosti a přípravě tematických výstav.

www.vysehradskej.cz

Začátkem prosince 2019 
vyšla ve spolupráci Vyše-
hradského jezdce a vyda-
vatelství Take Take Take 
knižní autobiografie Josefa 
Šmejkala pod názvem Big 
Joe! s ilustracemi Jakuba 
Bachoríka (náklad 1500 ks, 
ISBN 978-80-906912-9-2).

“V Lisabonu se naopak postaral o prvotřídní 
senzaci, když během místní koridy přemohl 

býka holýma rukama.

“Šmejkal se totiž mezi Nuseláky proslavil 
tím, že dokázal vlastní silou zastavit koňský 

potah s drožkou.

Mladý Josef 
Šmejkal (archiv 
Mnichovice)

 V zápasnickém 
postoji

 Se svým manažerem 
v Americe (časopis 
Světozor, 1912)

 Se svým manažerem 
v Americe (časopis 
Světozor, 1912)
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ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
REVIZE A KONTROLA ELEKTRO-
INSTALACE, poradenská činnost, 
tel.: 602 440 695, 
www.elektro-hrabina.cz

NABÍZÍM DŘEVO z  35letých stro-
mů  na 1,5 ha v k.ú. Praha Křeslice. 
Za pokácení a odvoz. 
Email: zdekut@seznam.cz

PRODÁM ŠTĚŇÁTKA RHODÉSKÉ-
HO RIDGEBACKA, narozená 18. 5. 
2022, hledáme milující páníčky, se 
kterými prožijí aktivní a spokojený 
psí život. Matka i otec s PP, zdraví, 
přátelští, vyrovnané povahy. Ště-

ňátka budou v době odběru plně 
socializovaná, zvyklá na děti a koč-
ku, odčervená, očkovaná, čipova-
ná, s mezinárodním pasem. Odběr 
bude možný od poloviny července. 
Cena štěňátka: 12 000 Kč. Email:  
terezakohackova@centrum.cz

Koupím bytelný MALÍŘSKÝ 
STOJAN, i v horším stavu 
tel.: 775 389 748
Email: marketa.mi@gmail.com

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

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ  7-16 h
SOBOTA 7-12 h 

DISPEČINK TEL: 721 870 737
www.betonmuk.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

Více informací na 
tel.: 733 340 028

Přijme brigádníka/ci 
na pozici 

pečovatele/ky na DPP

noční a víkendové 
směny

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

pracoviště Říčany
Požadavky: časová flexibilita, 

manuální zručnost, zodpovědnost, 
ŘP sk. B, výhodou C, T (rozšíření 

hradí zaměstnavatel), praxe 
v pozemních komunikacích 

a zednické zkušenosti vítány.
Nabízíme: nadstandardní mzdové 

podmínky, stravenky, zvláštní 
odměny, kurzy, školení.

G. Braunová, tel.: 732 599 583 
E-mail: braunova@3kznacky.cz

PRODEJ 
TŘÍDĚNÉ 
ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu
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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

ZAVA & COMP
Ing. Jiří Zavadil

HARDWARE – SOFTWARE
POČÍTAČE

PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769
251 01 Říčany

tel.: 323 604 238
mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

RODINNÉRODINNÉ
MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ 

& LAKÝRNICTVÍ& LAKÝRNICTVÍ

Tel.: 774 818 460
maliri.valenta@seznam
Realizujeme velké i malé 
zakázky, čistota a profe-

sionalita při práci je u nás 
samozřejmos� .

www.malirirodina.cz

Tomáš Rut, Senohraby, tel.: 602 373 214Tomáš Rut, Senohraby, tel.: 602 373 214

www.plosinasenohraby.czwww.plosinasenohraby.cz

Pronájem automobilní plošiny vč. obsluhy.
Výška 22 m, boční dosah 13 m, šířka vozidla 
2,6 m vč. zapatkování (zajištění), 
nosnost 
80–200 kg.

PRÁCE  VE VÝŠKÁCH BEZ LEŠENÍ?PRÁCE  VE VÝŠKÁCH BEZ LEŠENÍ?
MONTÁŽNÍ PLOŠINA JE ŘEŠENÍ!MONTÁŽNÍ PLOŠINA JE ŘEŠENÍ!

MÁTE CO SDĚLIT? 

PODNIKÁTE? 

CHCETE INZEROVAT? 

DEJTE O SOBĚ VŠEM 
VĚDĚT

inzerce@zaprazi.eu

Máte staré 
komiksy  

a nevíte co s nimi?
Na žánru a jazyku 

komiksů nezáleží. Velmi rádi 
o ně rozšíříme nově budovanou 

sbírku v obecní knihovně.
Děkujeme 

Kontakty: 
knihovna.doubravcice@seznam.cz 
nebo tel. knihovnice: 775 389 748

Obecní knihovna Obecní knihovna 
Doubravčice budujeDoubravčice buduje  

KOMIKSOVOU SBÍRKUKOMIKSOVOU SBÍRKU

tel.: 731 001 200 I  www.grilofyr.cz I www.kamenny-koberec.eu

Showroom a prodejna ŘÍČANY Černokostelecká 613/100

• Renovace betonových podlah

• Mrazuvzdorný a trvanlivý 
povrch beze spár

• Grilly Ofyr

• GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY 
A ŠPIČKOVÉ KVALITY

• tradiční regionální periodikum •
• náklad 22 000 ks •
• plnobarevný tisk •

• soukromá / firemní /  
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafický návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT
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Ceny od 1140,- Kč za prms (vč. DPH)

Školní kuchyně 
Základní školy Magic Hill

nabízí v letních měsících 
červenec–srpen dovoz stravy 

pro příměstské tábory, letní kempy, 
blízké dětské letní tábory

Nabízíme kvalitní stravu splňující hygienické a výživové 
normy, vaříme pouze z ověřených surovin.

Možno dohodnout celodenní stravu nebo pouze obědy. 
Stravu dodáme na místo určení ve vlastních nádobách. 

V případě zájmu je možno navštívit kuchyni, 
prohlédnout si jídelníčky a skladbu potravinového koše, 

ochutnat naše obědy.

Pro více informací kontaktujte: 735 772 166 nebo
 info@magic-hill.cz nebo kuchyn@magic-hill.cz.

Nové telefonní číslo: 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

Dále provádíme inženýrské sítě, stavební a zemní 
práce, dopravu, instalatérské a topenářské 
práce, výrobu a montáž plastových jímek.

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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 v Zápraží může být  

i vaše inzerce 
– kontaktujte nás 

inzerce@zaprazi.eu

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

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

Letos pod staronovým názvem (viz 
tajenku). Soutěží se v kategoriích:  
1. Křišťálové jablko, 2. Nejdelší 

mrkev, 3. Výpěstek k 65. výroční 
založení Českého zahrádkářského 
svazu – výpěstek ponese tuto infor-
maci, ať již ve spolupráci s přírodou 
nebo kreativním vyřezáním (formou 
vyřezávání tykve, obtisku na jablku 
a jiným nápaditým řešením).

 Vyhrát můžete voucher na zahra-
niční zájezd, dále aku zahradní pří-
stroje, nářadí, sazenice okrasných 
rostlin atd. Každý účastník obdrží 
dvě vstupenky na Zahradu Čech 
a osivo Maxi mrkve od firmy Semo 
Smržice. 

V pavilonu časopisu Zahrádkář 
(G) uvidíte kromě soutěžních ex-
ponátů přehlídku okrasných tykví, 
sortiment cibulí a mrkví. ■

SOUTĚŽÍME O ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU ZAHRÁDKÁŘ!
Tajenku nám zašlete do 20. června 2022 na emailovou adresu redakce@zaprazi.eu. Pro tři výherce bude připraveno předplatné časopisu 

Zahrádkář. Jména výherců a správné znění tajenky naleznete v Zápraží 7-8/2022. ■

Časopis Zahrádkář vyhlašuje již potřicáté na 
litoměřické Zahradě Čech pěstitelské soutěže.ZA MRKEV DO SVĚTA

Podrobnější informace na 
www.izahradkar.cz
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