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BTL BENEŠOV
Moderně vybavený 
závod BTL Medical 
Technologies 
– výrobce 
zdravotnických 
přístrojů, nabízí 
na 30 volných 
pozic.

KRÁLOVICE
výlet na tvrz, kostel  
a hradiště

LETNÍ BYTY
trend od 

19. století

ZUŠ ŘÍČANY
Velký zájem 
o studium je 
potěšující, stejně 
jako dosavadní 
úspěchy našich 
studentů. Přejeme 
všem krásné 
prázdniny!

ROZHOVOR

HARFIČKY
JEDINEČNÝ DĚTSKÝ HARFOVÝ SOUBOR  
S HARFISTKOU KATEŘINOU ENGLICHOVOU

ZDARMA
ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
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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 KOMPLETACE NÁBYTKU
Pracovní náplň – montáž nábytkových korpusů, 

předmontáž kování

DISTRIBUCE: Probíhá nej-
prve formou závozu na vý-
dejní místa, kterých je v na-
šem kraji na Zápraží aktuálně 
zhruba šedesát. Následně se 
pak koná neadresný roznos do 
schránek; nelze však časopis 
v celém kraji vložit každému, 
tolik výtisků nemáme, ale ob-
lasti roznosu se po určité době 
prostřídávají. Přehled míst 
naleznete na našem webu i zde 
v časopisu (s. 20–21). Znovu je 
asi dobré také zmínit, že jsme 
rádi za zájem, ale není v našich 
silách vyhovět požadavkům na in-
dividuální zasílání časopisu, nebo 
zřízení předplatného. Nejen z dů-
vodů kapacity, jak časové, tak per-
sonální, ale také proto, že časopis 
je pro čtenáře zdarma.

ČASOPIS: Tady hned na začátek 
je třeba opět zdůraznit: nejsme 
lokální obecní periodikum fun-
gující z rozpočtu dané obce/měs-
ta (tzv. radniční listy). Naopak 
jsme soukromý časopis pokrý-
vající poměrně rozsáhlou oblast 

jihovýchodně od Prahy, 
a zdrojem našich příjmů 
je pouze prodej inzert-
ního prostoru časopisu. 
Redakční výběr v jednotli-
vých rubrikách (zprávy, tip 
na výlet, rozhovor, sloupek 
apod.) je sice bezplatný, 
ale to platí i pro externí 
autory. Své příspěvky nám 
poskytují bez nároku na 
honorář. Termíny uzávěrek 
a distribuce časopisu máme 
na našem webu (odkaz In-
zerce a ceník). Obecně platí, 

že uzávěrka podkladů je vždy ke 
20. dni v měsíci na měsíc příští, 
v distribuci je číslo od 1. dne da-
ného měsíce. Periodicita je měsíč-
ní s výjimkou ledna a srpna (tj. 10 
vydání v kalendářním roce).

SPOLUPRÁCE: Stále máme zá-
jem o rozšíření našeho týmu o dal-
šího inzertního poradce. Pozor! 
Nenabízíme zaměstnanecký po-
měr. Jde o činnost na DPP či IČO, 
s volnou pracovní dobou, prací 
z domova, odměnou formou pro-
vize za zprostředkování inzerce. 
V případě vážného zájmu je však 
možné po zapracování podmínky 
přizpůsobit. Kontakt: redakce@
zaprazi.eu, tel.: 601 344 588.

Elektronickou verzi časopisu Zá-
praží naleznete na našem webu 
www.zaprazi.eu. V archivu jsou 
veřejně dostupná i starší vydání 
v rámci jednotlivých ročníků.  ■

Jak se říká, opakování je matka moudrosti a kdo náš časopis nečte pravidelně, 
či se mu dostal do ruky poprvé, pro toho možná budou následující informace 
novinkou, pro ostatní připomenutím. Stále totiž přijímáme dotazy ohledně 
distribuce, zasílání časopisu, starších výtisků, nebo třeba bezplatného vkládání 
článků, termínů vydání, uzávěrek apod. Vše vždy rádi zodpovíme, ale zároveň 
využíváme možnosti a zmíníme i zde. Stále také platí náš zájem o rozšíření 
týmu, o dalšího člena na pozici inzertního poradce.

ČASOPIS: ODPOVÍDÁME, INFORMUJEME
ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

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

5/2022
ZDARMA

ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

VETERÁNI  
NA KOLECH
Výstava autoveteránůbude 28. 5. na zámkuBerchtold, o týdenpozději Posázavskýklub hist. vozidelpořádá 4. 6. závodOndřejovský krpál

HISTORIE
Květnové  
výročí bitvy  
u Lipan

ZAJÍMAVOSTPivo s bedrníkem

DOKONALÁ 
SVATBA! 
Průhonický zámek ožije divadlem.
17.6. Dokonalá svatba
18.6. Tři veteráni
18.6. Jak je důležité býti (s) Filipem

JIŘÍ KÁŠHudba je součást mého života; HANDPANU když propadnete, už není cesty zpět.  Je naprosto fascinující!

fo
to

: a
k

fo
to

: P
et

r 
H

n
ěv

sa
  

fo
to

: P
et

r C
ho

du
ra

6/2022

ZDARMA

ROZHOVOR
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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,
letošní prázdniny už 
zaťukaly na dveře, před-
pokládám, že spousta 
z vás se vydá v rámci 
dovolených na cesty, ať 
již po naší republice, 
či zamíří do zahraničí. 
My s naším tipem na 
výlet zůstaneme v kraji 
Zápraží, zajímavých míst je zde spousta, některá 
procházejí nevídanými proměnami, jako třeba krá-
lovická tvrz a její okolí. 
 Víte kolik váží taková harfa, a že k jejímu pře-
vážení je vhodné si zakoupit rudl a větší auto? 
To a spoustu dalšího nám prozradila harfistka 
Kateřina Englichová a dětský soubor Harfičky. 
Připravena je i druhá část životního příběhu zá-
pasnického mistra Josefa Šmejkala, zvaného Big 
Joe. Nalistujte si také další naše rubriky, nechte se 
inspirovat tipy na letní akce, zkuste zodpovědět ak-
tuální soutěžní otázku nebo si v klidu při odpolední 
kávě procvičte své znalosti u švédské výherní křížov-
ky. Příště se setkáme u zářijového čísla Zápraží.

Krásné letní měsíce a prázdninový čas  
plný zážitků přeje Alena Kvasničková ■

ÚVODNÍKÚVODNÍK

ZMĚNY: NOVINKY ZÁPRAŽÍ
Zřejmě jste již mnozí zaznamenali, že v průběhu měsíce června jsme 
přešli na nový systém odesílání týdenních novinek (newsletteru) 
Zápraží. V čem změny spočívají?

Ti, kteří byli k pravidelnému odběru přihlášeni, obdrželi in-
formaci o zrušení původní služby a odstranění jejich emailů 
z databáze. Sdělení bylo zároveň umístěno i na naše webové 
stránky www.zaprazi.eu
 Pro odebírání novinek v novém systému dle platných 
norem, který je přehlednější, v moderním stylu a vizuálu, 
je proto potřeba se znovu zaregistrovat. Využít registrace 
samozřejmě může každý, ať již byl naším odběratelem nebo 
je novým zájemcem o tuto službu. Odkaz na registraci na-
leznete tedy na hlavní stránce našeho webu. Doporučujeme 
následně zkontrolovat doručenou poštu, případně složku 
spam, kde je potřeba odebírání potvrdit.
 Odesílání novinek zůstává stále na úterý, samostatně, 
dle data vydání, se pak odesílá zpráva o novém čísle časo-
pisu Zápraží. 

Děkujeme, že čtete Zápraží a věříme,  
že i nadále zůstanete s námi ve spojení. ■

Zaregistrovali jste se a novinky neobdrželi? 
Máte dotazy ohledně odběru novinek Zápraží? 
Kontaktujte nás, vše vyřešíme. 

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

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

ČTENÁŘŮM
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Vezměme to od začátku: Co bylo 
impulsem pro vznik souboru?
PVJ: Upřímně nevím, jak to vlastně 
začalo. Pravidelně jsme pořádaly 
koncerty s mou kolegyní pro naše 
soukromé žáky. Na těch účinkovala 
i má dcera. A protože jsem vyučovala 
doma, napadlo nás, že by si děvčata 
zahrála společně. No a ono se to za-
líbilo nejen posluchačům, ale i nám. 
Z děvčat se staly kamarádky a z do-
mácích zkoušek oblíbené harfové 
dýchánky, které pořádáme dodnes 
(k radosti našich sousedů). Harfiček 
však přibývá, stejně jako koncertů, 
tak zkoušíme pravidelně už ve ško-
le. Před třemi lety nás vyslyšela paní 
ředitelka Sinkulová a založila harfo-
vou třídu v ZUŠ Říčany, kam přešla 
celá má soukromá třída. Ta se zdár-
ně se rozrůstá, soubor i jednotlivci 
slaví úspěchy. Děvčata třeba skvěle 
uspěla v celostátní harfové soutěži.

Harfa není ani jednoduchý, 
ani lehký, skladný či levný ná-
stroj. Ovlivňuje to děti a rodiče 

výrazně při volbě hudebního 
nástroje? 
PVJ: Rozhodně to není nástroj ob-
vyklý. Když si ho někdo zvolí, musí 
opravdu chtít hrát a stane se jeho 
láskou. I když jsou dnes harfy menší, 
přeci jen děti samy nástroj neodstě-
hují. Takže při všech koncertech je po-
třeba velké pomoci rodičů.  Jsem jim 
velmi vděčná, bez jejich podpory by 
náš soubor nemohl fungovat. A když 
je píle, talent a přijde ten správný věk 
na velký nástroj, který stojí několik set 
tisíc korun, je pomoc a  obětavost ro-
dičů v tomto směru neocenitelná.

Kolik členek soubor měl a jaký 
je počet nyní?
PVJ: V mé soukromé třídě bylo pů-
vodně sedm Harfiček, z nich šest se 
zapojilo do souboru. Nyní je nás 15 
a čekáme dva nováčky, kteří nastou-
pí od září do ZUŠ.

Mohou Harfičky mluvit do re-
pertoáru, resp. vyjadřovat se 
k tomu co hrají, zda se jim to líbí?
PVJ: Pokud jsou to sólové skladby 
dostanou většinou na výběr z něko-
lika, než začnou jednu nacvičovat. 
Nebo mají i třeba své přání. Musí-
me se ale řídit i tím, jak jsou skladby 
těžké a na jaké úrovni je "Harfička“. 
V souboru to tak ale nejde. Je nás 
moc, navíc není lehké skladby vybrat 
a třeba upravit. Ostatně v orchestru 

Soubor Harfičky, který vznikl v soukromé harfové třídě Pavly Vondráčkové 
Jahodové původně jako dívčí, je doplněn i o jednoho harfistu. Harfičky, které 
diriguje studentka Mezinárodní konzervatoře Eliana Vondráčková, účinkují na 
mnoha, nejen místních, koncertech či festivalech. Jeden z koncertů je čeká na 
konci srpna (26. 8. od 18 h) spolu s letními harfovými kurzy a soustředěním na 
zámku Berchtold, kde jsme se při focení na konci letošního dubna také potkali.

ROZHOVOR

Vůbec nebylo jednoduché tento rozhovor zrealizovat. Ne že bych dotyčné 
nemohla zastihnout, ale zkuste na tři stránky časopisu dostat všechny jejich 
odpovědi, zvlášť když je stále o čem mluvit, na co se ptát! Nakonec se ale 
zadařilo a rozhovor se souborem Harfičky, jeho uměleckou vedoucí Pavlou 
Vondráčkovou Jahodovou a harfistkou Kateřinou Englichovou je na světě.

Armosféra při focení byla 
veselá a pohodová.Zleva: 
Eliana Vondráčková, Pav-
la Vondráčková Jahodová 
a Kateřina Englichová

OTÁZKY KLADU JÁ
aneb Když odpovídá patnáct 
Harfiček a jedna harfistka

Armosféra při focení byla 
veselá a pohodová.Zleva: 
Eliana Vondráčková, Pav-
la Vondráčková Jahodová 
a Kateřina Englichová
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také rozhoduje dramaturg a dirigent. 
Ale zatím se myslím pokaždé skladby 
líbí. Pouze jednu píseň hrála děvčata 
nerada, a tak ji nehrajeme. A jednu 
skladbu nemá zase v oblibě slečna di-
rigentka, ale děvčata ano – takže ona 
ji dirigovat musí .

Harfa nejsou malé housle. Jak 
se to dělá, když je harfa doma 
a jede se do ZUŠ? 
PVJ: Ve škole nyní máme harfy jak 
menší háčkové, tak dokonce i jednu 
velkou pedálovou. Takže na hodiny 
chodí Harfičky „na lehko". Tedy bez 
nástroje. Pouze s notami – pokud je 
nezapomenou. Na koncerty si ale 
musí každá vzít nástroj svůj. 

Čistě dívčí soubor se změnil. 
Vítku, jaké je to být jediným 
klukem mezi harfistkami?
Někdy je to těžké, ale už jsem si tro-
chu zvykl. A těším se na příští školní 
rok až budu mít kamaráda – kolegu, 
který k nám nastoupí.

Kdybyste si mohli vybrat, na kte-
rém místě byste chtěli se soubo-
rem koncertovat?

Páťa: Určitě v Rudolfinu.
Annie: Ráda bych koncertovala 
na zámku Lednice.
Stela: V Rudolfinu.
Anička: Na Karlštejně.
Markétka: V Rudolfinu.
Sofie: Na zámku.
Viki: Na zámku Berchtold.
Vítek: Nevím.

Fany: Na Konopišti pod hlavou 
lva. (To byl tatínkův nápad.)
Eliška R.: V zahraničí / v Rudolfinu.
Eliška H.: Jako fakt bych se ne-
bránila hrát v nějaký prestižní 
síni jako třeba Carnegie Hal plus 
dostat zaplaceno a mít zajištěnou 
dopravu a ubytování.
Greta: Vyšehrad, zámek Kačina. 

Cvičíte na harfu pilně, každý den?
V odpovědi na tuto otázku panuje, až 
na Vítka, shoda. Cvičí se denně, snaha 
je. Jak se mj. dozvídám je to i proto, že:  
paní učitelka nemá ráda, když neu-
míme skladby, že musí být především 
chuť, čas, že si ráda občas něco brn-
kám, pak si dám nějakou tu skladbič-
ku… prostě hraju na pohodu.  ■ 

ROZHOVOR

Hudba Vás prý přitahovala od-
malička. Proč ale právě harfa? 
Je to dost neobvyklý nástroj… 
Hrála jsem léta na klavír. Nicméně 
harfa se „mi přihodila“ zcela náhodou 
a vlastně omylem. Může za to vlastně 
Dáda Patrasová… Ta totiž poradila 
mému tátovi, aby se mnou zašel k její-
mu tatínkovi, profesorovi AMU Karlu 
Patrasovi, že si mne poslechne. Byť 
byli rodiče hudbě nakloněni, nebyli 
muzikanti, a tak se jim to zdálo jako 
dobrý nápad. Jaké bylo naše překva-
pení, když jsme zjistili, že je pan pro-
fesor harfistou České filharmonie a ne 
klavíristou. On byl zase přesvědčen, 
že toužím hrát na harfu…

Věděla jste od začátku, že se 
hře na harfu budete věnovat 
profesionálně?
Když jsem začínala, nevěděla jsem 
vůbec nic. Bylo mi 13 let a myslela 
jsem si, že nebudu muset tolik cvi-
čit jako na klavír. Ještě několik let na 
konzervatoři jsem to vůbec nevní-
mala. Zlom přišel ve 4. ročníku, když 
jsem se dostala do Mezinárodního 
studentského orchestru Gustava Ma-
hlera (Gustav Mahler Jugendorches-
ter), který vedl slavný italský dirigent 

Claudio Abbado. Procestovala jsem 
Evropu a hrála v dokonale sehraném 
ansámblu se studenty z celé Evropy. 
Tam jsem si uvědomila, jakou působi-
vost má krásná hudba na publikum, 
jak silný zážitek a naplnění to je pro 
nás pro všechny a jak chci hrát na co 
nejvyšší úrovni.

Hru na harfu jste studovala ně-
kolik let i ve Spojených státech, 

sama nyní vyučujete. Můžete 
tedy srovnávat. Je výrazný rozdíl 
v přístupu ke studentům, resp. 
nárokům na ně, v samotné výuce 
u nás a ve Spojených státech?
Záleží, co přesně srovnáváme. Jestli 
výuku hudby jako hobby nebo výuku 
profesionálních hudebníků. V Ame-
rice sice nemají ZUŠky, (což je na-
prosto unikátní český fenomén), ale 
mají tam de facto všude na školách 

„bandy“. Tedy hudební skupiny, kde 
hraje (a učí se) každý na nějaký ná-
stroj a mnohdy takový, jaký je zrovna 
potřeba. 
 V té profesionální rovině je ve Spo-
jených státech obrovská konkurence; 
tím se generuje vysoká kvalita. S tím 
souvisí i soutěživost, touha po úspě-
chu. Ne, že by toto v Evropě nebylo, 
ale máme tady různé dotace, granty, 
podpory měst i státu. V Americe je 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ
Tleskají jí v neslavnějších koncertních síních světa, jako sólistka debutovala v newyorské Carnegie 
Hall, patří ke špičce v klasické hudbě. Úspěšná, půvabná dáma, nejznámější harfistka své generace –

P
ok

ra
čo

vá
n

í n
a 

st
r.

 6

Eliano, jaké to je při zkouškách 
a při koncertech zvládnout tak 
velký soubor? 
E: Když jsem začínala dirigovat, 
bylo mi nějakých 15 let. Když 
nad tím tak přemýšlím, přijde 
mi, že získat pozornost bylo před 
těmi čtyřmi lety jednodušší než 

teď. Tenkrát bylo Harfiček méně, 
a hlavně byly malé! 

Jaká je maminka jako umělec-
ká vedoucí souboru?
E: Samozřejmě dobrá! Vždy nám 
nastíní svou představu, dokonce do 
toho můžu i mluvit. A já se to pak 
s Harfičkami snažím realizovat.

A teď otázka opačná. Jaká je 
dcera Eliana dirigentka? Jde 
jí lépe dirigování, nebo hra na 
příčnou flétnu?
PVJ: Českou filharmonii by diri-
govat nemohla, ale s Harfičkama 
to umí profesionálně i po lidské 
stránce. Flétna ale dominuje, je to 

její hlavní obor, a myslím si, že je 
i dobrým vzorem pro pro děvčata 
a chlapce, když ji slyší hrát. 

Je zajímavé vás pozorovat, jak 
u "diskuzí" obě sršíte tempera-
mentem! Pokračujete takto po 
zkoušce i doma, nebo máte klid?
PVJ/E: Při zkouškách to mezi námi 
někdy jiskří, naštěstí se nám ale poda-
řilo zatím vždy najít podle nás to nej-
lepší řešení. Diskuze doma většinou 
pokračují, občas se do toho přidá ještě 
nějaké další téma, a to pak bývá mno-
hem větší Itálie než před Harfičkami. 
Sousedé pak znají veškerý náš hudeb-
ní repertoár! Máme to ale podobně, 
když hrajeme pouze spolu. ■

Matka a dcera: vedoucí a dirigentka
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ROZHOVOR

život hudebníka mnohem drsnější. 
Tolik vynikajících muzikantů tam 
sotva vyžije… 

V souboru Harfiček, se kterým 
spolupracujete, je nyní i jeden 
chlapec – harfista.  Jsou har-
fisté opravdu výjimkou, nebo je 
jejich počet s ženami vyvážený?  
Dá se říct, že je harfa spíše žen-
ský nástroj? 
U nás je to mnohem více ženský 
nástroj, ale máme teď několik vel-
mi nadějných mladých harfistů. 
Není tomu tak ale zdaleka všude. 
Řekla bych, že to souvisí s lidovou 
hudbou a harfou v ní zastoupenou. 
Irové, Welšané, Francouzi, ale i celá 
Latinská Amerika, ti všichni mají 
harfu velice v oblibě a najdete mno-
ho mužů, kteří na ní hrají. Mnohdy 
právě na ty malé, tzv. háčkové.

Už jsme to zmínili, harfa je v mno-
ha ohledech poměrně neobvyklá. 
Hrát na ni ano, ale stěhovat ji, 
přenášet? Kolik vlastně váží?
Velká koncertní harfa váží kolem 40 
kg. Ty malé samozřejmě méně, dají 
se přenášet relativně lehce.  I tak se 
pronesou... Na ty velké máme dnes 
vozíky, takové rudly, které jsou velmi 
šikovné na převoz. Vždycky říkám, že 
pokud budete brát stěhování nástroje 
jako problém, problémem se stane. 

Tím ovšem nepopírám, že je to někdy 
„na nervy“

Vozíte si na koncerty (i po světě) 
vždy svoji harfu?
Většinou ano, pokud je koncert na 
dojezd autem. Pokud letím, tak ve 

větších městech nebo na festivalech 
se mnohdy dá harfa půjčit. Dnes už 
se dá půjčit dobrý nástroj i v různých 
lokalitách u nás.

Určuje cena nebo věk harfy její 
kvalitu?
Věk harfy ano, čím starší, tím je totiž 
levnější. Ale podle ceny bych se určitě 

neorientovala. Můžete získat nástroj 
starší a vynikající a stejně tak nový, 
vyzdobený a průměrný. Zvuk je to, 
co je nejdůležitější. Potom technické 
provedení, jelikož harfa je, de facto, 
takový malý stroj.

Co je při hraní na harfu nejob-
tížnější?
Koordinace. Hrajete rukama a no-
hama šlapete pedály, které s hudbou 
jako takovou nemají nic společného. 
Je to velmi komplexní nástroj.

Jak často na harfu cvičíte?
Když mohu, tak každý den. Jako ve 

sportu, svaly (ale i mysl) se musí tré-
novat, aby člověk mohl podávat ty 
nejlepší výkony. Bez toho to nejde.

Stále mluvíme o klasické, vážné 
hudbě, byť třeba soudobé. Ale 
je možné na harfu hrát i sklad-
by jiného druhu? Třeba něco 
z populární hudby? Nebo má 
harfa limity?
Na harfu se dají zahrát populární 
písničky, existují jazzoví harfisté, ve 
folku je harfa půvabná. Měla jsem 
studenta, co hrál na harfu v rockové 
kapele … Ale samozřejmě limity má. 
Tak jako každý jiný nástroj. 

Život hudebníků bývá hektic-
ký, natož pak život hudebnice. 
Jak se Vám podařilo zvládnout 
mateřství, rodinu, cestování, 
koncerty…?
Bez skvělého rodinného zázemí 
bych to asi jen těžko zvládala. Je 
to často pěkný blázinec. Děti jsou 
zvyklé, jsou tím pádem velmi samo-
statné a můj muž už je také zvyklý 
. Má ale sám velmi složitou, „roz-
lítanou“ práci, takže koordinace 
a plánování je v naší rodině nutnost. 
Jsou to takové naše „výrobní pora-
dy“. Bez nich by to nešlo. Ale hlavně 
by to nešlo bez pochopení, toleran-
ce, nadhledu a humoru.  
Děkuji za rozhovor                                 ak ■

Harfičky se letos v srpnu budou na Berchtoldu zdokonalovat 
pod hudebním vedením Kateřiny Englichové

… UČITELKA A VEDOUCÍ 
SOUBORU PAVLA JAHODOVÁ 
VONDRÁČKOVÁ?
Páťa: Paní učitelka je hrozně 
dobrá, někdy přísná.
Annie: Paní učitelka je hodná, 
laskavá a milá.
Stela: Je velmi milá a jde s ní 
vše hladce.
Anička: Je to nejlepší učitelka, 
jakou jsem kdy mohla mít.
Markétka: Skvělá!

Sofie: Super, dobře učí.
Viki: Milá.
Fany: Skvělá a milá.
Eliška R.: Učitelka je úžasná 
a hodně mě toho naučila.
Eliška H.: paní učitelka je sen-
zační, skvěle učí a padla mi do 
oka; jak temperamentem, tak 
humorem... proste bezva!
Vítek: Dobrá.
Greta: Moc milá a hodně 
naučí.

… SLEČNA DIRIGENTKA 
ELIANA?
Páťa: Slečna dirigentka je 
dobrá a hodně přísná.
Annie: Slečna dirigentka je 
milá, vtipná a laskavá.
Stela: Je s ní sranda, ale ob-
čas je přísná.
Anička: Je skvělá, bere nás 
jako kamarádky.
Markétka: Hodná, ale i přísná.
Sofie: Velmi milá a hodná.

Viki: Vtipná.
Fany: Hodná a hodně vtipná.
Eliška R.: Má se všemi dobrý 
vztah, ale umí si zjednat 
pořádek.
Eliška H.: Elča je bezva di-
rigent  dobře je, že se s ní 
známe všechny dlouho.
Vítek: V pohodě.
Greta: Je super a je s ní sranda.
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HARFIČKY HODNOTÍ: JAKÁ JE…

Harfičky zleva: Pavla, Páťa, Anička G., Markétka, Anička H., Eliška H., 
Viki, Linda, Eliška R., Gréta, Stela, Sofie, Fany, Annie, Eliana

Harfičky zleva: Pavla, Páťa, Anička G., Markétka, Anička H., Eliška H., 
Viki, Linda, Eliška R., Gréta, Stela, Sofie, Fany, Annie, Eliana

Soubor Harfičky  

spadá pod ZUŠ Říčany

www.musicwitheliana.com  

zde se dozvíte víc o repertoáru  

a plánovaných  
koncertech
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V kompletní kulturní nabídce 
však nechybí ani hudební kon-
certy, navštívit můžete také 
sportovní areál, dětský svět, 

naučnou stezku, nebo zamířit 
do zámecké restaurace. Tak ne-
váhejte, vyberte si, zarezervujte 
a užívejte léto na Berchtoldu. ■

Slunečné a teplé dny prázdnin k tomu přímo 
vyzývají: navštivte letní kino! Také zámek Berchtold 
v Kunicích se přidává a přichází s českými filmy.

BERCHTOLD: 
za kulturou, sportem 

i na výlet s dětmi

www.zamekberchtold.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Kdo jezdí do Prahy jen občasně, jako 
já, využívá příměstské cestování 
a následně pražskou MHD s tím, že 
nemá Lítačku (předplacenou do-
pravní kartu), ale každou cestu si 
platí. Je však zbytečné platit si vše 
samostatně – autobus, vlak, tramvaj 
či metro. Koupit se dá jedna jízdenka 
na celou trasu. Je jen nutné odhad-
nout celkový čas jízdy a znát pásma.
 Příklad: Jedu z Doubravčic au-
tobusem na vlak do Úval, pak na 
Hlavním nádraží přesednu na met-
ro a pokračuji do Letňan. Budu-li si 
platit jízdné jednotlivě, zaplatím nej-
prve v autobuse jízdenku do Úval, 
pak musím na nádraží k pokladně, 
následně před vstupem do metra za-
koupit jednotlivé jízdné po Praze (ať 
už v automatu na jízdenky, pomocí 

mobilní aplikace, v trafice, SMS 
zprávou atd.). Mnohem jednodušší 
je vědět, že: 
• území Prahy se počítá jako 4 tarifní 
pásma P, 0, B (pásmo P je dvojité), 
• území Středočeského kraje a sou-
sedních krajů je rozděleno do pásem 
1 až 12,
• Doubravčice jsou v pásmu 2. 
Řidiči autobusu tudíž řeknu, že chci 
jízdenku na 6 pásem za 60 Kč, kte-
rá platí 150 minut. Ušetřím peníze 
i starosti během přestupů.
 Nebo se lze jízdenkami předzáso-
bit, zakoupit si je v automatu (jejich 
prodej v trafikách byl v loňském roce 
ukončen). Tabulku cen krátkodobé-
ho jízdného, pásma a další info na-
jdete na webu www.pid.cz/primest-
ske-cestovani.                                           ak ■

V nedávné diskuzi na FB, na téma jízdenek a PID, 
se objevila informace o možnosti jednoho jízdného 
pro celou dobu cesty z regionu do Prahy, a to 
i s přestupy.  Zaujalo mne, pro kolik lidí to byla 
vlastně novinka, kterou doposud nevyužívali.

JEDNA JÍZDENKA 
v celém systému PID

DOPRAVA

Přestože je ve fyzioterapii nejsil-
nější na evropských a asijských 
trzích, před třemi lety se stala nej-
větším dodavatelem neinvazivních 
estetických přístrojů v USA. Stojí 
ale i například za výrobou nejmen-
šího profesionálního EKG na svě-
tě, laseru na léčbu plic po covidu, 
ojedinělého přístroje v neinvaziv-
ním tvarování svalů a redukci tuků 
na světě nebo unikátního přístroje 
na inkontinenci.
 Všechny zmiňované přístro-
je vznikají v Benešově u Prahy. 
Místní výrobní závod disponuje 
nejnovějšími technologiemi, je 
zde laserová laboratoř, vstřikolis 

na zpracování plastů či nová SMT 
linka pro osazování desek ploš-
ných spojů. „Pracovat zde může 
každý, kdo se chce naučit s nový-
mi technologiemi pracovat nebo 
má vzdělání v oblasti elektrického 
měření, jsou zde příležitosti pro 
technology či seřizovače. V součas-
né době hledáme kolegy pro 26 vol-

ných pozic,“ říká ředitel benešov-
ského závodu BTL Vladimír Vít. 

 Ačkoliv benešovská výroba rok 
od roku zvyšuje produkci, není 
to podle hlavního ředitele BTL 
Tomáše Drbala primárním cílem 
firmy. „Chceme si udržet kvalitu, 
unikátnost všech produktů a také 
stabilní zázemí. Dokládá to i věr-
nost některých benešovských za-
městnanců, kteří zde pracují i čtvrt 
století,” zdůrazňuje Tomáš Drbal, 
který sám v BTL začínal v polovině 
90. let jako student a nikdy z firmy 
neodešel. ■

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

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.

Výrobní závod BTL v Benešově vybaven nejnovějšími technologiemi 

NABÍZÍ TÉMĚŘ 30 VOLNÝCH POZIC
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Královice hledejme na dohled od 
Uhříněvsi, při říčce Rokytce, kte-
rá tvoří přirozenou osu obce a jejíž 
údolí je chráněným územím. První 
písemnou zmínku o Královicích lze 
zaznamenat už na samém počátku 
13. století, a ta dokladuje místní 
majitele dvorů Sudu a Sudislava 
z Královic.

Ale pojďme se podívat na nejzná-
mější stavbu Královic, kterou je 
středověká tvrz. Je nepřehlédnutel-
ná, vyvyšuje se nad ostatní objekty 
a dominuje centru obce.  Ještě před 
nedávnem bychom ji nejspíše na-
zvali romantickým místem se zašlou 
slávou. Tudíž v překladu: nevyužitá 

chátrající stavba, zarostlá náletem. 
Ale ta romantika tajemna tam pros-
tě byla. Kdo tam byl, kdo pamatuje, 
ví, o čem mluvím.
 Věžovitá středověká tvrz v Králo-
vicích je zřejmě starší, poprvé je ale 
připomínána až koncem 14. století, 
tedy v období vrcholné gotiky. V té 

době byla také obehnána hradba-
mi. Na gotiku dnes upomíná malé 
okénko s kamenným ostěním a je-
den portálek. Následně totiž tvrz 
doznala změn. Rod Pechancovů 
z Královic si ji zvolil za své sídlo 
a nechal přestavět v duchu rene-
sance, přičemž stavba dostala nové 
klenby, sgrafitovou (dodnes na 
několika místech pod omítkou 
patrnou) fasádu a vysazené 
třetí patro na kamenných kra-
korcích. Zmodernizovala se 
se i co do pohodlí obyvatel 
– na jižní straně vznikly tři 
prevéty. Šlo vlastně o středo-
věký typ samostatné toalety; 
prevét byl postaven v arkýři 
(tj. výstupku, vyčnívajícím ze 
zdi budovy) a umístěn tak, aby 
sedátko s otvorem bylo na vnější 
straně arkýře a výkaly tak mohly vol-
ně padat podél zdi dolů, nejčastěji do 
příkopu za hradbami. A věděli jste, 
že pro prevét (z latiny) máme i krás-
ný (staro)český výraz? Výsernice. 
Tak o ty ale královická tvrz už přišla, 
hledali byste je marně.  A když roku 
1623 zakoupil Královice Karel kníže 
z Liechtensteinu, tvrz ztratila svoji 
rezidenční funkci.  Leč zachovala se 
až do našich časů, což z ní udělalo 
v mnoha ohledech unikát.
 Tvrz byla postupně začleňována 
do areálu hospodářského dvora, 
kde byla využívána jako knížecí sýp-
ka. Stavba chátrala, ale to nejhorší 

ji čekala až ve 20. století.  V 80. le-
tech se ji pokusil opravit její tehdejší 
uživatel (Výzkumný ústav živočišné 
výroby), pak následovalo několik 
pokusů o obnovu, privatizace, ale 
stále to nevycházelo. Tvrz zůstáva-
la nepřístupná, bez využití, v stále 
horším stavu. Je to pár let, co byly 
předloženy novým majitelem a ve 
spolupráci s orgány památkové 
péče projednány návrhy na revitali-
zaci celého areálu kolem tvrze. Ten 
zahrnuje nejen rekonstrukci stáva-
jících objektů, ale i sadové úpravy 

a především novostavby. Pokud 
k tvrzi zavítáte, zjistíte, že část pro-
jektu je již realizována, jak úspěšné 
propojení bude a zda záměr oživení 
tvrze vyjde, to se teprve uvidí.

Kostel na počest dítka
Tvrz není ale jediná zajímavá pa-
mátka, kterou v Královicích může-
te obdivovat. Za návštěvu stojí i za 
obcí se nacházející a mezi stromy, 
na ostrožně nad říčkou Rokytkou, 
ukrytý kostel sv. Markéty se hřbito-
vem. Původ kostela zřejmě souvisí 
s opevněným raně středověkým 
hradištěm zvaným Šance nebo také 
Hradiště sv. Markéty. V přemyslov-
ském státě mělo zřejmě významnou 
pozici a rozkládalo se na téměř 8 ha. 

Kostel sv. Markéty
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TIP NA VÝLET

Podle historika A. Sedláčka 
bylo možno ještě na počátku 20. 

století rozeznat interiérovou 
výzdobu ze 16. století. První 

patro zdobily malované stropy – 
jednalo se o kresby rytíře, páva, 

Neptuna a květin. V prvním 
a druhém patře byly u oken 

zabudované kamenné lavice.

Královická věžovitá tvrz
O tom, že krásná a zajímavá místa se dají najít 
v každém koutě našeho kraje Zápraží, není pochyb. 
Někdy není ani potřeba opustit hranici Prahy. Naše 
dnešní výletní putování je toho dokladem.

Současná podoba tvrze v KrálovicíchTvrz v Královicích na rytině 
F. A. Hebera (1846)
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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

Dnes zde lze při troše snahy objevit 
jen dlouhý vnější val a částečně i pří-
kop, s čímž pomůže infopanel. 
 Z doby, kdy Královice náležely 
k vyšehradské kapitule, je také první 
zmínka o kostele (1364). Gotiku zde 
ale nenajdete, pro kostel je typická 
renesanční čtyřboká věž zakonče-

ná cimbuřím, s následnou barokní 
přestavbou. Na přestavbu přispěla 
částkou 1000 zlatých i nám dobře 
známá majitelka (nejen) černokos-
teleckého panství Marie Terezie Sa-
vojská. Naposledy byl kostel opra-
ven v letech 2002-2003, získal i nové 
vnitřní omítky a výmalbu. ak ■

Kostel sv. 
Markéty

TIP NA VÝLET

NÁŠ TIP PRO CYKLISTY I ZDATNÉ TURISTY
Okruh Uhříněves – Královice – Koloděje – Dubeč – Uhříněves

Trasa: 15–20 km
Výchozí/návratový bod: Uhříněves, vlakové nádraží

U nádraží začínají značené turistické trasy (modrá, červená) a cyklo-
trasa A239, vedoucí přímo do PP Obora v Uhříněvsi (PP = Přírodní 
památka). Zde se po chvíli rozdělují; doporučuji zvolit směr po čer-
vené a zamířit přes Netluky do Královic. Vystoupat mezi chalupami 
k tvrzi, či dojet k ní z druhé strany přes novou výstavbu. Pak se vydat 
na rozcestí Šance k lokalitě starého hradiště a kostelu sv. Markéty, 
stojícího na ostrohu nad rybníkem napájeným říčkou Rokytkou.
 Dalším bodem na trase jsou Koloděje, náležející již do Městské čás-
ti Praha 21. Po červené turistické do Koloděj vstoupíte přes zajíma-
vou moderní vyhlídkovou plošinou. Kolem kostela Povýšení sv. Kříže, 
zámku a obory pak cesta vede do Dubče, náležející do části Praha 15. 
Tady je nutné překonat 2 km po silnici spojují obě čtvrti a zhruba v po-
lovině opustit červenou trasu.
 Vlevo Přírodní park Říčanka a na něj navazující Rohožník, vpravo 
Lítožnice. Mez nimi pak centrum Dubče se zříceninou tvrze a Pan-
skou zahradou – parkem v okolí Říčanského potoka, který byl otevřen 
roku 2010. Jeho součástí je mj. vinice, bludiště s vyhlídkou, brod či 
bosá stezka. K návratu do Uhříněvsi lze zvolit NS Dubeč – Uhříněves 
(5 km), vedoucí kolem Podleského rybníka do PP obora v Uhříněvsi. 
Nedaleko vstupu do ní, za hřištěm, si nenechte ujít malý, ale zacho-
valý židovský hřbitov. NS kopíruje již z Dubče modrá turistická trasa, 
které vás od hřbitova dovede po 1 km zpět na nádraží. 
 Turistické a cyklotrasy jsou zde povětšinou společné, tam kde se 
míjí, se cyklistům nabízí více možností.

▲ Foto z května 2022 na vyhlídce v Kolodějích, pracovně nazvané: Došel, 
ale nevydržel… Pokud majitel své boty pozná, nechť se ozve do redakce 
časopisu Zápraží, fotografka by s ním ráda udělala rozhovor :o)

Víte, že…
Kostel sv. Markéty podle pověsti vznikl na místě původního hrádku. Říká 
se, že královna Guta (Jitka), dcera Rudolfa Habsburského a manželka 
českého krále Václava II., žila právě zde, na královickém hrádku. Zde se 
jí roku 1296 narodila dcera Markéta. Právě na její počest dala královna 

Guta přestavět hrad na kostel a zasvětit sv. Markétě.  Tolik pověst. Historie 
nám pak říká, že princezna Markéta se provdala za Boleslava, knížete 

vratislavského a lehnického a zemřela ve věku 26 let roku 1322 v Hradci 
Králové při porodu syna Mikuláše.

Tvrz v Královicích 
(2022)
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Nastává čas, kdy slunce nemilosrdně 
praží do kamenných domů a dláždě-
ných ulic městských, kdy každý, kdo 
jen může, hledí uniknouti rozpále-
né výhni městských ulic a pookřáti 
a čerpati nových sil ku práci pobytem 
na venkově. S blížícími se prázdnina-
mi blíží se i doba letních bytů.
 Ten, kdo může si popřáti pobyt 
v letních sídle, vzdálen ruchu měst-
ského, nerušen denními svými sta-
rostmi a obklopen čistým zdravým 
vzduchem, má také skutečně dbáti 
o to, aby pobyt na letním bytě byl mu 
opravdovým pookřátím a vzpruže-

ním, aby skutečně dosáhl toho, za 
čím z města na venkov se béře. (…) 
(Lidové noviny, 13. 6. 1909, ročník 
17, číslo 161, s. 9, Letní byty)

Prozíravý majitel vilky nebo domku, 
jenž očekává letní hosty, jest již v pil-
ných přípravách, aby je co nejlépe 
uvítal. Nespokojí se s konstatová-
ním, že „je to ještě dosti čisté“ nebo 
„že to ujde ještě“, nýbrž podnikne 
vše potřebné, aby hostům pobyt zpří-
jemnil, dobře věda, že host pak se na-
přesrok radostně vrátí nebo alespoň 
doporučí svého přítele do bytu.

 Na letním bytě se nežádá, aby byl 
luxusně zařízen, ale žádá se, aby byl 
čistý a vzdušný. Čisté vybílení, kaž-
doročně obnovované jest lepší než 
stará malba, bůhví jak krásná kdysi. 
Vše nepotřebné se odstraní, neboť 
hosté budou potřebovati místo na 
složení svých zavazadel při dosta-
tečném pohodlí při otvírání jich. Vše 
snadno rozbitelné rovněž odstraní se 
nebo uloží na bezpečné místo. Podla-
ha se čistě vymyje, po příp. lakovaná 
vyspraví novým nátěrem. Postele se 
rozeberou a prohlédnou, slamníky 
se vyklepají a vysluní. Při umývání 

oken se zjistí, zda není třeba vyhlíd-
ku nebo závěs opraviti, zda se lehko 
otevírají a dobře zavírají. Záclony 
dlouhé nahradíme menšími, čis-
tě vypranými, jsme-li ovšem toho 
přesvědčení, že záclony musí býti 
na okně. Podušku na okno rovněž 
vyčistíme, po případě položíme na 
okno čisté prkénko, aby vápno ne-
zůstávalo na loktech. Žebřík, prkno, 
lati, vůbec vše, co by překáželo vol-
nému rozhledu, posuneme stranou. 
 Potom vyhlédneme s okna smě-
rem dolů a pečlivě odstraníme pod 
ním vše, co tam nepatří. Špatným 
dojmem působí staré bedny, sud 
s páchnoucí vodou, stokou. Ony ja-
koby volaly: nedívej se z okna! Nej-
lépe se pod oknem vyjímá zahrádka, 
jakkoliv skromná, třeba jen záhon 
travičky, ale živé, zalévané. Do okna 
mnoho květin nestavíme, neboť 
touhou hosta po čerstvém vzduchu 
vzal již mnohý krásný květináč za 
své, ale raději je umístíme zvenčí za 
okno na mřížky. Na zdi visící obrazy 
oprášíme, ponecháme jen dva – tři, 
souměrně umístěné a i na kamna 
vzpomeneme a oprášíme je a snad 
i poopravíme. 
 Konečně prohlédneme židle a je-
jich nohy a pro jistotu osobně se 
přesvědčíme o jejich bezpečnosti, 
posadíce se na každou zvlášť. Ne-
smíme však zapomenouti ani na 
lampu a přivedeme je zavčas do nej-
vzornějšího pořádku. Též zámek ve 
dveřích prohlédneme a namažeme 
a je-li klíč rezivý, což přes zimu vždy 
bývá, vyčistíme jej. 
 A potom, větrajíc pilně, jak jen 
sluníčko vysvitne, dopíšeme si po-
radně letních bytů cest. Kanceláře 
P.V.V. v Praze VII., Veletržní třída, 
o dotazník k přihlášce letního bytu 
a k oznámení v týdeníku „Nová Pra-
ha“ v rubrice: Letní byty, a s úsmě-
vem čekáme hosty do domu.
(Nová Praha, 14. 4. 1927, ročník 8, 
číslo 15) ak ■

Z HISTORIE

Letní byty: Z rozpáleného 
města na venkov
Trend stěhování se z města na venkov, byť se může zdát, že náleží do moderní doby, 
tady byl i mnohem dříve, jen v jiné podobě. Kdo si to mohl dovolit, ten v létě město 
opouštěl, odjížděl na venkov. Ti bohatší do svých vlastních letních vilek, střední třída 
pak zamířila k příbuzným, ale častěji do pronajatých letních bytů a pokojů, nejen ve 
venkovských hostincích a penzionech, ale především v soukromí. Mít kam jet na letní 
byt patřilo k životnímu stylu, a to i dříve než za první republiky, se kterou máme letní 
pobyty často spojené také díky filmům s touto tématikou.  Jak by měl být takový letní 
pokoj připraven pro hosty a co se nesmí zanedbat, aby byl host spokojen? Rady na 
toto téma si zájemci mohli přečíst v tehdejších novinách i časopisech…

▲ Národni politika 23. 5. 1908, ročník 26, číslo 142
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ČR – Volby do zastupitelstva obce 
se konají v termínu 23. – 24. 9. 
2022 (pátek a sobota). V první den 
voleb začíná hlasování ve 14.00 
hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve 
druhý den voleb začíná hlasování 
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

KOSTELEC N. Č. LESY – Nově 
je možné se na černokosteleckém 
hřbitově na informační tabulích 
(u vrat a u vchodu na Nový hřbi-
tov) nejen seznámit s jeho historií, 
ale také se dozvědět, které osob-
nosti jsou zde pohřbeny. Mapka 
je přiložena. Informace zpracoval 
místní historik Jiří Datel Bohata.

HERINK – Obec Herink oslavila 
600 let od první písemné zmínky od 
obci. Herink se poprvé připomíná 
v roce 1422; Věstník mnichovického 
vikariátu na základě nejstarších lis-
tin uvádí dvůr v Herinku, který patřil 
vdově po pražském měšťanu. Místo 
však zřejmě existovalo mnohem dří-
ve, dokládá to i fakt, že při úpravách 
místního potoka, ve třicátých letech 
min. století, narazili kopáči na okruh 
dvojitých kamenných valů. Oslavy 
výročí se konaly v sobotu 25. 6., vý-
stavu historických fotografií doplnila 
i kultura v podobě koncertů několik 
hudebních skupin či představení čin-
nosti místních SDH.

DOUBRAVČICE – Pár minut před 
půl druhou v noci na čtvrtek 23. červ-
na přijali středočeští hasiči ozná-
mení o požáru osobního automobilu 
v Doubravčicích.  Vysláni byli profesi-
onální hasiči z Českého Brodu spolu 
s velitelem čety z Říčan a dobrovolný-
mi hasiči obce Doubek. Ti po příjezdu 
k události potvrdili, že osobní auto-
mobil je požárem zcela zasažen.
 K likvidaci plamenného hoření 
nasadili hasiči v dýchací technice 
dva vodní proudy se smáčedlem. 
Zhruba deset minut před druhou 
hodinou ranní se jim podařilo dostat 
oheň pod kontrolu, k úplné likvidaci 
požár pk nasadili hasiči pěnotvorné 
zařízení PRO/pak.
 Škoda byla vyčíslena na 300 000 
korun. Příčina požáru je předmětem 
dalšího vyšetřování. (www.hzscr.cz)
 Pozn. redakce:  Zásah se odehrál 
několik metrů od sídla Zápraží, ve 
stejné ulici.

SENOHRABY – Od konce června 
2022 došlo v katastru obce Seno-
hraby ke dvěma významným uza-
vírkám krajské silnice č. III/6031 
(ulice Hlavní), což značně ovlivní 
příjezd a odjezd do/z obce a sa-
motný průjezd obcí.  Bude zcela 
uzavřen most vedoucí přes silnici 
I/3. Objízdné trasy budou vede-
ny přes sousední obec Mirošovice 
a přes nájezd na Čtyřkoly, kde se 
řidiči budou muset „otočit“ a vrá-
tit ke sjezdu u hotelu SEN, který 
zůstane opravami nedotčen. Z dů-
vodu kompletní opravy mostovky 
bude tato uzavírka trvat do 31. 12. 
2022. Druhou je pak uzavření úse-
ku komunikace Hlavní (z důvodu 
stavby opěrné zdi), ta bude tudíž 
neprůjezdná v obou směrech v úse-
ku mezi restaurací U Andělů a čp. 
39 zřejmě do letošního září (úsek 
je nedaleko senohrabské kaple 
sv. Vojtěcha). Do obce Senohra-
by bude zakázán vjezd mimo do-
pravní obsluhy (nad 6 tun); bude 
povolen vjezd pouze pro rezidenty 
a zásobování. Obec bude uzavřena 
pro průjezd. Autobusová linka č. 
651 nebude projíždět obcí, bude 
odkloněna na nádraží do Mirošo-
vic. (www.senohraby.cz)

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

JEVANY – Špatnou vzpo-
mínku na koupání v Jevanech 
bude mít cizinec Kurt Zimmer-
mann, který sem přijel s příte-
lem v autě 26. července (pozn. 
red. 1936). Bezstarostnou 
dvojici koupajících se říšských 
Němců si vzali na mušku praž-
ští specialisté na vykrádání 
aut, kteří přijíždějí do Jevan 
na motocyklu. Odsunuli dveřní 
okénko a Zimmermannovi vza-
li celý oblek i s doklady a 500 
Kč. Jeho přítelovi odnesli boty. 
Do Prahy jel pak Zimmermann 
jen v plavkách a koupacím 
plášti a jeho přítel bos.                ■

A jedna historická...
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Červnová otázka s oltářním dílem 
mistra Vejprnického nebyla pro 
mnohé už tak velkou neznámou, jako 
květnová, kdy jste měli poznat keř 
klokoč zpeřený v obci Klokočná. Kdo 
tedy někdy zavítal do Průhonic, byl 
třeba v parku, který vytvořil v nápo-
vědě zmíněný Arnošt Emanuel hrabě 
Silva-Tarouca, a zašel si v zámec-
kém areálu také do kostela Narození 
Panny Marie, mohl si tam dotyčný 
čtyřkřídlý oltář prohlédnout. 

Románský kostel Narození Panny 
Marie byl postaven zároveň s pů-
vodní tvrzí a vysvěcen r. 1187. Při 
pozdější přestavbě byla zbourána 
románská apsida a kaple prodlouže-
na o gotickou přístavbu. Hlavní kří-
dlový oltář zachycuje výjevy ze života 
Panny Marie a pochází z konce 15. 
století z dílny Mistra Vejprnického 
oltáře. Jeho objednavatelem byl teh-
dejší majitel průhonické tvrze Jan 
Dubecký z Dubče († 1508). V kapli je 
umístěna kopie tohoto díla, originál, 
který zde byl do roku 1927, je uložen 
ve sbírkách české gotiky v Národní 
galerii v Praze.
 Mistr Vejprnický (někdy také na-
zývaný Mistr budňanského oltáře) 
však není konkrétní osobou. Jde 
o označení pozdně středověké malíř-
ské dílny, která vytvářela na zakázku 
malířská díla, zejména oltářní retábly 

(z latinského retrotabulum = za des-
kou, počeštěně retábl), tedy oltářní 
nástavce obsahující sochy, reliéfy či 
obrazy. Mistru Vejprnickému jsou 
připisována tři tato zachovalá díla, 
a to v kostele sv. Palmacia v Budňa-
nech, v kostele Narození Panny Ma-
rie v Průhonicích a v klášteře křížov-
níků s červenou hvězdou na Starém 
Městě v Praze. 

Správně a s dodatkem odpověděla 
a výherkyní se stává Alice Dohnalo-
vá ze Všestar. Získává dvě vstupen-
ky na divadelní představení společ-
nosti INDIGO company v areálu 
Voděrádky – Říčany, Home of AV, 
a to 24. srpna od 20 h na romantic-
kou klasiku Cyrano z Bergeracu. 
Gratulujeme!                                                   ■

KRAJ ZÁPRAŽÍ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SOUTĚŽ

Před 704 lety se na jistém, dodnes 
existujícím a početnými návštěvní-
ky vyhledávaném místě u řeky Sá-
zavy, byť časem značně omšelém, 
sešli šlechtici k rokování. Své spory 
neurovnali, neboť vzápětí došlo ke 
zločinu – vraždě jednoho z nich 
a rozeběhlo se pátrání. Reálné mís-
to, faktické postavy, fiktivní příběh. 
Otázka tedy zní: Jak se jmenuje 
ono místo? 

Doplníte-li, ve kterém roce se 
údajný zločin udál a kdo ho za-
znamenal, o to lépe. Doporučení: 
Zalistujte ve starších číslech ča-
sopisu Zápraží, stačí tak dva roky 
zpět, nebo možná máte knížku, po-
pisující tuto událost (autor R. Š.), 
od mládí i ve své knihovně. Napo-
víme, že natočen byl i film, v hlav-
ní roli s Petrem Kostkou. Příjemné 
letní pátrání!                                             ■

Své odpovědi zasílejte do 20. srpna na email 
redakce@zaprazi.eu, nezapomeňte připojit své jméno 

a kontakt. Jednoho výherce opět odměníme.

Kostel Narození P. M.  
v Průhonicích

Naše soutěž se zaměřuje i tento měsíc na poznání 
našeho kraje. Vyhledáváme nejen místa, ale 
i stavby, jejich detaily, památníky, zajímavé stromy 
apod. Tentokrát bude otázka sice bez fotky, zato 
se spoustou nápověd v textu. Přidáte-li nějaké info 
navíc, budeme rádi.

Pohlednice, M
F, archiv ak
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OTÁZKA NA PRÁZDNINY 
(červenec-srpen)



ZUŠ ŘÍČANY PŘEJE: 
krásné prázdniny všem!

Vážení rodiče, milé děti,
školní rok utekl jako voda a před námi jsou prázdniny. 
Všichni jsme rádi, že tento školní rok proběhl bez 
problémů a že se zase vracíme do „starých kolejí“. 

Děkujeme za váš zájem o umělecké vzdělávání v naší škole.  
K talentovým zkouškám se přihlásilo více než 350 dětí. Vzhledem 
k navýšené kapacitě jsme byli schopni přijmout letos více dětí, 
než bývá zvykem; což je další dobrá zpráva. Přejeme vám všem 
krásné prázdniny a těšíme se na nový školní rok.

Kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

Literárně-dramatický obor se s letošním školním 
rokem rozloučil čtyřmi malými divadelními před-
staveními v KC Labuť. Obor se nám rozrůstá a je 
to naše další letošní potěšení.

Tanečníci se loučí fotkami z Taneční akademie. Mnoho krás-
ných choreografií, plný sál KC Labuť a radost ve tvářích našich 
malých i velkých tanečníků.

V letošním roce absolvovalo ZUŠ Říčany ve třech oborech celkem 45 absolventů. Máme z nich radost a přejeme jim, aby je umění provázelo celým životem.

Dechové oddělení ZUŠ Říčany letos prožilo jeden ze svých skvělých 
roků. Do ústředního kola soutěže MŠMT postoupilo celkem osm 
našich žáků a získali spoustu cen. Gratulujeme a moc děkujeme!!

Hra na příčnou flétnu – Johana 
Kořínková, a Kristýna Josefína 
Plechatá, (ped. Barbora Kořínko-
vá, DiS.) – 1. místa
Hra na fagot – Vojtěch Anelt (ped. 
MgA. Lukáš Kořínek) – 1. místo
Hra na saxofon – Kristýna Stocko-
vá, (ped. Tomáš Remek) – 1. místo

Hra na pozoun – Václav Kory-
tář (ped. Mgr. Jiří Odcházel) –  
1. místo
Hra na tenor – Martin Jaroš, Amá-
lie Plešingrová (ped. Mgr. Jiří Od-
cházel) – 2. místa
Hra na klarinet – Agáta Jedličková 
(ped. Mgr. Petr Sinkule) – 3.místo

14 | ZAPRAZI.EU
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ZUŠ ŘÍČANY PŘEJE: 
krásné prázdniny všem!

Moc rádi vzpomínáme na proběhlé ZUŠ OPEN v Olivovně a těšíme se další 
ročník. Shledáme se zde zase na konci příštího května.

Pokud budete mít čas, zajděte se podívat na Fakultu strojní 
ČVUT. Je tam krásná výstava našeho výtvarného oddělení. 
Nenechte si ujít.

DFS Mikeš 
opět na scé-
ně. Po třech 

letech jsme 
znovu začali 

zkoušet  
a první vy-

stoupení bylo 
ve Strančicích 

u studánky 
sv. Anny, 

kterou jsme 
slavnostně 

otevřeli pro 
nové období.

A ještě radostná událost – Komorní orchestr ZUŠ Říčany 
v ústředním kole získal 2. místo. Děkujeme vedoucím or-
chestru Mgr. Jiřímu Odcházelovi. Mgr. Jitce Adamusové, 
Veronice Mráčkové, DiS a všem dětem za jejich píli  
a rodičům za podporu.
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ŘÍČANSKÉ

LETNÍ 
KONCERTY
KC Labuť nabízí řadu 
letních koncertů pod 
otevřeným nebem – 
ty jsou realizovány ve 
spolupráci se Zónou 
svobody.
Areál Zóna svobody vznikl 
v místech bývalého Bartošova 
mlýna, na Cestě Svobody, která 
byla proměněna v moderní pěší 
zónu před dvěma lety. Kdo ne-
tuší, kde se nachází, přidáváme 
info: jde o ulici mezi Centrem 
Na Fialce a nádražím Říčany.  ■

KALEIDOSKOP

Třetí ročník pochodu se uskuteč-
ní 3. 9. 2022 v areálu kouřimské 
skály. Registrace je spuštěna do 
28. 8. Vybrat si můžete 
z různě dlouhých tras: 
hlavní trasa (50 km), 
rodinná trasa (25 km), 
rekreační trasa (13 km), 
symbolická trasa (5 km) 
a trasa pro děti (2 km). 
Na večer je připraven 
koncert kapely Vlastno-
ručně revival a zpěvačky 
Sabiny Urxové.

Zvon Apolena byl umístěn 
ve zvonovém patře pozdně 
gotické zvonice kostela sv. 
Štěpána na kouřimském 
náměstí.  Zhotoven byl, 
stejně jako zvony Marie, 
Štěpán a Václav, kolem 
roku 1671 mladoboleslav-
ským mistrem zvonařem 
lotrinského původu Je-
anem Pricqueyem a za-

svěcen byl svaté Apoleně. Ta bývala 
dříve vzývána při bolestech zubů a je 
patronkou zubních lékařů. 

 Aby to nebylo tak jednoduché, 
zvon Apolena tohoto názvu byl je-
den, ale vlastně to byly zvony dva. 
Původní Apolena byla zrekvíro-
vána roku 1916 během 1. světo-
vé války. Vzácný zvon byl tehdy 
roztaven a zničen. Ale kouřimští 

to nevzdali a rozhodli se 
navrátit Apolenu na zvo-
nici. Skládali se, dávali 
korunku po korunce, až 
vybrali po válce na novou 
Apolenu. Za velké slávy 
byl nový zvon, Apolena 
druhá, vysvěcen a na kou-
řimskou zvonici umístěn 
roku 1927. Zanedlouho 
však vypukla 2. světová 
válka, a zvony opět byly 
rekvírovány a putovaly 
na roztavení.  Postihlo 
to zvon Apolenu i zvon 
Štěpán, ten se však po 
válce našel v Praze na 
Maninách. Apolena však 
nikoliv. V roce 2020 byla 
vypsána veřejná sbírka na 
doplnění chybějícího zvo-
nu Apolena, pochod Apo-
lena je součástí aktivit.

 Pozoruhodností kouřimské zvo-
nice je nezvyklý způsob zavěšení 
zvonů na principu tzv. vysokého 
točení. Zvony jsou zavěšeny v po-
loze srdcem vzhůru, a do pohybu 
se uvádějí šlapáním na pedály. 
Tato technická kuriozita, dříve lo-
kálně rozšířená, se dodnes zacho-
vala pouze zde v Kouřimi a pak 
v Rovensku pod Troskami.  ■

Kouřim: Jak „se chodí“ pro zvon
Pochod Apolena je charitativní událost, z níž startovné 
putuje v plné výši na obnovení zvonu Apolena, který 
v kouřimské zvonici schází od dob válečných rekvizic.

Info o pochodu a projektu na 
obnovu zvonu  

www.pochodapolena.cz, FB, 
příp. Kouřimští zvoníci, z.s.
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BLONDÝNA 
DĚKUJE 
V červnu jsem po delší době 
měla být účastna jedné akce 
v jednom městě našeho kraje. 
Mají tam obdélníkové náměs-
tí, zaveden parkovací systém 
se spoustou otázek a poměrně 
málo míst na parkování. A na 
náměstí jsem potřebovala 
své auto zanechat. Poučena 
zkušeností z jara, že původní 
parkovací automat je moder-
nizován a vyžaduje číslo SPZ 
(resp. správně registrační 
značku), byla jsem již vyba-
vena. Podotýkám, že na jaře 
jsem to nezvládla, neb jsem 
neparkovala v dohledu auto-
matu a v hlavě mám spoustu 
informací, ale SPZ mezi nimi 
opravdu není. Doklady zůsta-
ly ve voze, zaplatit parkovné 
jsem vyběhla v rychlosti, jen 
s mincemi v kapse. Navíc šlo 
jen o předání časopisu – zá-
ležitost minuty, dvou, tak 
přiznávám, obešlo se to bez 
placení. Teď v červnu byla 
ale situace jiná. Akce na del-
ší dobu, jsem poctivec, tudíž 
jdu zaplatit. Ale ouvej! Auto-
mat na místě obvyklém nikde. 
Nacházím ho až na opačné 
straně náměstí. A u něho 
pár mudrujících osob. Jsem 
na řadě! SPZ zadána, čas 
stání navolen, stiskněte OK 
pro platbu mincemi… A nic. 
Znovu jsem požádána o SPZ. 
A znovu. Ocitám se ve smyčce. 
Ukazuje se, že zelené tlačítko 
nefunguje. Prý mám zaplatit 
kartou. No jo, ale jak, když 
jsem staromilec a nevlastním 
bezkontaktní kartu? Tak prý 
si stáhnout aplikaci do mobi-
lu. I tady narážím. Mám sice 
telefon, který se tváří v mnoha 
ohledech chytřeji než já, ale 
stačí, aby měl nainstalova-
nou třeba dopravní aplikaci 
a další už odmítá přijmout. 
Tudy cesta tedy také nevede. 
S mincemi v kapse vyrážím 
zpět k autu. Píšu lístek: Sna-
ha byla, času málo, automat 
se se mnou nekamarádí, blon-
dýnu najdete v Geoparku. Ne-
vím, zda  někdo následně kon-
troloval zaparkovaná auta či 
ne, ale pokud ano, tak děkuji 
za toleranci! A přimlouvám 
se za věci jednoduché, funkční 
a v dostatečném počtu. 

ak ■

SLOUPEK

V rámci konference se konaly čtyři 
panelové debaty s novináři a medi-
álními odborníky. Co bylo letos za 
hlavní témata? Novinářská objek-
tivita, média ve válce a před ní, fi-
nancování médií, žurnalistická etika 

v praxi, názorová žurnalistika.  Akci 
opět pořádal Nadační fond nezávislé 
žurnalistiky. Koho tato problematika 

zajímá, konference se vysílala on-li-
ne, ke zhlédnutí je na www.nfnz.cz/
novinarske-forum-2022/ ■

Ve čtvrtek 23. června 
2022 se v pražském Kině 
Přítomnost na Žižkově 
uskutečnil pátý ročník 
konference Novinářské 
fórum. Jako každým 
rokem, i letos bylo Zápraží 
přítomno. 

NOVINÁŘSKÉ FÓRUM 2022

JESENICE: Louka mezi Zdimeři-
cemi a Mladíkovem i letos ožije let-
ním promítáním. Letní kino v Jese-
nici je založeno na principu Filmu 
na přání, tudíž termíny jsou dané, 
ale pro film je otevřeno hlasování 
(na FB Jesenice u Prahy).

ŠKVOREC: Již šestou sezónu zde 
připravuje parta nadšenců ze Spol-
ku sousedů společně se Sborem 
dobrovolných hasičů letní kino, 
známé jako Bio Bezdíkov. Přípravě 
již více než padesáti odpromíta-
ných filmových představení věnují 
svůj volný čas, dělají to rádi a dě-
lají to zdarma. I díky tomu do kina 
zavítalo již více než 4.000 sousedů 
nejen ze Škvorce, ale i z okolních 
obcí. První filmy letošní sezóny 
jsou již za námi, ale na další se 

můžete vypravit do Škvorce na ná-
městí během léta: 8. 7. od 21.30 h 
Srdce na dlani – 22. 7. od 21.30 h 
Vyšehrad: Fylm – 12. 8. od 21 h 
Řekni to psem, 26. 8. od 20 h Myši 
patří do nebe, 2. 9. od 20 h Prezi-
dentka, 9. 9.  od 20 h Mimořádná 
událost.

MNICHOVICE: Letní kino najdete 
na rohu ulice Polní a Pod Borováčkem, 
sezónu zahajuje hned v pátek 1. 7. čes-
kým filmem Známí neznámí. Promíta-
cí dny jsou zde v pátek nebo v sobotu, 
končí se 26. 8. filmem určeném 
především pro děti Myší patří do 
nebe.

BERCHTOLD: V letním kině na 
zámku si dopřejte nové české filmy 
(viz str. 7).                                           ■

Už minulý měsíc jsme v této rubrice přinesli 
informace ohledně několika letních kin v kraji na 
Zápraží a jejich prvních představení. Mezitím jsme 
obdrželi další informace a pozvánky, pro sebe si je 
ovšem nenecháme…

Do letního kina i v roce 2022!

in
ze

rc
e
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KALEIDOSKOP

K osobnímu setkání, z důvodu 
časové vytíženosti, však došlo až 
v závěru června, kdy jsme se sešli 
v centru Prahy. Řeč, jak jinak, byla 
především o životě A. R. Nykla, 
o tom, co obnášelo nalezení materi-
álů, setřídění jeho pozůstalosti, do-

hledávání příbuzných, pamětníků, 
a to nejen u nás, ale i v zahraničí, či 
vydání samotné knihy. Dostalo se 
ale také na naše články v Zápraží, 
a těší mne, že jsme v očích autora 
uspěli: „Z mého pohledu jste pro po-
pularizaci Nyklovy osobnosti mimo 

vědecké prostředí udělala obrov-
ský kus práce, za což děkuji. A. R. 
Nykl, s jehož jménem jsem se po-
prvé setkal jako student, se vlast-
ně už stal součástí mého profes-
ního života. Nejen jeho neobvyklé 
životní osudy, ale především rozsah 

jeho práce a dalších činností před-
stavují neuvěřitelný zdroj inspira-
ce, jehož část však stále zůstává 
nezpracována.“  ak ■

Do historie se zapsal především jako lingvista, polyglot a orientalista, 
náleží mu i zvláštní místo v dějinách české arabistiky. Byl ale také 
cestovatelem, profesorem na amerických univerzitách, činorodým 
překladatelem, vlastencem usilujícím o samostatnost Československa, 
působil jako novinář i průkopník automobilismu. Měl velmi široké 
intelektuální zájmy a četné aktivity, které obsáhly mj.  znalost Japonska, 
základy portrétní malby, problematiku etiky, filozofie, náboženství…

A. R. Nykl: Neuvěřitelný  
život českého polyglota
Aneb jak venkovský synek z Kachní Louže dobyl svět 

Takto jsme po tři měsíce (11–12/2021 a 2/2022) uváděli sérii článků o životních 
osudech rodáka z Černokostelecka, Aloise Richarda Nykla (1885–1958). 
Jeho příběh vás zaujal, což náš těší. V kontaktu jsme byli také s autorem 
knihy ALOIS RICHARD NYKL PADESÁT LET JAZYKOZPYTCE A FILOSOFA, 
PhDr. Josefem Ženkou, Ph.D., tedy knihy, která se stala základem našich 
článků.

PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 
působí na FF UK 
v Praze, na Ka-
tedře Blízkého 
východu a vyu-
čuje na oboru 
Blízkovýchodní 
studia. V nakla-
datelství Karolinum připravil 
k vydání dva díly autobiografie 
amerického polyglota a orien-
talisty Aloise Richarda Nykla 
(Padesát let cest jazykozpytce 
a filosofa a Poznámky k revoluční 
akci v Chicagu), jehož rozsáhlou 

osobní pozůstalost 
zpracoval. Provádí 
také výzkum anda-
luských a granad-
ských rukopisů v de- 
sítkách knihoven 
v severní Africe, 
Evropě a Severní 
Americe.

AD 11–12/2021 A 2/2022  
A. R. NYKL: NEUVĚŘI-
TELNÝ ŽIVOT ČESKÉHO 
POLYGLOTA
Nedlouho po vydání letošní-
ho únorového čísla Zápraží, 
s třetím a posledním dílem 
ze série článků o A. R. Ny-
klovi (1885–1958), se nám 
ozvala paní Hana Šimková.

Dobrý den, náhodou jsem se dosta-
la k Vašemu časopisu a ke svému 
úžasu jsem v něm objevila krásně 
napsaný článek o mém prastrýci 
A. R. Nyklovi. Čekala jsem na další 
vydání, ale bohužel jsem nesehna-
la číslo, kde bylo pokračování č. II. 
a mám až závěr. Byla bych velmi 
vděčná, kdyby byla možnost tento 
výtisk sehnat, nebo alespoň článek 
o ARN.

Časopis jsme obratem odeslali a po 
nějaké době vzájemné korespon-
dence nám paní Šimková informa-
ce nejenže doplnila, ale zaslala i ně-
kolik fotografií. Děkujeme, jednu 
zveřenujeme a věříme, že zpráva 
zaujme i další čtenáře, které článek 
o A. R. Nyklovi oslovil. 

Časopis Zápraží dostává můj 
syn, který žije v Popovičkách a na 

článek mne upozornil. Já v sou-
časnosti žiju v Praze. Jsem vnučka 
RNDr. Jaroslava Nykla, bratra 
ARN. O svém prastrýci Aloisi Ri-
chardovi Nyklovi jsem slýchala jen 
z vyprávění mé matky, která byla 
jeho neteří. ARN byl nejstarší ze 
tří bratrů Nyklových, kteří se do-
žili dospělosti a svým nastavením 
a stylem života se stalo, že se neu-
sadil a nepořídil si rodinu. U nás 
se tradovalo, že Aloisovi učarovalo 
Japonsko, že tam údajně měl lásku, 
a dokonce snad dceru, ale je to jen 
ústní povídačka.
 Další v pořadí byl můj dědeček 
Jaroslav, který měl čtyři dcery, 
z nichž druhá nejstarší byla moje 
matka. Jaroslav neměl tedy muž-
ského potomka, takže Nyklovi 
vymřeli po meč; nejmladší bratr 
Josef děti neměl. Nadání na ja-
zyky v rodině bylo, bohužel nikdo 
nedosáhl na množství jako ARN. 
Můj dědeček Jaroslav hovořil ně-
kolika jazyky; ještě v 80 letech 
se začal učit maďarsky, v době, 
kdy přestal vyučovat angličtinu 
a němčinu. Nejmladší dcera Mi-
lena překládala knihy z ruštiny 
a angličtiny, její dcera Eva hovoří 
čtyřmi jazyky. (…) Za celou ro-
dinu děkuji, že ve svém časopise 
upozorňujete na slavné rodáky.

Hana Šimková ■

Dorazilo do redakce

Bratři Nyklovi – zleva Jaroslav, Alois 
a Josef. Hradešín, červenec 1928
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2/3
17 800 Kč

1/3
9 000 Kč

1/8
3 300 Kč

1/16
1 900 Kč

1/1
22 600 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 262 mm
Na spad: 220 x 307 mm

FORMÁTY 
INZERCE 

2/1
42 200 Kč

Zrcadlo: š. 400 x v. 262 mm
Na spad: 430 x 307 mm

1/2 (šířka)
11 900 Kč

Zrcadlo: š. 190 x v. 129 mm
Na spad: 220 x 154 mm

1/2 (výška)
11 900 Kč

Zrcadlo š. 93 x  v. 262 mm
Na spad: 108 x 307 mm

1/32
1 000 Kč

Zrcadlo: š. 44 x v. 30 mm

1/1 švédská křížovka (strana 30)
5 500 Kč

KŘÍŽOVKA O CENY

Zaměřují se zde jak na přímé spo-
třebitele (maloobchodní prodej), 
tak na velkoobchodní odběra-
telský trh. Produkce okrasných 
rostlin probíhá ve skleníku na 
ploše 1000 m2, ve foliovnících na 

zhruba 1500 m2 a na venkovní 
pěstební ploše o výměře 2000 m2.
Vybrat si z kvalitní produkce 
v limuzském zahradnictví mů-
žete podle sezóny: jarní hrnkové 
květiny, bylinky, okrasné trávy, 

letničky, trvalky, sadbu plodové 
zeleniny a jahod, na podzim pak 
třeba chryzantémy nebo vřesy. 
V nabídce prodejny jsou i sub-
stráty, hnojiva a pěstební 
nádoby. ■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX! ■

Olectur sam in nust ut as re ea comnisquam 
destios pro est alit odis dolupta tusandaesto 
et quam suntus aut a consequiae et volupta 
ssitibusapis imusdam amus, est liquis alitatet etKŘÍŽOVKA

XXXXXXXXXXXXXXX
Saperrovit rem que pelibus 

aciatibust ventem que 
voluptur?

Am landae vercilit remporem

O ČASOPISU 
Časopis Zápraží je určen pro  širší oblast jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje na 60 obcí a měst z Černokostelecka, Mnichovicka, 
Pyšelska, Velkopopovicka, Říčanska, Jesenicka, dále pak z oblasti Průhonic, Uhříněvse a částečně i Českobrodska. Časopis ma 16letou 
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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Zápraží vychází  k 1. dni v měsíci 
a distribuováno je v den tisku na 
výdejní místa a vzápětí pak nead-
resně do schránek obyvatel celé-
ho regionu.

MÍSTA NEADRESNÉHO 
DORUČOVÁNÍ
Babice – Brtnice – Březí – Černé 
Voděrady – Čestlice – Dobročovice  

Dobřejovice – Doubek – Herink  
Hradec – Hradové Střimelice  
Hrusice – Chocerady – Jažlovice  
Jevany – Kamenice – Klokočná  
Kolovraty – Kostelec nad Čer-
nými lesy – Kostelec u Křížků – 
Kostelní Střimelice – Kozojedy 
Křenice – Kunice – Louňovice 
Mirošovice – Mnichovice – Modletice 
Mukařov – Nupaky – Ondřejov 
Pětihosty – Petříkov – Průhonice 

Pyšely – Říčany u Prahy – Seno-
hraby – Sibřina – Sluštice – Srbín 
Strančice – Strašín – Struhařov 
Stříbrná Skalice – Sulice – Světice  
Svojetice – Štíhlice – Tehov 
Tehovec – Uhříněves – Velké Popo-

vice – Všechromy  – Všestary – Vy-
žlovka – Zvánovice – Žernovka

Výdejní místa, obce v distribučním 
regionu a počty dodávaných výtisků 
jsou aktualizovány min. 1x ročně. ■

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

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

VÝDEJNÍ MÍSTA 
ZÁPRAŽÍ
Časopis Zápraží si 
můžete na začátku 
každého měsíce (kromě 
ledna a srpna) zdarma 
vyzvednout na našich 
výdejních místech po 
celém regionu.
BABICE – potraviny a bistro Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na 
návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
DOUBRAVČICE – knihobudka 
Na Zámkách
DOUBRAVČICE  – cukrárna  
U Bártů
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko 
okrasných školek (prodejna)
KAMENICE – Obecní úřad

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

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

Černokostelecká
SENOHRABY – OÚ 
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – potraviny  
Na křižovatce
STRANČICE – Česká pošta
STRANČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKALICE – potra-
viny Senf (ENAPO)
STŘÍBRNÁ SKALICE – Tabák 
a vinotéka Novák
SVOJETICE – potraviny 
U Čápů
UHŘÍNĚVES – Infocentrum 
ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – NORMA
UHŘÍNĚVES – Prominent – 
prodejna krůtího masa
ÚVALY – nádraží ČD (nepravidel-
ně knihovnička v čekárně) 
VELKÉ POPOVICE – potraviny 
ENAPO
VYŽLOVKA – Pizzeria Risto-
rante Vyžlovka
ZVÁNOVICE – Potraviny

O časopisu

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

• soukromá / fi remní / 
řádková / plošná inzerce •

• PR články •
• grafi cký návrh v ceně •

ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

inzerce@zaprazi.eu

CHCETE INZEROVAT
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Na vrchol kariéry vystoupal Šmej-
kal v Severní Americe, kam se vy-
pravil na dlouhých devět měsíců. 
Absolvoval zde obdivuhodnou sé-
rii 54 vítězných zápasů v řadě. Vý-

kon o to cennější, když uvážíme, 
že v Americe se narozdíl od Evro-
py zápasilo volným stylem. Šmej-
kal jako řecko-římský specialista 
se musel přizpůsobit pravidlům, 
která zápasníkům dovolovala 

útočit na jakoukoliv část soupe-
řova těla. Novou techniku si Josef 
osvojil stejně rychle jako americ-
ký životní styl. Zakrátko z něj byl 
Big Joe, jak se patří. Zázemí na 

svém americkém putování nachá-
zel v českých krajanských a so-
kolských spolcích, které ho vítaly 
coby chloubu české tělovýchovy. 
Zároveň mu poskytovaly i náleži-
tou diváckou podporu.

Výzva jménem 
Gotch
Šmejkal procestoval Spo-
jené státy křížem krážem 
a ochotně pokládal na 
lopatky jednoho soupeře 
za druhým. Americké pub-
likum si začalo zvykat na Jo-
sefovo proslavené “Krucifix!”, 
kterým si ulevoval, když zápas 
spěl do rozhodující fáze. A stejně 
tak si na přítomnost českého silá-
ka začal zvykat i soupeř z nejtěž-
ších – neporazitelný volnostylař 
a živoucí legenda Frank Gotch.
 Právě Gotch měl být posledním 
americkým zářezem na Šmejkalo-

vě pažbě. Syn německých přistě-
hovalců hájil světový zápasnický 
trůn a ve Spojených státech patřil 
ke sportovním celebritám. Neby-
lo myslitelné vyzvat ho na souboj, 
dokud protivník neosvědčil do-
statečné kvality v předešlých zá-
pasech. Šmejkalovi se to narozdíl 
od Frištenského podařilo.
 Utkání s Gotchem se odehrálo 
na Den nezávislosti 4. červen-
ce 1912. V chicagském Coliseu 
aplaudovalo oběma borcům přes 
6000 diváků. Za rozhodčího byl 
určen Antonín Čermák, pozdější 
starosta Chicaga s českými koře-

ny. Bohužel jeho nekompetent-
nost zásadně ovlivnila průběh zá-
pasu. Po sedmi minutách souboje 
prohlásil za vítěze prvního kola 
Gotche, třebaže Šmejkal podle 

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.

Jak se nuselský Josef Šmejkal stal zápasnickým 
mistrem Evropy, přepral holýma rukama býka, vařil pivo 
v Mnichovicích a zvítězil nad Gustavem Frištenským. (2. část)

“Šmejkal procestoval Spojené státy křížem 
krážem a ochotně pokládal na lopatky 

jednoho soupeře za druhým.

“Proti nejslavnějšímu českému 
zápasníkovi Gustavu Frištenskému  

se Šmejkal postavil čtyřikrát – dvakrát 
v roce 1904 a pak v letech 1913 a 1923. 

Gustav 
Frištenský

Josef Šmejkal na Letné 
v roce 1913 před zápasem 
s Gustavem Frištenským. 
(Národní filmový archiv)
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Jak jsem již psal minule, 
pravidelně na kole vyrážím 
po našem Ladově kraji. 
Tentokrát mne cesta vedla 
po cyklotrase 025 směr 
Hrusice.
Zamířil jsem od zámeckého rybníku 
Berchtold, kde se dají chytit kapitál-
ní kapři a amuři, na téměř utajené 
„jezero“ v bývalém granitovém lomu 
v Dolní Lomnici (lom Chlum). V této 
lokalitě (přírodní památka) se vy-
skytují chráněná zvířata – ptáci, 
ryby a obojživelníci. Proto je vstup 
omezen, veřejnosti je přístup umož-
něn jen po lesní cestě a po obvodu pa-
mátky; ta je ve vlastnictví obce Kuni-
ce. Kdo tam zavítal, možná se setkal 
s ne příliš vřelým přijetím obyvatel 
u jezera stojící soukromé nemovitos-
ti, kam za svými přáteli umělci jezdil 
kdysi i Bohumil Hrabal. Bylo by pri-
ma, kdyby tento krásný kout Ladova 
kraje byl více zpřístupněn třeba díky 
nové vyhlídkové plošině. Výhled nad 
lomem stojí skutečně za to, jen je tře-
ba dávat pozor. 

Vodních ploch a vody bývalo kdysi 
v Ladově kraji podstatně více než dnes. 
Svědčí o tom i modrý štít erbu Kunic – 
představuje hojnost vod v této oblasti. 
Proto je potěšující, že se v Kunicích 
jedná o zřízení malého soukromého 
rybníčku u soutoku Kunického a Vido-
vického potoka. VR ■

CYKLISTOVO OKÉNKO

UTAJENÉ 
JEZERO

Výhled na zatopený 
lom Chlum

Úlovek ze zámecké-
ho rybníku – amur

svědků prokazatelně neležel na 
obou lopatkách. To českého ma-
tadora rozhodilo do té míry, že ve 
druhém kole vinou nesoustředě-
nosti podlehl definitivně. Domů 
se tedy vracel bez nejcennějšího 
triumfu, ale i bez vydělaných 2000 
dolarů, se kterými zmizel jeho ma-
nažer neznámo kam.
 Po návratu do Evropy si na-
štěstí spravil chuť. Nejdřív se 
roku 1913 stal profesionálním 
mistrem Evropy a zanedlouho 
obsadil druhé místo na mistrov-
ství světa ve Vídni.

Do křížku 
s Frištenským
V roce 1915 opustil Šmejkal 
Prahu a spolu s rodinou se pře-
stěhoval do Mnichovic, kde 
zakoupil místní pivovar s roz-
lehlým hospodářstvím. Konečně 
tak mohl naplno zúročit své sla-
dovnické sklony vařením vlast-
ního piva a provozem restaura-
ce. Jelikož za války byla nouze 
o pracovní sílu, musel Šmejkal 
na statku sám zastat většinu 
hospodářských činností. Bral 
to však jako svéráznou formu 
tréninku, při které shodil 20 kilo 
a výrazně nabral svalovou hmo-
tu. Jakmile se tedy mezinárodní 
poměry uklidnily, pustil se zno-
vu úspěšně do zápasení.
 Proti nejslavnějšímu české-
mu zápasníkovi Gustavu Friš-
tenskému se Šmejkal postavil 
čtyřikrát – dvakrát v roce 1904 
a pak v letech 1913 a 1923. Prv-
ní pražský souboj v holešovické 
Uranii zůstal po 30 minutách 
nerozhodnutý. V odvetě, konané 

o pár měsíců později v sále Plo-
dinové burzy, Šmejkal prohrál. 
Frištenský po dlouhých 69 mi-
nutách prolomil jeho most a po-
ložil Šmejkala na lopatky.
 Na další jejich střetnutí si 
diváci museli počkat dlouhých 
devět let. Možná i proto se jich 

sešlo na pražské Letné pod 
širým nebem víc než osm tisíc. 
Byli svědky napínavého zápasu, 
ze kterého se v Národním filmo-
vém archivu dochoval filmový 
záznam. Výsledek skončil po 
hodině remízou, což Šmejkalovi 
stačilo k tomu, aby vyhrál vypsa-
nou odměnu.

 Poslední klání dvou největších 
zápasnických legend se konalo 
roku 1923 v rámci zápasnické-
ho mistrovství Evropy. V sále 
pražské Lucerny zvítězil Šmej-
kal, ačkoliv výrazně těžil z toho, 
že Frištenský měl z předešlých 
zápasů bolestivě zraněný loket. 
V každém případě je potřeba 
před oběma aktéry smeknout, 
protože v době konání zápa-
su jim bylo 43, potažmo 44 let. 
Šmejkal měl navíc za sebou 
vážně zranění z roku 1919, kdy 
spadl z prudce jedoucích saní, 
tažených koňmi. Skončil teh-
dy v bezvědomí a ztratil na čas 
hybnost od pasu dolů. Dlouhé 
týdny se zdálo, že při nehodě do-
šlo k přerušení míchy a Šmejkal 
už se nikdy nepostaví na nohy. 
Dokonce uvažoval o sebevraždě, 
ale jako tolikrát předtím osvěd-
čil i tehdy svůj tuhý kořínek.
 Šmejkal definitivně ukon-
čil zápasnickou kariéru v roce 
1925, ale nadále byl své životní 
vášni nablízku. V Mnichovicích 
založil nejprve atletický klub 
KA Šmejkal a později i klub fot-
balový AFK Šmejkal Menčice. 
Mnichovický pivovar, odkud 
během války distribuoval pivo 
například do pražské hospody 
U Ježíška, provozoval až do roku 
1925. Pak sice s vařením vlastní-
ho piva přestal, ale ponechal si 
alespoň stáčírnu a sklad velko-
popovického piva. Z Mnichovic 
se po čtvrtstoletí odstěhoval do 
Ledče nad Sázavou, kde se z něj 
stal hoteliér. Zemřel 8. dubna 
1942 v Mnichovicích, kde je také 
pochován. ■

OSOBNOST REGIONU

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).

foto autor

▲ Národni politika 23. 9. 1908
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ŠKOLNÍ JÍDELNA V ŘÍČANECH 
PŘIJME

POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU,

ZDARMA DENNĚ: OBĚD A JÍDLO S SEBOU,
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ + DALŠÍ VÝHODY,

PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ.

INFORMACE PANÍ PETRÁKOVÁ
TELEFON: 777 634 976

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ 7-15:30 h během prázdnin
soboty nepravidelně, info na tel. 
DISPEČINK TEL: 721 870 737

www.betonmuk.cz
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Projekt vychází z konceptu Post 
Bellum (Pamět národa), který je re-
alizován napříč republikou. Děti si 
zvolily pamětníka se vztahem k na-
šemu kraji, vyzpovídaly ho, vše za-
znamenaly, dohledávaly další mate-
riály a v rámci slavnostní prezentace 

pak svůj počin představily. Pamět-
níci vyprávěli dětem o 2. sv. válce, 
většina jim ale přiblížila dramatické 
roky 1948, 1968 a 1989. Odborná 
porota (ve složení novinářka Soňa 
Jindrová, pedagog Vojtěch Vytiska 
a historik Radek Holodňák) pak 

hodnotila vystoupení žákovských 
týmů a také výstupy umístěné na 

webových stránkách.

Letošní týmy byly 
z 1. ZŠ Masary-
kovo nám. Ří-
čany, 2. ZŠ Bez- 
ručova Říčany, 

ze ZŠ T. G. Ma-
saryka Mnicho-

vice, ZŠ Mukařov, 
ZŠ Kunice, ZŠ E. Kol-

bena Strančice a ZŠ Světice. 
 Všechny týmy, účastnící se to-
hoto nesoutěžního projektu, od-
vedly dobrou práci a získaly za-

sloužený potlesk a odměny. Pro 
slavnostní prezentaci každý tým 
vytvořil výstavní panel s předsta-
vením „svého“ pamětníka. Ten 
byl žákům oporou při vystoupe-
ní. Porotci ocenili vysokou úro-
veň výstupů na webu – zvláště 
u audioreportáží; děti dokázaly 
najít v pamětnických příbězích 
to podstatné a zároveň tyto ži-
votní momenty během několika 
málo minut zprostředkovat po-
sluchači. 

Všechna žákovská dokumentární 
díla jsou umístěna na www.pribe-
hynasichsousedu.cz.  ak ■

V říčanském Geoparku, který provozuje Muzeum Říčany, 
se konala 10. června 2022 prezentace vzdělávacího 
projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, do 
které se letos zapojilo osm žákovských týmů ze 
sedmi místních základních škol.

Paměť národa: Příběhy našich sousedů
TÉMA

Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická 
databáze v Evropě, budovaná a spravovaná ve spolupráci 

s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem.
Paměť národa zahájila provoz 28. října 2008 a na konci roku 

2018 čítala 4780 pamětnických příběhů veteránů druhé 
světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, 

politických vězňů 50. let i let pozdějších, duchovních, dis-
identů, ale i představitelů moci – agentů KGB, NKVD, StB, 

politických funkcionářů a dalších pamětnických skupin. Tisíce 
výpovědí pak čekají na natočení a zpracování. 

www.postbellum.cz

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

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

Ceny od 1140,- Kč za prms (vč. DPH)
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

PRODÁM ŠTĚŇĚ, PEJSKA, 
RHODÉSKÉHO RIDGEBACKA, 
hledáme milující páníčky, se 
kterými prožije aktivní a spoko-
jený psí život. Matka i otec s PP, 
zdraví, přátelští, vyrovnané po-
vahy. V době odběru bude plně 
socializovaný, očkovaný, čipo-
vaná, s mezinárodním pasem. 
Odběr možný od poloviny čer-
vence. Cena: 12 000 Kč. Email:  
terezakohackova@centrum.cz

VČELAŘ NABÍZÍ letošní jarní 
květový med (i pastovaný), 1 kg  
190 Kč. Převzetí možné v Doubrav- 
čicích v redakci Zápraží, příp. dle 
dohody. 
Tel.: 606 309 971

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 134

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

MRAZÍRNY  
Hledáme  skladníky

NABÍZÍME
▪Práce na dvě směny PO - PÁ▪
▪Pravidelnou měsíční 

mzdu 35 000▪ 
▪Příspěvek na stravu▪

▪5 týdnů dovolené▪ 
MRAZÍRNY POLAR 

U cihelny 1074, Kostelec nad Černými lesy

Více info: Tomáš Haviar
Tel:  724 319 952

Mail: tomas.haviar@polar-cz.eu

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

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135
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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

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

PRODEJ 
TŘÍDĚNÉ 
ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
registruje nové pacienty

MEDAMIC, s. r. o.
Lékařský dům, Barákova 237, Říčany 

tel.: 725 509 643

BOWLING VOJKOV
přijme bowlera 

Práce s PC, údržba a servis drah 
(zaškolíme), krátký /dlouhý 

týden, mladý kolektiv
Plat 37 000 Kč + fi n. bonusyPlat 37 000 Kč + fi n. bonusy

Tel.   602 373 445Tel.   602 373 445
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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

Letní otevírací doba (1. 7. – 5. 9.):  PO zavřeno, ÚT - SO 9 - 17 h, NE zavřeno
Tel.: 606 494 939, 723 516 513

ZAHRADNICTVÍ ALFÍK Louňovice u Mukařova 
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)

Letní výsadba na zahradách může pokračovat!
Aktuálně u nás zakoupíte například:
❍ VELKÝ VÝBĚR KVETOUCÍCH TRVALEK
❍ BYLINKY
❍ OKRASNÉ DŘEVINY: KEŘE I STROMKOVÉ VARIANTY
❍ OVOCNÉ STROMY V KONTEJNERECH
❍ VE STÁLÉ NABÍDCE MÁME ZAHRADNICKÉ POTŘEBY

OMLUVA:  
V minulém čísle časopisu Zápraží se nám vloudil do grafického inzerátu Kamenný-koberec.eu  
šotek v podobě chybně uvedené adresy prodejny. Tímto se společnosti Kamenný-koberec.eu  

omlouváme a všem čtenářům a  zájemcům o produkty firmy připomínáme:

V Říčanech u Prahy naleznete showroom a prodejnu Kamenný-koberec.eu  
na ulici Černokostelecká 613/100



✓ Kuchař/kuchařka

✓ Pomocný kuchař/kuchařka

✓ Expedientka hotových jídel

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:
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KŘÍŽOVKA O CENY

Balkánská smršť jménem Dubioza 
Kolektiv, stálice české hudební scény 
Monkey Business, Wohnout nebo 
Mňága a Žďorp, nekompromisní Gaia 
Mesiah, klubová legenda Prohrála 

v kartách, rock´n´rolloví TH!S s Vojtou 
Kotkem nebo legendární Tony Du-
cháček & Garage či mladá indie roc-
ková kapela The Silver Spoons a řada 
dalších míří na letošní ročník festivalu 

Brod 1995, který se uskuteční 20. srp-
na v českobrodském areálu Na Kutilce. 
 Nenechte si ujít jeden z nejpo-
hodovějších festivalů pro všechny 
generace, který během jednoho dne 

nabídne ska, dub, reggae i funk 
a hlavně rock v nejširším stylovém 
záběru a láká na přední jména české 
hudební scény a poprvé také na jed-
noho skvělého hosta ze zahraničí. 
 Tajenku nám zašlete do 20. čer-
vence 2022 na emailovou adresu 
redakce@zaprazi.eu. Pro každé-
ho ze tří výherců budou připrave-
ny vždy dvě vstupenky na hudební 
festival BROD 1995. ■

Děkujeme početným luštitelům, kteří se pustili do křížovky a správné znění tajenky z čísla 6/2022 nám zaslali: Příroda čaruje zahrádkář zírá. 
Roční předplatné časopisu Zahrádkář získávají tři výherkyně: D. Hubínková z Říčan, H. Vovsíková ze Sedlčan a I. Číhalová z Velkých Popovic.
Pozn. Kontaktovat výherkyně ohledně předplatného bude přímo redakce Zahrádkáře. Gratulujeme! ■

FESTIVAL BROD 1995: 
jednodenní hudební 
oslava čeká na vás!

Více na www.brod1995.cz

KAPELA WOHNOUT
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