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ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

SKC ONDŘEJOV
Zahajuje podzimní 
sezónu a nabízí  
opět sedm dní  
v týdnu sport, relax, 
tanec i hudbu.  
Novinky: 
boulderingová stěna 
a taneční kurzy.

RECEPTY
Grilujeme ryby 
a krevety

HISTORIE
Slovanská 
epopej 
Alfonse 
Muchy

TIP NA  
VÝLET

Rozhledna  
Mandava

SPORT
Motokros

Závody 
veteránů

KOMUNITNÍ 
CENTRUM ŘÍČANY
Poskytuje osobní 
asistence, aktivizační 
služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 
a sanaci rodin s dětmi 
v rámci celého regionu 
Říčanska.

PETR MORAVEC
KDYŽ ČLOVĚK MŮŽE MĚL BY POMÁHAT – JÁ SE O TO 

SNAŽÍM PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO ŘEZBÁŘSTVÍ
KDYŽ ČLOVĚK MŮŽE MĚL BY POMÁHAT – JÁ SE O TO 

SNAŽÍM PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO ŘEZBÁŘSTVÍ
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ÚVODNÍKÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
letní období nám 
kvapí do finiše, byť by 
někdo mohl oprávně-
ně namítnout, že již 
nastal meteorologic-
ký podzim. Zůstaňme 
optimisty a uchovej-
me si letní pohodu, 
užívejme příjemné dny, a doufejme, že počasí 
nám bude nakloněno co nejdéle. 
 Se zářijovým Zápražím se můžete vydat na 
výlet na rozhlednu Na Křížkách, či chcete-li 
na Mandavu u Sulic, a připomenout si zdejší 
události ze září 1419, které do své Slovan-
ské epopeje zahrnul malíř Alfons Mucha. 
Motokrosový memorial a závody veteránů – 
i to byly letošní srpnové sportovní události. 
V rozhovoru zamíříme do Kostelce nad Č. 
lesy, kde vzniká většina soch řezbáře Petra 
Moravce. Jak se dostal ke svému hobby, a co 
považuje za svůj největší úspěch? Známe od-
povědi. Krátce vzpomeneme také na histori-
ka a sběratele Josefa Jíšu z Kozojed; od jeho 
předčasného odchodu uplyne deset let.

Pohodové čtení přeje Alena Kvasničková ■

ÚVODNÍKÚVODNÍKČTENÁŘŮM

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

Naše červencové volno uteklo jako 
voda, s prvním srpnovým dnem 
jsme obnovili činnost v redakci 
a začali s přípravou zářijového 
vydání, které máte v ruce.
Volný měsíc jsme využili k cestám jak po do-
movině, tak Evropě. Proto doporučujeme třeba 
oblast Malopolska s Krakowem, solným dolem 
Wieliczka či sakrální architekturu kalvárie Ze-
brzydowska (vše UNESCO), nebo úžasné špa-
nělské pobřeží u Atlantického oceánu v provincii 
A Coruña, jedné ze čtyř provincií Galicie. Něko-
ho z nás okouzlilo lázeňské město Luhačovice, 
vzpomínky z dětství (mj. prolnuté povinnou čet-
bou J. Š. Baara a A. Jiráska) jsme si oživili v kraji 
na Chodsku. A nejen vzpomínky… Pamatujete 
na článek v Zápraží 3/2022 o místě zvaném lom 
Lomeček u Domažlic, kde se nachází přírodní 
koupání, základna pro potápěče a podvodní po-
zorovací kabina? Nalistujte příslušné vydání, in-
spirujte se – Lomeček má stále naše doporučení, 
stojí za návštěvu!

 Kdo zrovna necestoval, ten se kupříkladu stě-
hoval na nové místo, prováděl zahradní úpravy, 
plánoval a dokončoval stavební změny… prostě 
léto plné pohybu! A co vy, jak jste prožívali letošní 
prázdniny? Napište nám, těšíme se na vaše pří-
spěvky, vybrané rádi zveřejníme.
 V samém závěru července získala naše redakce 
novou posilu do týmu, která však vzhledem ke své-
mu věku a schopnostem se sice aktivně nezapoju-
je do příprav Zápraží, ale už má své stabilní místo 
a z něho vždy aspoň jedním očkem kontroluje veš-
keré činnosti .                                                        ak ■

Letní čas v redakci

▲ Elizabeth, věk 12 týdnů/váha 1,25 kg, 
původem z Dobrého Pole u Kostelce n. Č. lesy. 
Děkujeme!

Motokrosu se věnoval od mládí, 
vzory měl přímo ve své rodině, ča-
sem se propracoval až na samotnou 
špičku. Roku1974 se stal Mistrem 
světa v motokrosu třídy 250 ccm, 
ale o titul poněkud trpce přišel. So-
věti podali protest, Falta dostal pe-
nalizaci, česká výprava se odvolala, 
ale pak delegace vyslaná tehdejším 
Svazarmem v podstatě odevzdala 
titul šampióna do rukou Genadije 
Mojsejeva. Přesto i nadále J. Falta 
prokazoval své kvality, během deseti 
let svého působení v seriálu mistrov-
ství světa se osmkrát umístil v první 
desítce. V jeho sbírce medailí nechy-
bí ty z mistrovství světa družstev, ani 
ty z domácích tratí. Ve třídě 250 ccm 

byl šampionem v letech 1970, 1977, 
1978, 1979 a 1980.  Jeho mateřským 
motokrosovým týmem byla Dukla 
Praha, se kterou získal také domácí 
titul v obou silnějších třídách v le-
tech 1979, 1980, 1981. Jako zatím 

jediný z českých závodníků se doká-
zal třikrát probojovat na první místo 
v průběžném hodnocení mistrovství 
světa jednotlivců…
 Nultý ročník veteránského 
motokrosového memoriálu, jako 

vzpomínku i uctění jeho památ-
ky, uspořádali v sobotu 13. srpna 
v areálu Peklovské rokle u Kostel-
ce nad Černými lesy jeho kamará-
di a známí. Dorazilo na čtyři tisíce 
diváků. 
 Nechyběli ani jeho bývalí ko-
legové, Antonín Baborovský, 
Jiří Churavý, Zdeněk Velký, Jiří 
Stodůlka a další hosté, například 
jednadevadesátiletý Míla Souček 
nebo pětinásobný vítěz pardubic-
ké Zlaté přilby Jiří Štancl.  ak ■
Pozn. O nejúspěšnější době našeho 
motokrosu, legendě Jaroslavu Fal-
tovi, jeho spolujezdcích i soupeřích 
vyšla v roce 1997 kniha autora Ivo 
Helikara s názvem Ukradený titul.  

Vynikající český motokrosař, legendární Jaroslav Falta (1951-2022) odešel letos v březnu do 
závodnického nebe. Jeho jméno je dodnes napříč sportovními generacemi vyslovováno s respektem. 

MOTOKROS: Memoriál Jaroslava Falty

Fotografie z memoriálu nám poskytl černokostelecký fotograf Vladimír Škuta, zároveň je i autorem fotografie na titulní stránce tohoto čísla.

LIDÉ



přemýšlel tak, že něco nezvládnu, 
aniž bych to zkusil, byl bych z toho 
špatnej. Zatím se mi daří, tak dou-
fejme, že to tak zůstane. 

Dřevořezání máte jako hobby, 
Vaše povolání je jinde. Nezva-
žoval jste přeci jen profesio-
nální dráhu řezbáře?
To víte, že se mi to prohnalo hla-
vou. Ale jako profesionál bych se 
musel vzdát spousty jiných svých 
zájmů, třeba fotbalu. Abyste 
mohla pracovat, a navíc s pilou, 
musíte být komplet zdravá, žádný 
natažený sval nebo pochroumaný 
loket. Řezbářství tak bude „jen“ 
jedním z mých koníčků. Je to vý-
borná činnost na odreagování, 
skvěle si při tom vyčistím hlavu; 
člověk se totiž unaví fyzicky, pře-
mýšlí nad tím, co dělá a nezabývá 
se jinými životními problémy.

Děláte to tedy pro radost, jak se 
říká, nebo přijímáte i zakázky?
Nejraději bych dělal jen to, co 
mne napadne, baví, ale přizná-
vám, na zakázku čas od času 
pracuji taky. Co si budeme poví-
dat, mám náklady – nářadí, pily, 
ochranný oblek… všechno něco 
stojí. Nějak to vyvážit musím. 
Ale stále platí, že kdybych dělal 
jen na zakázku, už to nebude ta-
ková zábava. Radši si vymýšlím, 
mám své nápady, podporuju dob-
ré projekty, dělám pro kamarády 
dárky. Ostatně i pro Vás tu jeden 
mám – než jste přišla, stihl jsem 

vyřezat růži, můj vlastní styl, 
snad se bude líbit.

Líbí a moc! Děkuji! To zname-
ná, že převažují ve Vaší tvor-
bě věci dekorativní?
Většinou jsou na okrasu, to je 
pravda, ale ty, které mají i něja-
ké praktické využití, jsou určeny 
k dennímu použití tím získávají 
další rozměr, a to se mi taky líbí. 
Jinak to mám tematicky pestré, dě-

lal jsem obličeje, figury, sochy sva-
tých, stoličky, zvířata, rostliny…
 
Zmínil jste podporu projektů. 
Co to znamená?
To je jednoduché. Myslím si, že 
když člověk může, má pomáhat. 
V mém případě tedy trochou toho 
umu. Vybírám si, ale dělám věci tře-
ba pro charitativní aukce, kde se vy-
draží. Třeba výtěžek z jedné sovy šel 
na dětský domov, další sochou jsem 
podpořil ples maturantů, finance 
z jiné aukce pak putovaly na Dětské 
kardiocentrum v Motole. 

Slyšela jsem ale něco i o pe-
káči buchet…
To jo, to měla být cena za sochu, ale 
dopadlo to trochu jinak! Volali mi to-
tiž ze školky v Kozojedech, že tam mají 
na zahradě zbytek stromu, zda bych 
tam něco nevyřezal. A co prý za to. Já 
si řekl o pekáč buchet. Vyřezal jsem 
jim skřítka Štístka, ale trochu mne oši-
dili. Místo buchet byl dort :o) Ale tohle 
mne taky baví… děti z toho mají legra-
ci, školce to oživí zahradu, je to něco, 
co má pro mnohé svou hodnotu.

Kde Vás můžeme vidět v akci 
v dohledné době?
Myslíte tak jako třeba loni na 
podzim tady v černokostelec-
ké Sanatorce, když se otevírala 
Bobří stezka (pozn. red. viz Zá-

praží 10/2021), nebo v Peklovské 
rokli, kde jsem vyřezával už tři 
čerty? V Českém Brodě. Zajděte 
na letošní Gothardské posvícení 

(16.–18.9.), v sobotu tam budu 
vyřezávat sochu anděla a večer 
proběhne její dražba ve prospěch 
Spirály pomoci, o.p.s.

Děkuji za rozhovor ak ■

Když jsem hledala správné 
označení Vaší činnosti, našla 
jsem hned několik výrazů: dře-
vořezání, dřevosochání, vyře-
závání… Všechny lze použít?
V podstatě ano, jen je podstatné do-
plnit nástroj. Já jsem vlastně řezbář 
s motorovou pilou, co okrajuje 
a okrajuje kousky dřeva a pak dola-
ďuje. Ale začínal jsem s dláty, a pou-
žívám je někdy dodnes. A podotýkám 
laický řezbář, obor jsem nestudoval.

To by byla hned má další otáz-
ka. Jak jste tedy začínal?
Od tchána jsem dostal motorovou 
pilu, to bylo asi před patnácti lety, 
měla sloužit na práci kolem domu, 
na zahradě. Ale když už jsem jí měl 
v ruce došlo mi, že by mohla mít 
i další využití. A zkusil jsem to. Vzal 
jsem špalek a za necelé dvě hodiny 
jsem vyřezal podobu své manželky. 
Jasně, nebylo to dokonalé dílo, ale 

ocenění se mu dostalo. A já u dřevo-
řezby pilou už zůstal. 

Někam se mi ale ztratila ta 
zmiňovaná dláta…
S těmi jsem fakt začínal, takovou 
tu různorodou tvorbu, někde to ve 
mne bylo, už jako kluk jsem se mo-
tal u táty v dílně, byl umělecký ko-
vář. Tou cestou jsem nešel, zůstal 
jsem u dřeva. Dláta využívám stá-
le, zvlášť na menší věci, tam to ani 
jinak nejde, ale hlavní je pro mne 
pila, tedy dnes několik, jedna by mi 
už nestačila!

To znamená, že každá je něčím 
specifická?
Přesně. Když jsem začínal konala 
se na Pustevnách řezbářská akce, 
s manželkou jsme tam zajeli, já se 
seznamoval, okukoval pily a řezbáře 
při práci. Viděl jsem, co různé pily 
dokáží a časem jsem si sehnal jednu, 

pak druhou. Mám jich deset, každá 
má jiný výkon, jinou lištu, řetěz…
Mám i jednu méně hlučnou na ba-
terii, další je třeba výjimečně lehká.

Vybíráte si dřevo, které použije-
te, nebo lze pracovat s každým?
Zjednodušeně řečeno každé, nejen 
vyschlé dřevo je tvárné, ale svým 

způsobem. Čerstvá lípa třeba chlu-
patí, ale taky se dá zpracovat. Vy-
užívám většinou dub, jasan, lípu, 
dělal jsem z topolu, borovice, dře-

va ovocných stromů.  Jinak dřevo 
je prostě dřevo, pracuje, časem 
třeba vypraskává. A je taky rozdíl, 
jestli pracujete v dílně se špalkem, 
nebo venku s kmenem stromu. 
Tady bych pro jistotu zdůraznil, že 
se kvůli tomu žádný strom nekácí, 
jde o tzv. mrtvé stromy, ze kterých 
se zachová část kmenu nebo pařez.

Ošetřujete nějak svá díla, natí-
ráte je?
Myslím, že v jednoduchosti a v při-
rozeném stárnutí je krása dřeva, 
dělám proto jen nátěr karbolkou 
(pozn. red. karbolineum či též fe-
nol), ta se vpije do hloubky dřeva, 
dá se pak kdykoliv oživit. Barvu 
používám jen výjimečně, náznako-
vě, když je to nezbytně nutné pro 
výsledný efekt.

Máte představu, kolik jste děl 
už vytvořil?
Mám, vedu si takový katalog s fot-
kami, ale nejsou v něm některé 
menší věci nebo dárky. A tak vím, 
že se blížím k číslu pět set.

Je něco do čeho byste se ni-
kdy nepustil, že byste si řekl, 
že to s pilou nezvládnete?
Tak to si nepřipouštím. Mám v sobě 
jistou pokoru, ale každá práce se 
dřevem je pro mne výzva, kdybych 

Osobně jsme se sice potkali až před dvěma lety 
v červnu, na vernisáži výstavy v černokosteleckém 
muzeu, jeho dřevěné sochy jsem však objevila 
už dříve. Chvíli to sice trvalo, ale nakonec se 
řezbář a černokostelecký patriot Petr Moravec 
rozpovídal a rozhovor pro Zápraží je na světě. 
Jak se zrodila jeho vášeň pro dřevořezbu, kolik 
soch má na svém kontě či kde ho v nejbližší 
době můžete vidět „naživo“ v tvůrčím procesu? 
Odpovědi známe, dejte se do čtení…

ROZHOVOR ROZHOVOR

“   Na co jsem hrdý? „Že jsme s manželkou 
vychovali dva dobré kluky, z toho mám  

tu největší radost.“

“Řezbářství tak bude „jen“ jedním z mých 
koníčků. Je to výborná činnost na odreagování, 

skvěle si při tom vyčistím hlavu...

PETR MORAVEC 
(*6. 9. 1971)

✔ Žije v Kostelci nad 
Černými lesy, původem je 

z Českého Brodu
✔ Ženatý, dva synové

✔ Zaměstnán v prodejně 
stavebnin PRO-DOMA, 

původně vyučen kuchař-
číšník, absolvent výtvarného 

oboru českobrodské LŠU 
při ZŠ

✔ Amatérský fotbalista 
(hraje za Jevany), člen 

černokosteleckých Baráčníků
✔ Známý pod přezdívkou  

Pacient :o)

Petr Moravec: 
Práce se dřevem  
je vždy výzvou

Sv. Donát, dnes 
stojící v kaplič-
ce u Svatbína, 
se zrodil z du-
bového dřeva 

v dílně   
P. Moravce

Naopak socha páva, 
vysoká 3 m, vznikla 
přímo na daném 
pozemku z kmene 
stromu.

P. Moravec v akci – takto vznikal jeden ze tří 
čertů v Peklovské rokli u Kostelce n. Č. lesy

S manželkou Pavlínou (objektivem 
fotografa Zbyňka Hozáka)
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MOJE 
ŘEZBÁŘSKÉ 

NEJ…
Největší – 2,6 m 
medvěd kodiak

Nejvyšší – 3 m páv
Nejdelší – 3,5 m 

krokodýl
Nejmenší – dřevěné 

medaile pro naše kluky, 
když jsme jezdili na 

hory / zlatý buráček na 
podstavci pro kamaráda 

z hokeje, kterému 
přezdívají Burák / 

dětský kočárek pro 
kolegu z jevanského 

fotbalu
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Naopak socha páva, 
vysoká 3 m, vznikla 
přímo na daném 
pozemku z kmene 
stromu.
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Nejde ale o klasického turistic-
kého průvodce, brožura má 64 
stran, náklad byl 40 000 ks, vydalo 
ji Posázaví o.p.s. Pokud se chcete 
nechat inspirovat a vyrazit na vý-
let, za poznáním nebo se zabavit 
s dětmi a využít poslední letní dny 
či příjemný začátek podzimu, stav-

te se v ně-
kterém z re-
gionálních 
informačních center – tam je 
zdarma k dostání. Texty a foto-
grafie doplňují QR kódy s odkazy 
na videa. Brožura je i ke stažení 
na www.posazavi.com  (red) ■

Na začátku prázdnin vyšla nová 
brožura obsahující pozvánky 
k návštěvě zajímavých míst Posázaví 
a částečně také kraje Zápraží.

Poznáváme Posázaví

MANDAVA: ROZHLEDNA, 
PAMÁTNÍK A OBRAZ  
ALFONSE MUCHY
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Bývalá státní silnice Praha–Bene-
šov–Tábor–České Budějovice (tzv. 
„stará benešovská“, nyní silnice 
II/603) prochází u Sulic přes ploché 
návrší o nadmořské výšce 480 met-
rů. Tady se nachází rozhledna Man-
dava, i když za čistě rozhledovými 
účely sem může vyrazit jen oprav-
dový fanda. Proč? Okolí zde stíní 
vzrostlé stromy, výhled je pouze čás-
tečný, severním směrem na Prahu, 
při velmi dobré viditelnosti je vidět 
i Říp. 

 Rozhledna je však zároveň i pa-
mátníkem, připomínkou odkazu hu-
sitství. S myšlenkou výstavby přišli 
roku 1929 členové Okresního osvě-
tového sboru v Jílovém. Památník 
měl být připomínkou událostí ze září 
roku 1419, kdy se na vrchu Křížka 
konalo velké shromáždění stoupen-
ců husitského hnutí pod vedením 
Václava Korandy, radikálního husit-
ského kněze a pozdějšího duchovní-
ho i politického vůdce táboritů. Sešly 
se zde zástupy pražské a plzeňské 

chudiny s poutníky od Sezimova Ústí 
a z dalších míst v jižních Čechách. 
Václav Koranda zde vyhlásil „králov-
ství Boží na zemi“ a vyzval k tažení 
na Prahu a také, aby napříště namís-
to holí přišli ozbrojeni meči. Druhý 
den poutníci vyrazili ku Praze. Vrch 
Křížka se tak stal místem posledního 
neozbrojeného setkání lidu před hu-
sitskými válkami…
 Během dvou let bylo vše zreali-
zováno a pro slavností otevření byl 
vybrán 5. červenec roku 1931, tedy 
den před výročím upálení Mistra 
Jana Husa v Kostnici. Každoročně 
se zde konala setkání, připomína-
jící si tyto historické události.  Od 
konce 2. sv. války však o památník 
s rozhlednou už nebyl zájem, nebyla 
zde prováděna údržba, stavba chát-
rala, poničena také vandaly. Obnovy 
se dočkala od místních obyvatel až 
v roce 1998, další rekonstrukce pak 
byla provedena na základě veřejné 
sbírky v roce 2018, upraveno bylo 
i okolí.  ak ■

TIP NA VÝLET HISTORIE

Dnešní tip na výlet je zároveň i nahlédnutím do historie 
a vlastně i odbočíme do oblasti výtvarného umění – 
malířství. A jak už to často v našem kraji bývá, jde o období 
husitství. Zajedeme si na návrší zvané Na Křížkách, i když 
mnozí ho budete znát spíše jako Mandavu. Kde ho najdeme? Poblíž Sulic, 
což je obec asi 10 km jihozápadně od Říčan a 6 km jihovýchodně od Jesenice.

Husitství či husitská revoluce označuje hnutí pozdního středově-
ku (15. století), které usilovalo o dalekosáhlou reformu církve. 

Husitství se zrodilo z okruhu stoupenců pražského univerzitního 
mistra Jana Husa, po jehož upálení v roce 1415 se masově roz-
šířilo v Českém království a okolí a začalo citelně zasahovat do 
dějin střední Evropy. Myšlenka přijímání pod obojí – významové 
rovnosti duchovních a laiků podáváním chleba i kalicha, učinila 

kalich symbolem husitského hnutí. Husité se sami nazývali 
„věrnými“ (resp. věřícími) Čechy, nebo „božími bojovníky“. 

Označení husité bylo původně pejorativní, později přešlo v ne-
utrální význam; další názvy: kališníci, příp. utrakvisté. 

Pro svůj projekt Slovanské epopeje 
však potřeboval záštitu mecená-
še, což se mu povedlo v roce 1909. 
Získal po dobu téměř dvaceti let 
podporu Charlese Richarda Cranea 
(1858–1939), bohatého obchodní-
ka a filantropa z Chicaga. Pronajal 
si ateliér a byt na zámku ve Zbirohu 
poblíž Rokycan a mezi lety 1911 až 
1926 zde tvořil plátna, která se stala 
součástí Slovanské epopeje.
 Rozhodl se pro zobrazení dvaceti 
klíčových událostí ze slovanských 
dějin, od nejstarších po novodobé. 
Deset z nich líčí události z české his-
torie a dalších deset události z dějin 
ostatních slovanských zemí. Prv-
ní plátno souboru nazval Slované 
v pravlasti a dokončil ho roku 1912. 
Poslední obraz je pak z roku 1926 
(Apoteóza z dějin Slovanstva). Obraz 
označený v cyklu číslem 9. upomíná 
na počátek husitského hnutí i na 
období revoluce. Mucha si za námět 
zvolil setkání na vrchu Křížku (dnes 
Mandava), možná i proto, že bylo 
z hlediska dalších událostí zlomové – 
poslední den beze zbraní. 
 V roce 1928 Mucha společně s Ch. 
R. Cranem oficiálně představili do-

končenou Slovanskou epopej městu 
Praze a věnovali ji jako dar národu 
v rámci 10. výročí vzniku nezávislého 
Československa.

Alfons Maria Mucha (1860-1939) 
sehrál podstatnou roli při utváření 
estetiky francouzské secese na pře-
lomu 19. a 20. století. Tento český 
umělec žijící v té době v Paříži vešel 
ve známost prosinci roku 1894. 
Přijal zakázku vytvořit plakát pro 
nejslavnější herečku té doby, Sarah 
Bernhardtovou. Vznikl tak „Muchův 
styl“ a na základě úspěchu plakátu 
nastala jeho mnohaletá spolupráce 
nejen s touto herečkou. Kromě pla-
kátů a obrazů navrhoval kostýmy 
a jevištní dekorace, obaly knih, šper-
ky, nábytek. Do Čech se vrátil v roce 
1910 a zasvětil zbytek svého života 
tvorbě epické série dvaceti obrazů 
zobrazujících historii Slovanů – Slo-
vanské epopeji.

Pozn. red. V současné době se konají 
v Praze tři výstavy děl Alfonse Mu-
chy – na Pražském hradě (do 13. 9. 
2022), ve Valdštejnské jízdárně 
na Malé Straně (do 31. 10. 2022) 
a v Obecním domě (10. 3. 2024)   ak ■

Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy je souborem 
dvaceti monumentálních pláten, která zobrazují 
historii a kulturu slovanské civilizace. Mucha se pro 
vytvoření epopeje rozhodl v závěru 19. století, pojal 
ji jako odkaz pro všechny slovanské národy. Práce na 
plátnech obsáhla polovinu jeho umělecké kariéry.

SLOVANSKÁ EPOPEJ 
9. plátno: Schůzka na Křížkách
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ROZHLEDNA MANDAVA
Lokalita: návrší Mandava / Na 
Křížkách (k.ú. obce Sulice), cca 
30 km jihovýchodně od centra 
Prahy 

GPS: 49.9264303N, 
14.5706314E  

Nadmořská výška: 480 m 

Okres: Praha-východ 

Oficiální zpřístupnění:  
5. července 1931 

Typ/materiál: betonová roz-
hledna

Celková výška: 12 m

Výška vyhlídkové plošiny: 10 m

Počet schodů: 5+44

Otevírací doba: od 1.3. do 
31.10. - soboty, neděle a svát-
ky, za příznivého počasí, někdy 
volně přístupná, jinak klíč k vy-
zvednutí na OÚ Sulivec

Doprava: autem(parkoviště), 
autobusem na zastávku Sulice, 
Na Křížkách, PID bus č. 335, 
337, 339 (konečná Praha, Bu-
dějovická)

Setkání  

zpodobnil Alfons 

Mucha ve svém cyklu obrazů 

„Slovanská epopej“ pod 

názvem „Schůzka na 

Křížkách 1419“.

Radikální kazatel Koranda 
na provizorní kazatelně káže 
ke shromážděnému davu 
a povolává Husovy následo-
vatele do zbraně. Temné nebe 
symbolizuje nadcházející čas 
husitských válek.
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„Má to tady úžasnou atmosféru, a to, 
že jsme u lesa, na okraji obce, v areá-
lu, kde je i club zaměřující se na sport, 
ustájení a výcvik koní, tomu dodává na 
výjimečnosti,“ shodují se oba součas-
ní společníci-provozovatelé, Milan 
Král a Martin Janke, přičemž druhý 
jmenovaný šéfuje i ve zdejší kuchyni. 
Zároveň tak navazují na rozhovor, 
kterým svou restauraci představili 
v červnovém čísle Zápraží. 
 „Svatbu připravíme zájemcům na 
míru, postaráme se tedy o svatební 
hostinu, slavnostní tabuli, nabídneme 
výhodné menu, raut, grilování… Re-
staurace má kapacitu na 40 osob, v létě 
je možné pořádat i větší svatby a akce 

(100 osob), neboť to je k dispozici po-
sezení na terase a stylová dřevěnice 
s grilem. A na ubytování máme kapa-
citu hotelu pro 36 osob.“ Kdy si termín 
rezervovat? Největší zájem o svatby je 
prý během letního období, to se pak 
vyplatí si ho zajistit v dostatečném 
předstihu – běžně tedy už nyní na 
podzim pro další sezónu. Máte zájem 
o netradiční čas a uspořádat svatbu 
v zimním období?  I to je tady možné 
– romantika venkovního obřadu na 
sněhu, uvnitř pak roztopený krb.  
 Ke každé organizaci (nejen) 
svatby zde přistupují individuál-
ně, pokud jsou příznivé podmínky 
zvládnou ji v případě potřeby i tzv. 
na poslední chvíli. Přizpůsobí se 
v mnohém, nabídnou bezlepkové, 
bezlaktózové pokrmy, připraví čes-
kou klasiku stejně jako grilování ve 
stylu středomořské kuchyně. 
 A co pánové doporučují zájem-
cům? Osobní kontakt! Přijeďte 

k nám do Master Horse, vše si pro-
hlédněte a ochutnejte něco z našeho 
stálého menu nebo aktuální nabíd-
ky! Věříme, že budete spokojeni! ■

Zvažujete svatební přípravy, rozhodujete se, kde a kdy si řeknete své 
„ano“? Hledáte zajímavé prostředí, využitelné pro svatbu kdykoliv během 
roku, pro venkovní obřad, s vynikající kuchyní a možností ubytování? Svatba 
ve Svojeticích, v areálu restaurace Master Horse, vše splňuje.

RESTAURACE MASTER HORSE 
PO a ÚT  zavřeno

ST a 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
email: rezervace.

masterhorse@gmail.com

SVATBA V MASTER HORSE
Rezervační poplatek není vybírán. Záloha je požadována až ca tý-

den před akcí dle vzájemně odsouhlasené kalkulace. Letní termíny si 
rezervujte co nejdříve. Profesionalita, vstřícnost a vzájemný respekt 

udělají z každé svatby nezapomenutelný a pohodový zážitek.

JEDINEČNOST SVATBY V MASTER HORSE

S rodiči nových 
žáků se setkáme 
v úterý 6. září 2022 
v 18 h v koncertním 
sále Staré radnice. 

Zde se rodiče dozví vše potřebné 
k úspěšnému zahájení studia. Dal-
ší informace týkající se školy a stu-
dia najdou zájemci na www.zusri-
cany.cz a na naší aplikaci IZUŠ.

Vítáme nové kolegyně
V letošním školním roce, v sou-
vislosti s navýšením kapacity, 
rozšiřujeme výuku v klavírním, 
kytarovém, pěveckém, dechovém 
a tanečním oddělení. Navíc otví-
ráme novou pobočku v Mukařově. 
Vítáme tímto naše nové kolegy-
ně: MgA. Barbora Rothová a Ing. 
Monika Doležalová, DiS. – kyta-
ra, Mgr. Vanda Bodová – klavír, 
MgA. Marie Pačesová – trubka, 
Mgr. Dita Stromko – zpěv, MgA. 

Pamela Morávková – taneční obor. 
Těšíme se na spolupráci!

Nebudeme v letošním roce zvy-
šovat úplatu za vzdělávání, i když 
se, stejně jako všichni, obáváme 
navýšení cen za energie. Pokud se 
situace výrazně změní, budeme to 
řešit v příštím školním roce.

Novinky školního roku
ZUŠ Říčany se stává v tomto 
školním roce partnerskou školou 
Národního divadla v Praze. Jsme 
velmi rádi, že se naše prezentace 
líbila a že si ND vybralo právě nás. 
Znamená to pro pedagogy i pro 
naše žáky mnoho nových mož-
ností a zajímavých akcí. Blíže vás 
budeme informovat v dalším čísle 
Zápraží. Dále se chceme aktivně 
zapojit do spolupráce s našimi 
partnerskými školami v Olomouci 
a Orlové, kde chystáme společné 

projekty. Za rok náš čekají oslavy 
70. výročí založení ZUŠ Říčany, 
program však budeme chystat již 
nyní. Zároveň se zapojujeme do 
Šablon III, a to znamená možnost 
finančně podpořit některé naše ak-
tivity a návštěvy kulturních akcí pro 
děti z dotací EU. Navíc máme roz-

jednané i zahraniční aktivity s naši-
mi partnerskými organizacemi.

Těšíme se na nový školní rok  
a přejeme si, aby nám nic jeho  

průběh nenarušilo.
Vaše ZUŠ Říčany ■

Vážení rodiče, milé děti, prázdniny končí a nastává 
nový školní rok. Doufáme, že jste si všichni přes 
prázdniny odpočinuli, načerpali novou energii, a že se 
těšíte na vše nové, co se v následujícím roce naučíte. 
Jsme tady od toho, abychom vám s tím pomohli.

Nový školní rok začíná a ZUŠ Říčany je připravena

www.zusricany.cz

Zleva doprava: Barbora Rothová - kytara, Dita Stromko - zpěv, 
Marie Pačesová - trubka, Monika Doležalová - kytara, Pamela 
Morávková - taneční obor, Vanda Bodová – klavír
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„Copak, chlapci?“ otázal se tatí-
nek, když shlédl, jak přešlapují 
s nohy na nohu. „Aha, chcete na 
pouť. I podívejme se na ně, na 
chlapíky (…) „Tak kolik chcete?“ 
otázal se prosebníků. Chlapci ani 
nedutali. Otec vytáhl odřenou pe-
něženku a dlouho se v ní přehra-
boval. „Tak tu máš. Stačí?“ optal 
se Mirky, jemuž se leskl na dlani 
pěťáček. „A to se ti zdá málo? 
Koukněme na outraty. Já, když 
jsem chodíval na pouť ve vašich 
letech, měl jsem dva krejcary 
a ještě jsem je přinesl domů. A co 
jsem toho nakoupil. Vám každé-
mu nestačí pětáček? To se musí 
šetřit chlapečkové. Kam bychom 
přišli, kdyby každý tolik utrácel, 
jako vy?“ Mirka zamrkal, ale řekl 
ani ano, ani ne. „Ale, pantáto, ne-
trap je,“ přimlouvala se mamin-
ka za zkroušené chlapce. „Přidej 
jim něco!“. „No, abyste neřekli, 
že je táta skoupý, tady máte! (…) 
Chlapci políbili po řadě tatínkovi 
ruku a šupky na dvůr!

Plno lidí se tlačilo na úzkém pro-
stranství před kostelem. Hluk 
sterých hlasů, výkřiky prodáva-
jících, skřehot kolovrátků u ko-
níčků a houpaček splýval v jedi-
nou spletenici, že nebylo slyšeti 

téměř vlastního slova. (…) Tolik 
krásných věcí, tolik krámů, až 
oči přecházely z pouhého po-
hledu! Pod plachtami plno mar-
cipánu, malovaných srdcí (…) 
A co různých husarů, panenek, 
všelijakých koníčků a bůhvíčeho 
ještě, drobných kousků i velkých 
„bambousků“ – cukrových špal-
ků – důkladných pro namlsání. 
Krám za krámem a v každém plno 
věcí, hezkých, lákavých. Mirka 

s Bohoušem mohli na všem oči 
nechati, když se prodírali hustě 
sraženými zástupy venkovských 
i městských návštěvníků. (…)

„Ale co, pojďme raději k dřevěným 
koníčkům,“ povídal Frantík Bo-
rovičkův. „Co bychom se zbytečně 

zdržovali?“ a vedl chlapce k lesu, 
kde stál kolotoč. Tam bylo vese-
lo! Dva kolovrátky ječely, jejich 
melodie se vplétaly do sebe a pře-
skakovaly v starých strojích o sto 
šest. Kolem plno dětí a s mnohý-

mi, těmi městskými, maminky, 
které svoje nažehlené holčičky 
nebo naparáděné chlapečky posa-
zovaly na koně, na labutě a jeleny 
s napomenutím, aby náhodou ne-
spadli a nezabili se. O místo byla 
tlačenice. (…) 

Bohouš seděl na hnědáku, Mirka na 
vraníku, bujně se vzpínajícím, ostat-
ní kde se dalo. Frantík s Josefem si 
sedli na „káču“, nohama se odráželi 
od podlahy a točili se jako vítr. Na 

tohle musel býti dobrý žaludek, aby 
snesl rychlé vrtění hned vpravo, hned 
vlevo. Ale za dva krejcary tohle pove-
zení stálo, třebas písnička byla jako 
nic. Na houpačky se odvážil jen Josef 
Padevětův. Ostatní se báli. Frantík 
měl také tisíc chutí, ale jeho ministr 
financí byl již bez peněz. Musela mu 
stačiti pouhá podívaná. (…) 

Sluníčko vystupovalo nad věž 
mukařovského kostelíka jako by 

se nad ním zastavilo. Pálilo a bilo 
zrovna nemilosrdně do hlučícího 
davu, až lidem stékaly potůčky 
potu po tvářích. Do poledne ne-
mohlo být daleko, alespoň chla-
pecké žaludky o tom byly pře-
svědčeny. Pomalu čas k návratu 

a k nákupu některých věcí, na 
něž nebylo dříve času. V kapse 
zbylo něco peněz a ty ještě nutno 
utratit. Vždyť je to o pouti, a to 
se hochům stane jen jednou do 

roka, aby měli pohromadě takový 
kapitál jako dnes. (…) 

Všichni, zrovna jako Mirka s Bo-
houšem, stáli u sudu s kyselými 
okurkami a vybírali si tu nejšťav-
natější a nejbachratější a zapíjeli 
lákem. A teď domů! V kapse jim 
už necinkaly peníze. Nechali je 
na pouti. Nechť si. Pouť je pouť 
a o ní je leccos dovoleno, co se 
jindy přísně zakazuje. ak ■

HISTORIE – REGIONÁLNÍ LITERATURA

Hurá na pouť do Mukařova!

Poznáváte, ze které knížky je uvedená ukázka? A kdo je jejím autorem? Napište nám! Napovíme, 
že chlapci šli na pouť do Mukařova půl hodinku, že autor, pozdější učitel na Českobrodsku, his-
torik a spisovatel, v knize zpracoval vzpomínky na své dětství v chalupě na vsi poblíž Mukařova, 
a že kniha vyšla v roce 1932 s ilustracemi Antonína Zhoře.
Pozn. O malířce J. Ryšavé-Kačírkové (1911–1971) z Vyžlovky jsme psali v Zápraží 12/2021.

Letošní tradiční srpnová pouť v Mukařově je za 
námi, nebudeme zde řešit, zda byla či nebyla 
hlučná, časově dlouhá, reprezentativní, zda její 
konání má být na louce u školy nebo úplně jinde, 
jestli na ní každý rok prší či neprší. Naopak, 
pojďme si krátkou literární ukázkou a jednou kdysi 
velmi populární pohlednicí připomenout, jaké to 
bylo na mukařovské pouti před více jak sto lety…

“Plno lidí se tlačilo na úzkém prostranství 
před kostelem. Hluk sterých hlasů, výkřiky 

prodávajících, skřehot kolovrátků u koníčků 
a houpaček splýval v jedinou spletenici...

“Sluníčko vystupovalo nad věž mukařovského 
kostelíka jako by se nad ním zastavilo. Pálilo 
a bilo zrovna nemilosrdně do hlučícího davu, 

až lidem stékaly potůčky potu po tvářích.
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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

PONDĚLÍ
Tělocvična

Platby do SKC jsou 
označené zeleně. 
Černě vyznačené se 
platí lektorům. 

16,00 – 17,00
Lezecká stěna  
Tom Ondruš
Děti i dospělí

17,00 – 18,00 
Lezecká stěna  
Tom Ondruš
Děti i dospělí

18,00 – 19,00
Karate  
K. Bosáková
6 – 12 LET

19,00 – 20,00
Sebeobrana  
K. Bosáková
OD 12 LET

20,05 – 22,00
Badminton  
Bez trenéra
DOSPĚLÍ

Malý sál 16,30 – 17,15
Balet 
H. Zadáková
DĚTI 3 – 4 ROKY

17,15 – 18,00
Balet 
H. Zadáková
DĚTI 5 – 6 LET

18,00 – 19,00
Balet 
H. Zadáková
DĚTI 1. ST. ZŠ

19,00 – 20,00
Pilates B. Valuchová
DOSPĚLÍ

20,05 – 21,20
Dynamická jóga 
s relaxací 
D. Fuchsová

ÚTERÝ
Tělocvična

15,00 – 16,00
Parkour&Freerun
začátečníci
I. Mračková,APDT
DĚTI OD 6 LET

16,00 – 17,00
Parkour&Freerun
pokročilí
I. Mračková, APDT, 
DĚTI OD 9 LET

18,00 – 19,30
Aerobic a Body 
Form
O. Šípková
DÍVKY, ŽENY

19,30 –  
Box a kondiční 
box
S. Stárek
DOSPĚLÍ 

- 21,00
Box a kondiční 
box

Malý sál 9,15 – 10,15
Zdravá záda
M. Princová
DOSPĚLÍ

14,30 – 15,15
AJ H. Doron
I. Miškovská
DĚTI 5 – 7 let

15,30 – 16,15
AJ H. Doron
I. Miškovská
DĚTI 6 – 8 let

16,30 – 17,15
AJ H. Doron
I. Miškovská
DĚTI 4 – 5 let

17,30 – 19,00
Hatha jóga
Kamarýtová
DOSPĚLÍ

19,15 – 20,45
Hatha jóga
J. Kamarýtová
DOSPĚLÍ

Učebna 12,00 – 12,45
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI ZAČÁTEČ.

12,45 – 13,45
Kytara I
J. Beránek 
DĚTI OD 6 LET

13,45 – 14,30
Flétna zobcová
J. Beránek
DĚTI POKROČILÍ

14,30 – 15,30
Kytara II
J. Beránek 
OD 6 LET

15,30 – 16,30
Kytara, ukulele 
J. Beránek 
OD 6 LET

16,30 – 17,30
Kytara IV
J. Beránek 
OD 8 LET

STŘEDA
Tělocvična

17,00 – 18,00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty

18,00 – 19,00
Rokenrol
Elen Prokešová

19,00 – 20,00
Rokenrol 
Elen Prokešová 

Malý sál
16,00 – 17,00
Taekwon-Do. Oddíl V. 
Machoty PŘÍPRAVKA

17,00 – 18,00
Rokenrol 
PŘÍPRAVKA 4-6

Učebna 17,30 – 19,00 Hatha jóga indiv. J. Kamarýtová, rezerv.

ČTVRTEK 
Tělocvična

15.15 – 16.15
Předtaneční 
NOVÉ!!! 
M. Priknerová  
a L. Hojdan

16.30 – 17.30
FLORBAL
Pedagogický 
dozor, ne trenér

17,45 – 19,00
Dance Aerobic 
BUDE UPŘESNĚNO  
O. Šípková. 
DÍVKY, ŽENY

19,00 – 20,00
Kruhový trénink
K. Kudrmanová
DOSPĚLÍ

20,00 – 22,00
Badminton
Bez trenéra
DOSPĚLÍ

Malý sál 14,30 – 15,30
Jóga pro děti. Kamila Moťková. 5 – 9 let 

18,00 – 19,00 Pohybem  ke zdraví 
Z. Ambrožová. Od 55 let

PÁTEK
Tělocvična

17,00 -
SOKOL Fotbal

19,00
SOKOL Fotbal

19 – 20 
SOKOL Florbal

Malý sál 17,00 – 18,00
Balet
1x za 14 dní
H. Zadáková 
DĚTI SKUPina

18,00 –
HIP HOP
DĚTI 10 – 15 let

- 20,00 
HIP HOP
DĚTI 10 – 15 let

SOBOTA
Tělocvična

9,30 – 11,00
Box a kondiční box. 
S. Stárek. OD 12 LET

11 – 
Mažoretky
Tereza Šeblová

-  13,30 
Mažoretky
Tereza Šeblová

NEDĚLE
Tělocvična

13 – 16 
od půlky října!
Hasiči Turkovice

16,00 – 17,00
Taekwon-Do
Oddíl V. Machoty

17.30 – 18.45 
Jóga. O. Šípková
DOSPĚLÍ

19 –  
SOKOL

 – 22 
SOKOL

Boulderingová stěna
V SKC se v létě malovalo a proběh-
ly tu i dva týdny příměstských tá-
borů. V rámci jednoho si děti pod 
vedením instruktorů vyzkoušely 
zdejší boulderingovou stěnu. Od 
září mohou kurzy lezení na boul-
deringové stěně organizované lez-

cem Tomem absolvovat děti i do-
spělí, vždy v pondělí odpoledne.

Novinky i tradice
Letošní novinkou v programu SKC 
je čtvrteční Předtaneční, které 
doplní už zavedené taneční kur-
zy hip hopu, rokenrolu a baletu. 

Mnohaletou 
stálicí jsou 
lekce kara-
te a sebeo-
brany pod 

v e d e n í m 
mistryně Ev-

ropy v karate 
Kristiny Bosákové. 

V programu jsou opět ob-
líbené hodiny Olgy Šípkové, jóga 
všeho druhu, box či umění mažo-
retek. Ve čtvrtek odpoledne si opět 
budou moci děti zahrát florbal. 

Účastníci kurzů i rodiče mohou 
využít kavárnu Pohoda v budově 
SKC, která má otevřeno ve všed-
ní dny od cca 16 hod.
 “Věříme, že děti a dospělí 
budou i nadále v hojném počtu 
navštěvovat akce SKC, které už 
šestnáct let tvoří díky podpoře 
vedení obce Ondřejov a týmu 
skvělých lektorů centrum sportu, 
kultury a pestrých volnočasových 
aktivit pro Ondřejov a jeho oko-
lí,“ říká Hynek Kašpar, manažer 
SKC.                                                       ■

Nabídka pro děti i dospělé srovnatelná s podobnými 
centry v mnohem větších městech. Sedm dnů v týdnu 
(viz rozvrh) téměř od rána do večera ondřejovské 
centrum nabízí nějaký kroužek či kurz za velmi 
příznivé ceny. Cenově výhodné jsou i pronájmy 
prostor tělocvičny či víceúčelových sálů. 

SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM V ONDŘEJOVĚ, pravděpodobný rozvrh kurzů od září 2022. Změna rozvrhu vyhrazena.  

Info na www.skcvondrejove.cz  nebo e-mail 
hynekkaspar@seznam.cz

Aktivní SKC Ondřejov  
– sport, tanec i hudba

“Tým skvělých lektorů a podpora obce  
Ondřejova dělá z SKC skutečně výjimečné  

centrum volnočasových aktivit.

SENIOR dům FELICITA hledá pro posílení 
týmu pracovníka v přímé obslužné péči.
Náplní práce je péče o seniory dle harmonogramu 

práce v nepřetržitém provozu.
Druh pracovního poměru: plný úvazek

Místo výkonu práce: SENIOR dům FELICITA, Pražská 336, 
Vyžlovka, Praha-východ

Platové zařazení výše uvedené pozice: dle platných tabulek 
pracovníků v soc. službách

V případě zájmu přineste na pohovor ŽIVOTOPIS, nebo ho 
zašlete na e-mail: pension.felicita@seznam.cz

Termín schůzky na pohovor sjednejte 
na tel. 775 122 404 nebo 606 106 116. 

Malé i větší harfenistky a harfenis-
ta – všichni jsou žáci ZUŠ Říčany 
– celý týden pilně hráli pod vedením 
Kateřiny Englichové. Kromě toho 
také každý den zkoušeli se sou-
borem Harfičky pod vedením své 
paní učitelky Pavly Vondráčkové 
Jahodové a slečny dirigentky Eliany 
Vondráčkové. Ta pro ně připravila 
i každodenní výuku hudební nauky 
hrou. Ale nejen hudbou žil náš tábor. 
Kromě korálkování a keramiky byla 

největším zážitkem kresba střelným 
prachem a akční malba. Byl to prostě 
týden nabitý uměním všeho druhu. 
 V den závěrečného koncertu nám 
počasí moc nepřálo, když jsme pře-
stěhovali na podium před zámek 
všech 17 velkých i malých harf, zača-
lo bouřit a posléze i pršet. A tak jsme 
museli opět všechny nástroje stěho-
vat do sálu. Vše se nakonec stihlo. 
Koncert na kterém učinkovala Ka-
teřina Englichová, Pavla Vondráč-
ková Jahodová, Eliana Vondráč-
ková a Harfičky proběhl v úžasné 
atmosféře a někdy i za zvuků hromů 
a blesků. Zakončil tak naše týdenní 
umělecké snažení. 
 Naše poděkování patří především 
majitelům zámku Bertchold (man-
želům Růžičkovým), dále všem, kteří 
se podíleli na programu, maminkám, 
které soustředění připravily i těm kte-
ré pekly a posílaly dobrůtky . pvj ■

Ve dnech 21.-26. srpna proběhlo na zámku Bertchold 
"harfové soustředění" završené velkým harfovým 
koncertem, na kterém účinkovala i Kateřina Englichová.

Harfičky na Berchtoldu

www.musicwitheliana.com
Youtube: Soubor Harfičky

KULTURA
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Práce je rozmanitá, a přesto do-
káže překvapit, co třeba může 
během běžného pracovního dne 
nastat. Sedím v kanceláři, zazvo-
ní zvonek u dveří. Paní se před-
staví a já předpokládám, že je 
domluvená s některou z kolegyň 
na osobní schůzce. Není s nikým 
domluvená, nikoho nekontakto-
vala, sbírala jen dlouho odvahu. 
Ten den odvahu našla a přišla. 

V takové chvíli se rozhodně ne-
může klient odkázat na to, že si 
má domluvit termín. Takový člo-
věk potřebuje svou situaci, kvůli 
které přišel a hledal v sobě sílu 
zazvonit, řešit hned. Potřebuje 
být vyslyšen a je úplně jedno, že 
pospícháte pro dceru do školky. 
Teď jste tady pro toho konkrétní-
ho člověka, který na Vás vlastně 
spoléhá. A až v momentě získá-
ní si důvěry, můžete domlouvat 
další kroky. 

Jsou dny, kdy stále zvoní mobilní 
telefon jen s běžnými provozní-
mi záležitostmi, ale také s po-
ptávkou po našich službách, kdy 
v některých případech bohužel 
nejsme kapacitně schopni vyho-
vět požadavkům klienta. 

Hodně na mě zapůsobil telefon, 
který Vás donutí víc přemýšlet 
o práci, kterou děláte a o životě, 
který žijete. Paní na druhé straně 
mi sdělila, že musí ukončit na-
smlouvané služby, jelikož ten ně-
kdo jí blízký (klient KCŘ) zemřel. 

Slova jsou o ničem, jsou to pro 
mě neznámí lidé, přesto nemů-
žete mlčet. Bylo to nakonec pří-
jemné povídání a ze strany paní 
plné díků, jak bylo o jí blízkého 
člověka ze strany Komunitního 
centra postaráno. Že poslední 
chvíle byly důstojné, pomáhající 
a přátelské a za to velice děkuje. 
A to je asi největší odměnou pro 
sociálního pracovníka. 

Práce Komunitního centra ja-
kožto neziskové organizace, je 
zcela závislá na finanční pod-

poře, jak ze státního rozpočtu 
a Evropských sociálních fon-

dů, tak i na podpoře 
nadací, města Ří-

čany a dalších or-
ganizací a osob 
v n í m a j í c í c h 
sociální zodpo-
vědnost za naše 
znevýhodněné 

spoluobčany. 

Získávat peníze 
touto formou je 

nelehké, a proto patří 
veliké poděkování každé-

mu, kdo Komunitní centrum 
finančně podporuje. Bez těchto 
příspěvků by činnost sociálních 
služeb nebyla možná. Jsme vel-
mi zavázáni za jakýkoli finanční 
dar na chod organizace. Uvítá-
me i poskytnutí podpory ve for-
mě kancelářských potřeb. 

Vzhledem k současným cenám 
za pohonné hmoty jsme nuceni 
přistoupit od září ke zdražení 
cestovného po Říčanech z pů-
vodních 20,- Kč na 30,- Kč. 

Doprava klienta na určené mís-
to (např. lékař, úřad, nákup) se 
také navyšuje ze současných 9,- 
Kč na 13,- Kč za kilometr. 

Služba osobní asistence za kaž-
dou hodinu je od září ze 120,- Kč 
upravena na 130,- Kč a nepřeru-
šovaná osobní asistence u klienta 
v počtu 4-6 hodin se ze 110,- Kč 
navýšila na 120,- Kč za hodinu. 

Ostatní ceny zůstávají nezměněny. 

Podrobný ceník naleznete na na-
šich www stránkách. 

Děkujeme za pochopení. 

S úctou Pavlína Šantorová Filková, 
 ředitelka společnosti ■

V terénu nás poznáte díky služebním vozům s vyznačeným logem 
KOMUNITNÍHO CENTRA ŘÍČANY. KCŘ významně pomáhá v regionu 
Říčanska a poskytuje tři registrované sociální služby, které pokrývají 
značnou oblast situací, do kterých se z různých příčin, může dostat kdokoli 
z nás. Jde o službu osobní asistence, aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením a sanaci rodin s dětmi. Zaměstnanci se neustále 
vzdělávají, aby jejich práce byla stále na profesionální úrovni a přístup ke 
klientovi vždy naplňoval etický kodex sociálního pracovníka.

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY o.p.s.
SE ZABÝVÁ POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB NAŠIM SPOLUOBČANŮM V ŘÍČANECH 
A PŘILEHLÉM OKOLÍ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. 

Pokud se chcete i Vy stát patronem Komunitního 
centra Říčany a podpořit nás v naší práci, ozvěte se 
nám. Veškeré informace o naší organizaci, kontakty 

i návod, jak nás podpořit, naleznete na internetových 
stránkách www.kcricany.cz.

E-mail: info@kcricany.cz a tel. 774 780 141 nebo 737 587 130 
Osobní asistence – tel. 604 522 625

Program pro rodiny – tel. 737 536 205

BENEŠOV – Nejmladší mistr světa! 
Mistrovství světa v bezmotorové akro-
bacii ve Francii v kategorii Advanced 
v povinně volitelných sestavách pro 
rok 2022 má již svého vítěze. Stal se 
jím Oliver Adamy (17 let – Aeroclub 
GAC Benešov). Oliver je zároveň nej-
mladším mistrem světa v této disci-
plíně vůbec. Na stupně vítězů se s ním 
také postavil další člen Aeroclubu, 
a to Honza Adam (3. místo). Také 
v kategorii tajných-volných sestav si 
pro zlato v kategorii Advanced došel 
opět Oliver Adamy a přidal k tomu 
nakonec ještě bronz za tři tajné se-
stavy. Úspěch je završen i vítězstvím 
v kategorii týmů Advanced, to získa-
la s velkým náskokem reprezentace 
ČR ve složení: Oliver Adamy, Adam 
Klenka, Jan Adam.
 MS se konalo v závěru srpna ve 
francouzském Issoudunu, kategorie 
Advanced byla složena opět hlavně 
z juniorů, Aeroclub GAC Benešov 
s trenérem a manažerem týmu Milo-
šem Ramertem reprezentovali Adam 
Klenka, Tomáš Michálek, Honza 
Adam, Oliver Adamy a Vilém Říha.

MNICHOVICE – Patnáct měsíců 
trvala výstavba nové kuchyně a jídel-
ny mnichovické základní školy. Se 
začátkem nadcházejícího školního 
bude i za účasti veřejnosti dne 1. září 
slavnostně otevřena.

CHOCERADY – Státní zámek Ko-
morní Hrádek (část obce Chocerady) 
pořádá Den otevřených dveří v sobotu 
10. září 2022 od 10 do 17 h. Zámek 
využívá ministerstvo obrany jako ško-
lící a společenské centrum s názvem 
Agentura plánování a rozvoje lidských 
zdrojů a není běžně otevřen veřejnosti. 
V průběhu Dne otevřených dveří se 
budou konat komentované prohlídky 

zámku, ukázky výcviku služebních 
psů, vojenské výzbroje a techniky elit-
ních útvarů AČR, techniky hasičského 
sboru Samechov atd. Opět tedy, po 
delší pauze, bude možnost navštívit 
prostory jinak pro veřejnost nepří-
stupného zámku.

ČESKÝ BROD – Město se již na za-
čátku roku připojilo k celé řadě dalších 
měst, ve kterých lze platit parkovné 
bezhotovostně. Od prázdnin je do sys-
tému placení také zahrnuto parková-
ní u českobrodského nádraží. Parko-
vání v Českém Brodě lze tedy zaplatit 
pomocí služby MPLA. Pro platbu 
pomocí této služby si můžete stáhnout 
nativní aplikaci MPLA.IO nebo stačí 
zadat http://mpla.io do internetové-
ho prohlížeče. Služba MPLA je navíc 
propojena s portálem Mapy.cz.

ZÁPRAŽÍ – Změny dopravy od 1. 9. 
2022. Od 1. září nabývají platnosti 
změny linkového vedení v našem kraji 
na Zápraží, které se týkají Říčan, li-
nek přes Úvaly, Mukařov, Stříbrnou 
Skalici, Vlkančice, Uhlířské Janovice 
atd. Někde dochází k optimalizaci li-
nek, úpravám zastávek, jinde ke změ-
nám jízdních řádů. Mj. nová bude 
linka 686 – propojí Úvaly a Říčany, 
prodloužená linka 435 pak zajistí 
přímé spojení mezi Českým Brodem 
a Říčany, dojde i na posílení autobu-
sové dopravy v přepravních špičkách 
z Prahy na Mukařov – Kostelec n. Č. 
lesy / Jevany – Sázava. Veškeré info 
a grafická schémata linek na webu 
www.pid.cz. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Eviden-
ce osob se specifickými potřebami
Osoby, které používají 
zvláštní způsob tís-
ňového volání nebo 
při jejichž záchra-
ně je nutno uplat-
nit zvláštní pravidla 
a postupy (např. osoby 
s omezením schopnosti 
pohybu), mají možnost požádat 
Hasičský záchranný sbor Středo-
českého kraje (HZS) o zařazení na 
seznam osob vedený u operačního 
a informačního střediska. Žádost 
o zařazení lze podat podle místa 
trvalého pobytu. Více informací 
a kontakty na www.hzscr.cz            ■

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

Foto (FB) GAC-Glider Aerobatic Club, letecká 
a akrobatická škola Miloše Ramerta

foto LennyKravic/ https://commons.wikimedia.org

Otázka na prázdniny se týkala jistého 
místa u řeky Sázavy, kde se před 704 
lety sešli šlechtici na rokování, které 
ukončila vražda jednoho z nich. Celý 
příběh, byť fiktivní, leč s převahou 

reálných postav zachytil ve své knížce 
Radovan Šimáček. Kniha se jmenuje 
Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318 
a režisérka Věra Jordánová podle ní 
natočila roku 1971 film, v hlavních 
rolích s Petrem Kostkou (Petr Ptáček 
z Ledců), Jaromírem Hanzlíkem (Jan 
ze Zlenic) a Otakarem Brouskem 
(Oldřich z Týnce).
 Správná odpověď z minulého čís-
la časopisu Zápraží tedy zněla: Ono 
místo je hrad Zlenice.

Gratulaci posíláme do Prahy – vý-
herkyní se stává paní D. Petrtýlová. 
A protože vodítkem ke správné od-
povědi byla kniha či film, tak i na vý-
herkyni čeká tentokrát tato odměna. 
Sběratelský (a jako nový) kousek Zlo-
činu na Zlenicích hradě z roku 1968 
vydaný v populární edici KOD.          ■

KRAJ ZÁPRAŽÍ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SOUTĚŽ

Lidově se jí říká „husitská kazatel-
na“ nebo také "polní kazatelna", 
sloužila totiž k venkovním kázá-
ním a pronášení zdravic farářů při 
svatojiřských poutích ve zdejší vsi. 
Je goticko-renesanční, kamenná, 
sestavena byla roku 1910 druhot-
ně z několika různě starých částí 
a umístěna u ohradní zdi malého 
kostela. Její realizaci financoval kní-
že Jan II. z Lichtenštejna. Kostel, 
u kterého stojí, patří k nejzajíma-
vějším kostelům kolínského okresu 
a je nedomyslitelnou dominantou na 
malém návrší. První zmínka o něm 
je sice až z roku 1367, ale víme, že 
základ kostela tvoří románská ro-
tunda. Vstup do areálu kostela je 
pilířovitou branou, na kterou nava-
zuje okružní hřbitovní zeď, vpravo 
od brány je kazatelna. Vedle kostela 
stojí hranolovitá barokní zvonice, 
postavená kolem roku 1734 z popu-
du kněžny Marie Terezie Savojské, 

která pobývala v letech 1727 až 1729 
na nedalekém škvoreckém zámku.
 Už víte? Indicií pro pátrání je 
v textu více než dost, přidává-
me i nápovědu v podobě fotky.  
Otázka: Ve které obci je kamenná ka-
zatelna a jak se jmenuje kostel, u je-
hož brány je umístěna?                          ■

Přestože minulou soutěžní otázku jsme vyhlašovali 
na dobu prázdnin, nelenili jste, zapřemýšleli 
a sešla se nám slušná řádka odpovědí, podotýkáme, 
odpovědí správných! Pokračujeme tedy dále, i v září 
se s otázkou zaměříme na poznání našeho kraje…

OTÁZKA NA ZÁŘÍ

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

Své odpovědi zasílejte do 20. září na email redakce@zaprazi.
eu, k odpovědi připojte své jméno a kontakt. Na jednoho výherce 
čekají dvě vstupenky na říjnový koncert United Flavour (reggae 

a rhythm & bluesová kapela z Prahy, v čele se španělskou 
zpěvačkou Sista Carmen). 

Vstupenky věnuje KC Labuť Říčany www.kclabut.cz
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ČLOVĚK  
ANEB TVOR  

NESPOKOJENÝ
Ne, nebojte se, nebudeme se 
dnes věnovat žádným kom-
plikovaným či politikou zavá-
nějícím tématům, byť titulek 
sloupku k tomu možná navádí.
 Je to ale pár dní, co jsem vy-
slechla ve vlaku (samozřejmě 
bez postranních úmyslů a zce-
la náhodně) rozpravu dvou 
dam, vracejících se zřejmě ze 
zaměstnání domů. Jedna po-
měrně hlasitě druhé líčila (tu-
díž se to nedalo přeslechnout), 
jak je to strašné, když již něko-
lik dní prší, vše podmáčené, 
do místnosti s nezavřeným 
oknem napršelo, na zahrádce 
rajčata vlhkem praskají, úro-
da bude mizerná, její nálada 
také… Druhá si stěžovala, že 
celé léto měla vypálený tráv-
ník, nesmí ho zalévat vodou 
z městského vodovodu, kytky 
jí na záhonech usychaly, co 
tomu asi řekli příbuzní, co se 
sjeli na její oslavu narozenin! 
Pak plynule přešly na problé-
my svých dospívajících dítek, 
na to, jak by chtěly, aby je-
jich manželé byli jiní… a pak 
naštěstí už vystoupily.  Tím 
pádem se už navzájem nepro-
bojovaly k nejožehavějším té-
matům současných dní, tedy 
k celkovému zdražování a ko-
munálním volbám (nejsem si 
jistá, zda významově v tomto 
pořadí, ale asi ano). 
 Je to tak, nespokojenost je 
člověku vlastnost daná, v zá-
kladu bych ji shledala asi 
i oprávněnou, ale na druhou 
stranu… v mnoha případech 
jde o malichernosti. Jednou 
prostě prší, podruhé je sucho, 
jednou děti zlobí, podruhé vás 
potěší, a co si myslí ti, kteří 
přišli na pozvání k vám domů?  
Co je důležitější? Co si myslíte 
sami o sobě, anebo co si myslí 
oni o vás?  Ukončila bych pro 
tentokrát asi toto téma myš- 
lenkami dvěma pánů, kteří vě-
děli, o čem mluví:

„Nespokojenost se sebou sa-
mým je ctnost. Nespokojenost 
s jinými je chyba a počátek 
velkého trápení.“ Konfucius

„Ten, kdo není spokojený s tím, 
co má, nebyl by spokojený ani 
s tím, co by chtěl.“ Sokrates

 ak ■

SLOUPEK

Spojovaly nás společné aktivity, 
zájem o historii místního kraje, 
sběratelství pohlednic a i přes jeho 
svéráznosti jsme si dobře rozuměli. 
Potkávali jsme se na akcích, v čer-
nokosteleckém muzeu, jezdívala 
jsem za ním domů do Kozojed. On 
se na oplátku čas od času zjevil na 
svém kole u mých dveří v Doubra-
včicích, aby se pochlubil nějakým 
svým novým objevem v archivu, 
na burze, nebo nápadem, čemu 
bychom se mohli věnovat. Ostatně 
právě kolo, často dovybavené pivní 
PET láhví, kšiltovka otočená kšil-
tem dozadu, maskáče a plnovous 
– to bylo pro něho typické. 
 Byl v mnoha ohledech neúnavný. 
Spousty hodin trávil v archivech, 
shromažďoval dokumenty, dělal po-
známky a vše ukládal do nesčetných 
krabic a na police, zaplňoval skříně, 

přičemž nezasvěcenému to mohlo 
připadat jako jeden velký chaos. Ne 
však Pepovi. Na první dobrou věděl, 
kde co má, kam se podívat, odkud 
dotyčnou písemnost či pohlednici 
vytáhnout. Když jsme se seznámili 

chlubil se, že už konečně přešel na 
počítač pro ukládání záznamů, ale 
opět překvapil – starý comp a v něm 
T602 a on přepisoval a přepisoval. 
Následně jsme strávili téměř celý den 
diskuzí na téma – co si založit email, 
co přejít na jiný systém, a nakonec 
i on uznal výhody internetu. Ale my-
slím, že mu nikdy nijak zvlášť nepro-
padl. Badatelská činnost v archivech, 
papír v ruce, cesty pro kraji a osobní 
kontakt s lidmi, to bylo to, co upřed-
nostňoval, pro co žil. 
 Měli jsme na podzim domluvené 
aktivity, rozdělanou práci. Nic z toho 
jsme už neuskutečnili. Jeho odchod 
překvapil mnohé. Kdo jste ho tedy 
znali, zaujala vás nebo jste si vážili 
jeho práce, oceňujete jeho vklad do 
regionální historie Černokostelec-
ka a okolí, vzpomeňte na něho. Své 
místo našel navždy v Kozojedech, na 
hřbitově u kostela sv. Martina.

JOSEF JÍŠA
* 23. 9. 1958, 

† 24. 9. 2012, Kozojedy 
(Praha-východ)

regionální historik,  
sběratel

ak ■

Regionální historik, sběratel pohlednic a tvůrce 
rodokmenů, člen kostelecké skupiny OLD Tramp, 
neopakovatelný fenomén s vyhraněným vzhledem 
a zvyky. To vše a mnohem více byl PEPA JÍŠA, 
člověk, který se nejen zapsal, ale i sám stal součástí 
regionálních dějin Černokostelecka. Odešel náhle 
a nečekaně, v září 2012, ve věku padesáti čtyř let.  

10 let bez Josefa Jíši z Kozojed

KALEIDOSKOP

Vždy nás velmi potěší, a svým 
způsobem tudíž i povzbudí 
k další činnosti, vaše zprávy 
a emaily, ve kterých reagujete 
na naše články. Během prázd-
nin nám mj. napsala paní Maš-
ková, a nám nezbývá než naší 
čtenářce popřát vydařené výle-
ty a poděkovat za přízeň, kte-
rou věnuje časopisu Zápraží.

Vážená paní redaktorko, 
již nejméně 55 let vlastním tuto 
drobnou grafiku, kterou mi koupil 
můj kamarád v antikvariátu, nej-
spíše v Plzni, když poblíž vojákoval. 
Hned jak jsem otevřela letní vydání 
Zápraží na str. 10, došlo mi, že ten-
to obrázek já znám, ale dosud jsem 
nevěděla, kam stavbu zařadit. Dě-
kuji za to poznání. Vaše články vždy 

potěší a už jsme díky nim zažili pár 
hezkých výletů. Určitě se na tvrz za-
jedeme podívat.  (zkráceno) ■

Oslavy 120 let založení spolku 
Baráčníků v Mirošovích se ko-
naly sice již v červnu, ale výročí 
i oslava stojí za připomenutí. Ba-
ráčníci jsou zde dodnes aktivní 
a členy mají napříč generacemi.

V sobotu 25.6. 2022 v restauraci Na 
Hřišti proběhlo slavnostní sedění za 
účasti tetiček a sousedů z ostatních 
obcí baráčnických, přítomnosti žup-
ního rychtáře souseda Karla Hrůzy, 
starosty Mirošovic Tomáše Zvěřiny 
a dalších zastupitelů obce Mirošovic. 

Odpoledne pokračoval kulturní pro-
gram. Ráda bych poděkovala paní 
učitelkám ZŠ a MŠ Mirošovice za 
vystoupení dětí s flétnami a country 
tance skupiny Podko-
vička. Baráčníci zatan-
covali českou besedu 
a program byl zakončen 
průvodem s historický-
mi prapory a májkou 
k rodnému domu souse-
da rychtáře Františka 
Vlasáka – zakladatele 
Baráčníků v Mirošovi-

cích, a k pomníku padlých u zvoničky. 
Počasí bylo poněkud nevyzpytatelné, 
ale vše se úspěšně zvládlo. Děkuji za 
organizaci všem zúčastněným a hos-
tům za příjemnou atmosféru.

Tereza Šelichová,  
syndik OD Mirošovice  ■

Dorazilo do redakce

Dorazilo do redakce

Ad Královická věžovitá tvrz (7-8/2022)

120 LET OBCE BARÁČNICKÉ V MIROŠOVICÍCH
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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

Spojení z Prahy: vlak – trasa č. 221 – Praha hl. nádraží – Mnichovice,  
autobus č. 385 Praha-Opatov do Říčan, přestup na vlak. Bližší informace získáte:  

na tel. č. 323 666 311, infocentrum@mnichovice.cz, www.mnichovice.cz

KALEIDOSKOP

Září je pro pěstitele a zahrádkáře nejen vr-
cholem sezóny co se týká sklizně ovoce a zele-

niny,  ale také časem plánování  a nové výsadby.

Nejen pro nadcházející podzimní období jsme 
opět pečlivě vybírali a máme připravenou za-
jímavou nabídku jak kvetoucích rostlin, tak 
i stromků či keřů. 

Zvolit si můžete vřesy nebo podzimní  chryzan-
témy a astry z naší vlastní produkce. Vhodné jsou 
do nádob i k volné výsadbě.

Pro aktuální podzimní výsadbu máme v nabídce 
kvalitní  sadbu jahod, osvědčené typy.

Nechybí samozřejmě ani výběr doplňků, hnojiv, 
substrátů mj. podzimní a zelené hnojení.

Nezapomeňte na nákup a podzimní výsadbu 
jarních cibulovin, zahrada vám bude rozkvétat již 
od března!

V našem sortimentu dále naleznete i kmínkové 
stromy či převislé dřeviny.  

PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ 
A KEŘŮ OD ŘÍJNA!

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

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

Prodej sladkovodních ryb, které 
chováme v sádkách v našem 

zahradnictví, pokračuje i nadále. 

Nejžádanější z našich ryb je třeboňský pstruh, 
ale zakoupit lze také další ryby z aktuální 
nabídky.

Během několika dní dřevařského 
sympozia byl vytvořen základ mu-
kařovského betlému. Tak ostatně 
znělo i jednotné zadání tvorby, 
které účastníci pro letošní ročník 
setkání obdrželi. Na rozdíl od 
těchto dní se pak sobotní Pouťový 
festival nesl ve znamení celoden-
ního deště. Slušně řečeno; chví-
lemi lilo jako z konve. V parku 
před OÚ byl připraven jarmark 
regionálních značek a místních 
výrobců, opodál pak pódium pro 
účinkující. Řezbáři pod svými 
přístřešky se už od sobotního do-
poledne činili a během tzv. rych-

losochání vytvořili čtyři plastiky, 
které byly připraveny na odpoled-
ní dražbu, jejíž výtěžek byl určen 
na obnovu zeleně a vodních zdro-
jů na Mukařovsku. Déšť však zne-
příjemnil den nejen prodejcům, 
řemeslníků, řezbářům a účin-
kujícím, ale též odradil mnohé 
návštěvníky. Vzhledem k počasí 
musel být upraven i program fes-
tivalu (dražba plastik byla odlože-
na). Také mnohé pouťové atrakce 
na nedaleké louce déšť omezil, 
nakonec se neuskutečnil ani plá-
novaný sobotní ohňostroj. Počasí 
holt neporučíme…                          ak  ■

Akademická malířka Gita 
Marcolová se orientuje 
především na figurál-
ní malbu – kostýmy 
a svět baletu na jejích 
obrazech netušeně 

ožívají. Senohrabská krátká 
prodejní výstava tento-

krát zahrnovala průřez 
její tvorbou. 
   Vernisáž úvodním 
slovem zahájil Jaro-

slav Slavický, český 
tanečník, choreograf, 

baletní mistr a pedagog. 
Zároveň také dlouholetý ře-

ditel Taneční konzervatoře Pra-
ha (TKP), jejíž taneční soubor 
Bohemia Balet, v němž působí 
absolventi a studenti školy, se zú-
častněným představil v krátkých 
baletních ukázkách.                       ak  ■

Mukařovské dřevosochání 
2022 & Pouťový festival

Dřevosochařské sympozium se konalo v Mukařově 
letos od 15. do 19. srpna. Na něj pak v sobotu 
navázal již 4. ročník akce Pouťový festival s pestrým 
programem nejen divadelních a hudebních vystoupení.

Dáma s duší umělkyně – tak jsme nazvali rozhovor 
s Gitou Marcolovu, zařazený v loňském listopadovém 
Zápraží. Textilní výtvarnice, návrhářka kostýmů 
a výtvarná pedagožka se v posledních letech věnuje stále 
více malířství. Poslední srpnový víkend se konala výstava 
jejích obrazů v prostorách Depa33 v Senohrabech.

▶  
Mukařov-
ský betlém 
vytvořený 

během dře-
vařského 
sympozia 

2022

VÝSTAVA

100 obrazů 
Gity Marcolové

Z vystoupe-
ní baletní-

ho souboru 
Bohemia 

balet

Gita Marcolová se svými obrazy
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 Krevety nejsou sice obvyklou po-
ložkou na našem jídelníčku, ale proč 
je občas nezkusit? Dejte jim šanci, 
jsou opravdu velmi dobré a na pří-
pravu poměrně jednoduché. A trou-
fám si tvrdit, že milovníků krevet 
a dalších korýšů je i u nás dostatek. 
Na výběr jsou krevety syrové (mají 
šedou barvu), nebo je lze zakoupit již 
předvařené. I tady platí, že základem 
je rozpálený gril a krátké grilování, 
u loupaných malých stačí doslova 
pár minut, u větších s krunýřem 
ca 10 minut. Krunýř je chrání před 
přímým žárem a také zabrání příp. 
vysušení. Necháte-li krevety vařit či 
grilovat déle bude jejich maso tužší, 
zgumovatí.
 Na rozdíl od ryb krevety sne-
sou i výrazné dochucení, nejen 
bylinkovým máslem, ale před 
přípravou třeba i marinováním, 
během grilování potřením a při 
servírování lze ještě doplnit chuť 
nějakou výraznější až pikantní 
omáčkou.                                         ak  ■

Zvolit si můžete mezi mořskými ry-
bami (pražma, mořský vlk, norský 
losos…), ale na gril se samozřejmě 
hodí i naše sladkovodní ryby (kapr, 

pstruh, candát…). Rozhodnout se 
také lze mezi grilováním celé ryby 
(u těch menších se to i doporučuje) 
nebo tím, že zvolíte jen připravené 

filety nebo podkovy. Stalo se vám 
někdy, že se před koncem grilová-
ní pstruh při obracení „rozpadl“? 
Používejte tedy na grilování celých 
ryb speciální rošty, ty totiž umož-
ňují snadnou manipulaci s ryba-
mi.  Prodávají se rošty jak na jednu 
rybu, tak i na dvě nebo dokon-
ce tři.
 Čerstvé ryby jsou 
chuťově jedineč-
né a nepotřebují 
složité přípravy. 
I tady platí, že 
v jednoduchosti 
je základ vše-
ho. A bylinkové 
máslo má vel-
kou škálu variací. 
Martin Janke nedá 
dopustit na kombi-
naci tymiánu, šalvěje 
a rozmarýnu. Máslem potírá 
rybí filety při grilování, ale využije 
ho i při přípravě pokrmů v kuchy-
ni. Kdo chce zabrousit do trochu 
více exotických chutí, může použít 

třeba citronovou trávu nebo v Asii 
velmi populární koriandr.
 Rybám nesvědčí příliš dlouhá 
úprava, ideální je stav, kdy je ryba 
opečená, okraje propečené a uvnitř 
zůstává šťavnatá. U menší ryby počí-
tejte tak 15 minut, grilujete-li přímo 

na mřížkovém roštu, po-
ložte rybu diagonál-

ně – bude se lépe 
obracet. 

I chladnější zářijové večery a první dny podzimu stále 
ještě lákají k venkovnímu posezení, a pokud si je 
zpestříte přípravou zajímavých pokrmů na grilu, o to 
lépe. Inspirovat se můžete třeba tipy od šéfkuchaře 
Martina Jankeho ze svojetické restaurace Master 
Horse, který často připravuje ryby a v oblibě má na 
grilu i krevety či krevetové špízy.

“Vždy se soustřeďte především na samotnou 
chuť ryby. Já používám k dochucení pouze 

sůl, kapku limetky na závěr a někdy 
bylinkové máslo.

Kdo griluje na kameni, ten ji 
možná tak často nevyužije, 
ale máte-li rošt na venkovním 
grilu nebo ohništi, pak je gri-
lovací podložka velmi dobrým 
pomocníkem. Podložka svou 
funkcí v podstatě supluje pe-
čící papír používaný v troubě.
 Grilovaný pokrm se vám 
nespálí, menší kousky ne-
propadnou mezerami v roštu, 
což třeba u hub či zeleniny se 
často stává. Můžete ji dát na 
jakýkoliv druh roštu (vlastně 
i do zmíněné trouby), velikost-
ně ji lze jednoduše zastřihnout 
dle potřeby, použít ji můžete 
i opakovaně, dobře se čistí. 

 Podložka je vyrobená ze 
zdravotně nezávadného mate-
riálu (teflonu), který odolává 
vysokým teplotám, má anti-
bakteriální vlastnosti a najde 
uplatnění pro přípravu různých 
druhů potravin. A to od masa 
a klobás, přes ryby, zeleninu, 
houby až třeba po sýry či v trou-
bě připravovanou pizzu. Výho-
dou je i to, že podložka ochrání 
před znečištěným samotný gril, 
resp. grilovací či pečící rošty. 
 Jak jsme zjistili, cena pod-
ložky je příznivá, pohybuje se 
zhruba od 50 do 100 Kč (podle 
výrobce a rozměru), většinou se 
prodává v sadě několika kusů.

GRILOVACÍ PODLOŽKA

GRILOVÁNÍ  
s příchutí  
babího léta

RECEPTY RECEPTY

Připraveno ve spolupráci s Martinem Jankem, šéfkuchařem 
restaurace Master Horse ve Svojeticích.

“Syrové krevety mají šedou, vlastně takovou 
poloprůhlednou barvu. Barvu do oranžova 

získají až při vyšší teplotě, ať je vaříte, 
smažíte nebo grilujete. Pak je jasné, že je 

kreveta hotová. 

▲▶ Grilovat lze krevety lou-
pané i neloupané. Použijeme-li 
bambusové špejle, je vhodné je 

předem namočit.

 ▶ Pražma je velmi oblíbená, 
je skvělá na grilování, má 

výbornou chuť a pevné maso. 
Rybí rošty jsou běžně z nerezu, 

s pojistkou proti náhodnému 
otevření.

 ◀ Loupaným krevetám 
ponecháváme někdy pro lepší 
úchop ocásek.
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Limuzy 68, 282 01 Český Brod 
Tel.: 736 765 346 
www.zahradnictvilimuzy.cz
zahradnictvi.limuzy@seznam.cz

Sezonní prodej: 
JARNÍ SEZONA:         1. března - 30. června
PODZIMNÍ SEZONA:  1. září - 2. listopadu

Otevírací doba: 
PO - SO 9 - 18 h 
NE         9 - 13 h

OD 1. ZÁŘÍ JE ZAHRADNICTVÍ 
OPĚT OTEVŘENO 
– S PODZIMNÍ NABÍDKOU
◗ Z hrnkových okrasných rostlin nabízíme 
barevný sortiment chryzantém multifl ora 
(listopadky), dále astry novobelgické, 
velkokvěté i drobnokvěté macešky, vřesy 
poupatové a  přezimující, hebe, libavku, 
drátovec, okrasné papričky a zelí.

◗ K tradiční sadbě jahod máme v sorti-
mentu i novinky – letní a  remontantní 
maliníky a kanadské borůvky.

◗ Pro zasazení do volné půdy jsou 
zde vzrostlé okrasné trávy a  kvetoucí 
trvalky. Nechybí ani bylinky, vhodné pro 
přímou konzumaci i do záhonu.

Těšíme se na vás!
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•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

Do restaurace Berchtold 
přijmeme nového kolegu 

na pozici

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Svůj životopis zašlete na

hotel@zamekberchtold.cz

Dalekohled se používá k pozorování 
hvězd, resp. k měření spekter hvězd, 
k pozorování eruptivních hvězd a je 
zapojen do výzkumu exoplanet (tj. 
planet mimo Sluneční soustavu). 
Perkův dalekohled je také k dispozici 

studentům českých i zahraničních 
univerzit, se kterými Astronomický 
ústav úzce spolupracuje. Řídící sys-
tém dalekohledu byl modernizován 
od své instalace v roce 1967 celkem 
třikrát, v současné době je řízení da-

lekohledu plně automatické a propo-
jené s ovládáním spektografu o patro 
níže.  Účinnost dalekohledu se zvýši-
la až o 60 % poté, co byl v roce 2018 
zásadním způsobem přestaven jeho 
optický systém. Nejen Perkův dale-
kohled, ale i další prostory Astrono-

mického ústavu AV ČR v Ondřejově 
veřejnost může navštívit během kaž-
doročně pořádaných Dnů otevřených 
dveří, Noci vědců nebo v rámci indi-
viduálních či skupinových prohlídek 
s průvodcem od května do září.    ak ■

Dne 23. srpna to bylo přesně 55 let, kdy byl do 
provozu uveden největší dalekohled v ČR, který 
na hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR 
v Ondřejově slouží dodnes. Dalekohled nese jméno 
po českém významném astronomovi Luboši Perkovi.

VĚDA

55 let: Perkův zrcadlový dalekohled

Základní technické parametry Perkova 
dalekohledu
✔ průměr zrcadlového objektivu je 2 metry, zrcadlo 
váží 2 250 kg
✔ ohnisková vzdálenost: primární ohnisko 9 m 
✔ tubus se zrcadlovým objektivem, protizávažím 
a dalšími pohyblivými částmi (dalekohled, protizávaží 
a osy) váží 83 tun
✔ vlastní dalekohled váží 33 tun, protizávaží má 27 tun
✔ kopule dalekohledu o průměru 21 m je otočná, váží 
195 tun
✔ šířka štěrbiny kopule je 5 metrů
✔ teleskop zkonstruovala a vyrobila německá firma 
Carl Zeiss Jena

doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., 
Dr. h. c. (1919-2020)
Právě podle něj byl dalekohled v roce 
2012, při příležitosti 45 let činnosti 
dalekohledu, pojmenován. Doc. Pe-
rek se zasloužil o výstavbu daleko-
hledu i o rozvoj stelární astronomie 
v Československu, byl také vedoucím 
vědecké části projektu.  V minulos-
ti byl např. vedoucím sekretariátu 
OSN pro využití kosmického prosto-
ru, ředitelem Astronomického ústa-
vu AV ČR, získal řadu domácích 
i zahraničních ocenění. 

Základní technické parametry Perkova 
dalekohledu
✔ průměr zrcadlového objektivu je 2 metry, zrcadlo 
váží 2 250 kg
✔ ohnisková vzdálenost: primární ohnisko 9 m 
✔ tubus se zrcadlovým objektivem, protizávažím 
a dalšími pohyblivými částmi (dalekohled, protizávaží 
a osy) váží 83 tun
✔ vlastní dalekohled váží 33 tun, protizávaží má 27 tun
✔ kopule dalekohledu o průměru 21 m je otočná, váží 
195 tun
✔ šířka štěrbiny kopule je 5 metrů
✔ teleskop zkonstruovala a vyrobila německá firma 
Carl Zeiss Jena
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NOVĚ
na našem webu

E-SHOP
s nabídkou více jak 

20.000 pneumatik všech

značek, rozměrů, cenových 

kategoríí www.tomicpneu.cz

Krabošická 84, Říčany – Voděrádky
PŘIJME

SOCIÁLNÍ PRACOVNICI
NABÍZÍME:
◗ HPP s nástupem nejpozději v listopadu 2022
◗ moderně vybavené pracoviště
◗ přátelský profesionální kolek� v 
◗ nadstandardní platové ohodnocení
◗ věrnostní příspěvek / příspěvek na dopravu
◗ stravování na pracoviš� 

OČEKÁVÁME:
◗ empa� ckou, energickou, stresu odolnou osobnost
◗ zkušenost v oboru nutná 
◗ VŠ vzdělání (Bc./Mgr.) se zaměřením na sociální práci / 

poli� ku / pedagogiku nebo VO vzdělání v programu sociální 
činnost / pedagogika / právní činnost

◗ proak� vní a pozi� vní přístup
◗ výborné komunikační a organizační schopnos� 
◗ znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, atd.)
◗ řidičské oprávnění skupiny B

Své CV zašlete na: havlikova@proseneo.cz.
Zkontaktujeme Vás a domluvíme se na osobní schůzce.

Ceny od 1290,- Kč za prms (vč. DPH)
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Převedu ZÁZNAMY Z VIDEOKA-
ZET na DVD nebo flešku. Levně.  
Tel: 777 554 484

BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA při-
jme pracovníky ostrahy, muže, 
ženy i částečně invalidní důchod-
ce. Lokalita Praha, Říčany, Rozto-
ky, Radotín, Hostivice, Čakovice/
Slatiňany, Kladno, Slaný, Kolín, 
Plzeň, Hýskov, Předměřice nad 
Labem, Čáslav, Boletice. Nabízíme 
náborový příspěvek až 20 000 Kč 
a příspěvek na dopravu až 1 000 Kč. 
Náplň práce: ostraha objektu, ob-
chůzky areálu. 
Tel.: 739 453 050

LÉČIVÁ JÓGA pro skupiny, jednot-
livce a dvojice, lekce "na tělo" jed-
norázově nebo pravidelně NOVĚ: 
1. ONKO jóga  2. LEHKÁ jóga   
3. jóga proti DEPRESI zatím indi-
viduálně, v případě většího zájmu 
možnost skupinových lekcí více in-
formací na tel. 792 317 300 nebo 
lucie.carlson@gmail.com

PRONÁJEM DVOU LÉKAŘSKÝCH 
ORDINACÍ NABÍZÍ OBEC MOD-
LETICE, v nově zrekonstruovaném 
a zkolaudovaném lékařském domě, 
pro výkon soukromé praxe praktic-
kého lékaře pro dospělé a pro děti 
a dorost.  Od listopadu 2022 máme 
k pronájmu 2 ordinace. Ke každé je 
čekárna, WC pacienti, WC personál, 
denní místnost pro personál a úkli-
dová místnost. Parkování u lékařské-
ho domu. Kontakt e-mail: obec@
modletice.cz, tel. 725 021 855.

Nástup ihned nebo dohodou. Strukturovaný životopis 
s motivačním dopisem zašlete na 

e-mail: jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz, tel. 271 015 140.

Správa Průhonického parku (Botanický ústav AV ČR) nabízí pozici:
VEDOUCÍ TECHNIK REALIZACE OBNOVNÝCH PRACÍ 

V PROJEKTU IROP PRŮHONICKÝ PARK (2022 – 2023)
Co budete mít na starost: 

❙ komplexní řízení realizace podprojektů na obnovu zeleně, parkových 
cest a info systému ❙ koordinaci, kontrolu a dokumentování prováděných 

prací, vedení dokumentace, plánovaní… ❙ komunikaci s dotčenými 
orgány státní správy  

Co nabízíme: 
 ❙ motivační mzdové ohodnocení, pestré zam. benefi ty ❙ mobilní telefon 

a notebook ❙ fl exibilní pracovní dobu, občasnou práci z domova  ❙ 
perspektivu prodloužení úvazku

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 134
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✓ 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:

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

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

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
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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

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO-PÁ  7-16 h, SOBOTA  7-12
DISPEČINK TEL: 721 870 737

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

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

RECYKLAČNÍ LINKA 
TEHOVEC NABÍZÍ 

MOŽNOST ULOŽENÍ 
SUTÍ A BETONU

vždy jen po tel. dohodě
kontakt: 777 322 134 

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!
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KŘÍŽOVKA O CENY

Český spisovatel, dramatik a bás-
ník Julius Zeyer (1841–1901) 
kdysi prý řekl: (tajenka). Nezna-
mená to, že je nutné pořizovat 
všechny knihy nové, naopak, ide-
ální je využít i dalších možností, 
knihy vyměňovat, půjčovat, nebo 
je získat také přes knihobudky, 

které se již pěkných pár let těší 
také v našem kraji velké oblibě. 
Máte zajímavou a funkční kniho-
budku poblíž svého bydliště? Dej-
te nám o ní vědět.
 V Doubravčicích, kde je sídlo 
našeho časopisu Zápraží, máme 
knihobudku přímo ukázkovou, 

navíc spojenou s funkcí semín-
kovny a místem pro sdílení rostlin 
k přímé výsadbě. Za vznikem a vý-
tvarným pojetím této knihobudky 
stojí naše grafička a dobrovolná 
obecní knihovnice Markéta Holá 
Mišková. Knihobudku zájemci 
naleznou v ulici Na Zámkách. 

 Tajenku křížovky nám zašlete do 
20. září 2022 na emailovou adresu 
redakce@zaprazi.eu. Na tři výher-
ce zde čekají tři zajímavé knižní 
tituly v pevné vazbě a jako nové: 
Marta Davouze – Dům v Bretani, 
Mark Pryor – Knihkupec, Dick 
Francis – Hra na fanty. ■

Děkujeme všem luštitelům, kteří nám během prvního prázdninového měsíce zaslali tajenku ze Zápraží 7-8/2022 ve znění: Brod malý festival velkých rozměrů.
 Tři výherci byli již v srpnu kontaktováni, neboť výhrou byly vstupenky na jednodenní hudební festival BROD 1995 konaný 20. srpna. At´ už jste byli mezi 
výherci nebo ne, vyrazili jste do Českého Brodu na festival a neodradilo vás deštivé počasí, které ten den panovalo, doufáme, že jste si akci náležitě užili! ■
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23. ročník závodu historických automobilů a motocyklů

typ: orientační soutěž historických vozidel, za-
řazena do Mistrovství ČR – poháru HV AVCC AČR
délka trasy: 80 km
součástí: znalostní testy, jízda zručnosti, doved-
nostní test atd.
pořadatel: Posázavský klub historických vozidel
místo a datum: Kunice, sobota 27. srpna 2022
výsledková listina: na webu klubu www.pkhv.cz

23. ročník závodu historických automobilů a motocyklů
Rallye Posázaví Berchtold 2022
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