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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

ŠLP ČZU
Období pravidelných 
podzimních výlovů 
rybníků v povodí 
Jevanského potoka 
se blíží. Jako 
první přijde v říjnu 
na řadu výlov 
Jevanského rybníka.

ZUŠ ŘÍČANY
Je partnerskou 
školou Národního 
divadla v Praze pro 
sezonu 2022/2023, 
napříč všemi obory. 
Školní rok tak 
bude ve znamení 
divadelní atmosféry.

?
BEDŘICH KRÁKORA
rodák ze Štíhlic
učitel, spisovatel

SOUTĚŽ
Zápraží  
kraj známý 
i neznámý

NETOPÝŘI
žijí nejen v noci

stěhují se  
i blíže k lidem

STOLPERSTEINE
aneb Kameny zmizelých
postupně přibývají

S kým?
Proč?
Kdy?

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
zpřistupnily mnohé památky

ROZHOVOR

Tvořte 
časopis  
s námi
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ÚVODNÍKÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
máme za sebou nejen 
první podzimní dny, ale 
po čtyřech letech opět 
také komunální volby, 
které nám přinesly sta-
ronové a někde i zcela 
nové představitele obcí 
a měst. Přejme si, aby 
jejich následná činnost 
byla ku prospěchu nás všech, rozvoje míst, kde žije-
me, kde to máme rádi.
 Září se však neslo i ve znamení nejrůznější akcí, 
krátké ohlédnutí a možnou inspiraci do budoucna 
vám proto nabízíme na následujících stránkách. 
Víte, kdy se koná Netopýří noc a jak se zachovat, když 
vás netopýr navštíví doma?  V Ekocentru Vrátkov to 
vědí a nenechají si to pro sebe. Článkem o osobnos-
ti regionu, kterou je tentokrát Bedřich Krákora ze 
Štíhlic, navazujeme na text z minulého vydání Zá-
praží, který přibližoval průběh poutí v Mukařově 
v dobách dřívějších. Kameny zmizelých tzv. Stolper-
steine máme také u nás v ČR, a to již na více jak 60 
místech. Koho kameny připomínají a proč? Vše se 
dočtete na následujících stránkách.

Pohodový podzimní čas přeje Alena Kvasničková ■

ÚVODNÍKÚVODNÍK

NOVĚ JSME V ČESKÉM BRODĚ!
Je to tak, od října najdete nyní časopis Zápraží také na nově 
zřízeném výdejním místě v Českém Brodě. Kde přesně? Na 
nám. Arnošta z Pardubic 1, v Informačním centru (přízemí 
budovy, bezbariérový přístup).

Výdejních míst časopisu Zápraží, který vy-
chází v celkovém nákladu 22 000 ks, máme 
v našem kraji zhruba šedesát, nyní k nim 
tedy přidáváme na základě čtenářského zá-
jmu také Český Brod, čímž se naše oblast pů-
sobnosti opět rozšiřuje. Kompletní seznam 
výdejních míst naleznete na našem webu 
www.zaprazi.eu společně s informacemi 
o neadresném roznosu do schránek. 

Tímto také zároveň upozorňujeme na 
nové inzertní možnosti v Zápraží, cí-
lené na samotný Český Brod a okolní 
Českobrodsko.                                              ■

Říjnové číslo Zápraží je tedy tím prvním, které v Českém Brodě v Informač-
ním centru bude zájemcům zdarma k dispozici. Vyzvednout si Zápraží bude 
možné vždy během provozní doby Infocentra: PO a ST 8–11, 12–17.30 h, ÚT 
a PÁ 8–11, 12–15.30 h, ČT 12–15.30h, SO a NE 9–15 h (o víkendech otevřeno 
květen až září). www.ic.cvik.info 

ČTENÁŘŮM

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

PŘIPOMENUTÍ: NOVINKY ZÁPRAŽÍ
ČTENÁŘŮM

ZAREGISTROVALI JSTE SE A NOVINKY NEOBDRŽELI? MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ ODBĚRU 
NOVINEK ZÁPRAŽÍ? KONTAKTUJTE NÁS, VŠE VYŘEŠÍME. 

Ti, kteří byli k pravidelnému od-
běru přihlášeni, obdrželi před 
prázdninami informaci o zrušení 
původní služby a odstranění jejich 
emailů z databáze. Sdělení bylo 
zároveň umístěno i na naše webo-

vé stránky www.zaprazi.eu a na 
Facebook.
 Pro odebírání novinek v novém 
systému dle platných norem, který 
je přehlednější, v moderním stylu 
a vizuálu, je proto potřeba se zno-

vu zaregistrovat. Využít registrace 
samozřejmě může každý, ať již byl 
naším odběratelem nebo je novým 
zájemcem o tuto službu. Odkaz 
na registraci naleznete vpravo 
na hlavní stránce našeho webu. 
Doporučujeme následně zkontro-
lovat doručenou poštu, případně 
složku spam, kde je potřeba odebí-
rání potvrdit.
 Odesílání novinek zůstává stá-
le na úterý, samostatně, dle data 
vydání se pak odesílá zpráva 
o novém čísle časopisu Zápraží.

Děkujeme, že čtete Zápraží 
 a věříme, že i nadále zůstanete 

s námi ve spojení. ■

ODEBÍRÁNÍ NAŠICH NOVINEK 
I ČASOPISU V ELEKTRONICKÉ 
VERZI JSOU ZCELA ZDARMA. 

Využijte proto možností, zajistěte si 
každotýdenní informace a nové číslo 
časopisu Zápraží v den jeho vydání.

Již jsme avizovali, že v průběhu měsíce června jsme přešli na 
nový systém odesílání týdenních novinek (newsletteru) Zápraží. 
Přesto se stále objevují dotazy ohledně rozesílání, proč novinky 
nepřišly apod. Tak si dovolujeme znovu vše připomenout 
a zájemce tímto žádáme o nové zaregistrování se na našem 
webu www.zaprazi.eu, což je jednoduchá a minutová záležitost.

Nejrozsáhlejší festival o architek-
tuře u nás letos zamíří do stovky 
měst a obcí v České republice i na 
Slovensku a nabídne na 300 zdar-
ma přístupných exkurzí do běžně 
nepřístupných budov, komento-
vaných procházek, přednášek, 
workshopů i akcí pro děti. Hlav-

ním dějištěm festi-
valu bude Praha, 
ale bohatý program 
nabízí i Brno, Ostra-
va, Opava, Zlín, Olo-
mouc a další desítky 
měst. Namátkou z na-
šeho kraje a okolí vybírá-
me: za Uhříněvsí bude možné 
navštívit sídlo KOMA Rent, kde 
zažijete modular©ity, do Říčan 
můžete zavítat do moderní ma-
teřské školky Větrník, v Dolních 
Jirčanech bude v rámci Poctě Ale-
ně Šrámkové otevřena soukromá 
vila, stejně tak v Černošicích, do 
Kolína se můžete vydat po stopách 
architekta Jaroslava Fragnera. 

Mottem dvanác-
tého ročníku fes-

tivalu je “Nebourej, 
transformuj!”, z velké části 

se tak zaměřuje na ekologický, 
ekonomický i etický rozměr ar-
chitektury a výstavby a předsta-
vuje příkladná řešení rekonstrukcí 

a revitalizací. Program tak před-
staví například proměnu továrny 
na kulturní centrum, studentské 
menzy v galerii, sídlištní školky na 
moderní jazykovou školu, panelá-
ku v moderní bydlení nebo rekon-
strukce historických budov.  

ak (S použitím materiálů DA) ■

Architektonické skvosty i zapomenuté stavby, domy, 
které znovu ožily díky rekonstrukcím, dílo Josipa 
Plečnika (od jehož narození uplynulo letos 150 let) 
i jeho následovníků, realizace přední české architektky 
Aleny Šrámkové, stavby šetrné k životnímu 
prostředí… to vše a mnohem více představí od 
30. 9. do 6. 10. festival Den architektury.

DEN ARCHITEKTURY  
letos s mottem „Nebourej, transformuj!“

ARCHITEKTURA

Paralelně se Dnem architektury probíhá letos po desáté i jeho 
sesterský festival FILM A ARCHITEKTURA.

Kompletní program na www.denarchitektury.cz.

foto: L
ucie P

řin
dišová
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Uvítáme vaše návrhy a tipy, s kým 
byste si rádi přečetli rozhovor 
v některém z dalších čísel časo-
pisu Zápraží, kdo ve vašem okolí 
vás zaujal, o kom si myslíte, že je 
svým způsobem výjimečný, v ně-
čem vyniká, ať již třeba po stránce 
umělecké, či nějakou jinou čin-
ností, znalostmi, řemeslem, tím, 
co prožil, poznal, procestoval, 
o co se zasloužil… a to vše bez 
ohledu na věk, národnost, mís-
to trvalého bydliště apod. U nás 
v kraji však žije či pravidelně po-

bývá mnoho zajímavých lidí, 
a proto by vámi navrhovaná 
osobnost měla mít nějakou vaz-
bu, vztah právě na náš kraj na 
Zápraží.

Už víte? Napište nám na 
email redakce@zaprazi.eu, 
svou navrhovanou osob-
nost nám stručně před-
stavte, přidejte i pár slov 
o tom, proč jste ji vybrali. 
Nezapomeňte ani na sebe, 
přidejte kontakt.

Zajímáte se o to, co se děje ve 
vašem okolí, nebo zabrousíte 
občas do historie, poznáváte 
zajímavá místa v kraji? Nene-

chávejte si své nápady pro sebe, 
nepište do šuplíku! Zašlete nám 
své příspěvky k bezplatnému za-
řazení, texty můžete doplnit také 
autorskými fotografiemi či ilust-
racemi. Máte tak nejen možnost 
ovlivnit obsah časopisu Zápra-
ží, podílet se na jeho tvorbě, ale 
zároveň uplatnit a prověřit své 
schopnosti. 

Příspěvky zasílejte na adresu re-
dakce@zaprazi.eu. Redakce si 

vyhrazuje právo příspěvky od-
mítnout, upravit nebo zkrátit. 
Žádáme autory o uvedení ce-
lého jména a kontaktu, v odů-
vodněných případech, kdy by 
chtěl pisatel zůstat v anony-
mitě, zveřejníme pouze jeho 
zkratku, redakce však jméno 
znát musí. Texty zasílejte nej-
lépe ve formátu dokumenty 
MS-Word (.doc) bez zby-
tečného formátování jako 
přílohu emailu, obrázky ne-
vkládejte přímo do textu, ale 
přidejte je také jako přílohu 
emailu. Příspěvky nesmí 
prezentovat zboží, služby 
(to spadá do kategorie ko-
merční / inzerce) nebo ná-
zory, které jsou v rozporu se 
zákony ČR.  ak ■

V tomto čísle jsme udělali výjimku a na místo rozhovoru se zajímavou osobností 
s vazbou na náš kraj Zápraží vám předkládáme výzvu k zamyšlení a také náhled 
všech čísel časopisu. Tedy těch 25 vydání, které vyšly za uplynulé více než dva roky 
(od dubna 2020), pod hlavičkou nového vydavatele. Důvod to má jednoduchý. Vy si 
uděláte malý přehled a my vás tímto vybízíme: Tvořte časopis s námi!

VÝZVA ČTENÁŘŮM VÝZVA ČTENÁŘŮM

TVOŘTE S NÁMI OBSAH 
ČASOPISU ZÁPRAŽÍ
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Základní škola T. G. 
Masaryka v Mni-
chovicích má za se-
bou v uplynulé de-

kádě období velkého 
rozvoje zahrnující 

několik projektů a etap 
její dostavby. Co nám ale opravdu 
citelně v mnichovické škole chy-
bělo, byla školní kuchyně a jídelna 
s dostatečnou kapacitou a takzva-
ným suchým přístupem, aby už 
děti nemusely stát dlouhé fronty na 
obědy, navíc venku před budovou, 
napospas rozmarům počasí (to byla 
realita staré školní jídelny, která byla 
již mnoho let kapacitně a technicky 
zcela nevyhovující). A to se nyní po 
dlouhé a náročné cestě povedlo. 
Stavba vznikla na místě původní 
jídelny, která byla kompletně zde-
molována. Součástí stavby jsou 
rovněž dvě místnosti školní družiny 
a spojovací krček mezi školní budo-
vou a novou jídelnou. Stavba, resp. 
demolice původní jídelny, byla za-
hájena v březnu 2021 a od září 2022 
se již žáci mohou stravovat v novém.
 Aby však bylo možné vůbec sta-
vět, je nutné mít dostatek finanč-
ních prostředků. Město Mnichovice 

se na stavbě školní jídelny podílelo 
částkou přes 30 mil. korun, nicméně 
bez další finanční podpory bychom 
stavbu nikdy nezrealizovali. Velmi 
významnou podporu nám poskytlo 
Ministerstvo financí ČR, a to dotací 
ve výši 60 mil. Kč. Další pomoc ve 
výši 10 mil. korun jsme získali z pro-
středků Středočeského kraje. 
 Ať nová jídelna slouží mnoho 
dalších desítek let ke spokojenosti 
dětí, pedagogů, zaměstnanců ško-
ly i rodičů.

Bc. Margita Valentová
starostka města Mnichovice ■

Projekt „Město Mnichovice – Dostav-
ba ZŠ Mnichovice – 3. etapa, školní 
jídelna“ byl spolufinancován Minis-
terstvem financí ČR.

Projekt „Město Mnichovice – Dostav-
ba ZŠ Mnichovice – 3. etapa, školní 
jídelna“ ISF/ŠKO/042334/2020 byl 
realizován s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

Čtvrtek 1. září 2022 byl v Mnichovicích opravdu slavnost- 
ním dnem, a to nejen kvůli zahájení nového školního 
roku, ale také díky otevření provozu nové moderní 
školní kuchyně a jídelny s kapacitou 1000 strávníků. 

MNICHOVIČTÍ ŠKOLÁCI  
MAJÍ NOVOU JÍDELNU

To znamená, že ná-
leží do druhé ze 
dvou kategorií 
projektů, které se 

zabývají perma-
kulturou.  Tou první 

jsou pak projekty s názvem Ukáz-
kové permakulturní projekty, kde 

se propojují různé stránky hospo-
daření, jsou více komplexní, mají 
za sebou delší dobu existence.
 Permakulturní projekty ma-
puje, akce organizuje a podobně 
smýšlející lidi propojuje spolek 
Permakultura CS. Jednou z pravi-
delně konaných akcí je i podzim-
ní konference; ta letošní bude na 
téma „Půda“.

Bohumila zahrada, přírodní ko-
munitní zahrada o ploše 2000 m2 
se nalézá na okraji městské části 
Praha-Kolovraty, vznikla v roce 
2015 a své zázemí zde má také 
Lesní klub sOOvička a myslivecký 
spolek. Proto zde naleznete třeba 
jurtu s přístřeškem, pískoviště, 

bosonohou stezku, ale především 
záhonky zeleniny, ovoce, bylinek 
a květin, o které se společně starají 
komunitní zahradníci, příležitost-
ně i rodiče dětí. Nejsou zde vyhra-
zeny záhony pro konkrétního člo-
věka, o zahradu se zde pečuje jako 
o celek. I to je jedna z možností, jak 
se chopit projektu permakulturní-
ho fungování.                                   ak ■

Letošní „Den“ se konal v sobotu 17. září a týkal 
se také projektu v kraji na Zápraží. Zájemci mohli 
navštívit zahradu Bohumila v Kolovratech, která 
nese označení Projekt s permakulturními prvky.

Den otevřených vrátek do 
PERMAKULTURNÍCH 

ZAHRAD

Místo konání: Toulcův dvůr, z.s, Kubatova 32/1, Praha 10
Program na www.permakulturacs.cz/konference-2022/

Konferenci lze také sledovat živě – ONLINE vysílání (live stream)

Permakulturní zahradničení je v podstatě takové, které vy-
chází ze souladu s přírodou, využívá přírodní zdroje, a je tak 
trochu i o poznání.  Základem je totiž udržitelnost. Nezna-

mená to však, že permakulturní hospodaření či zahradniče-
ní je bezúdržbové, to opravdu ne. Jen časem se některé práce 

zjednoduší, nebo jejich množství ubude.

MEZINÁRODNÍ NOC PRO 
NETOPÝRY 
Dříve "Evropská noc", je osvětová 
akce konaná již od roku 1997 a za-
měřená na ochranu netopýrů, do 
které se v současné době zapojuje 
na 40 států světa. U nás v ČR bývá 
na přelomu srpna a září na cca 50 
lokalitách. To je totiž nejvhodnější 
období pro pozorování netopýrů 

v jejich přirozeném prostředí. V tu 
dobu jsou již také plně vzletná letoš-
ní mláďata, učící se hlavně od ma-
tek potřebné dovednosti; poznávají 
i místo svého narození, potkávají se 
s jinými druhy netopýrů. 

NETOPÝŘI A ZÁKON
Všechny druhy netopýrů vyskytují-
cí se v ČR jsou chráněny zákonem 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny. Jejich zařazení do kate-
gorie kriticky ohrožený nebo silně 
ohrožený druh stanovuje vyhláška 
č. 395/92 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Právní ochrana se vzta-
huje rovněž na netopýří stanoviště, 

jak přirozená, tak umělá (§ 50 zá-
kona 114/1992 Sb., § 16 vyhlášky 
395/92 Sb.). Netopýři jsou chrá-
něni i podle právních předpisů EU. 
Na základě směrnice o stanovištích 
č. 92/43/EEC podléhají všechny 

druhy přísné ochraně: mimo jiné je 
zakázáno jejich usmrcování, rušení 
a rovněž poškozování míst jejich 
rozmnožování a odpočinku.

NETOPÝŘI V LIDSKÝCH 
STAVBÁCH
Vinou úbytku přirozených úkrytů 
netopýři využívají čím dál častěji 
lidské stavby. Nejčastěji se v objek-
tech usadí matky s mláďaty. Případ-
né nežádoucí projevy přítomnosti 
netopýrů se dají technicky řešit, ale 
je nutné taková opatření konzulto-
vat s odborníky. Problémy s neto-
pýry, kteří se nastěhovali přímo do 
lidských staveb, stavební úpravy či 
návrhy společného soužití, řeší vět-
šinou Česká společnost pro ochra-
nu netopýrů.

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU 
NETOPÝRA
Když najdete netopýra, ať už ven-
ku na zemi, nebo ve dne na vidi-
telném místě nízko nad zemí, či 
v zimě, tak má zřejmě problém 
a potřebuje pomoc člověka. Může 
být vysílen a dehydratován, ale tře-
ba i zraněn (nárazem do překáž-

ky, po střetu s kočkou, 
ptákem apod.). Chcete-
-li mu pomoci, odchyťte 
netopýra pomocí kusu látky 
(aby vás nekousl) a vložte ho 
do papírové krabice. Krabici přik-
lopte víkem a dejte do ní nádobku 
s čistou vodou, stačí víčko od PET 
lahve, a kus zmuchlané látky nebo 
papírové utěrky. Netopýři nejsou 
běžně agresivní, ale je třeba přede-
jít kousnutí od zvířete, které je vy-
děšené nebo zraněné a neví, že mu 
chcete pomoci. Reaguje prudčeji, 
bojí se... co když ho chcete jako 
predátor třeba sežrat? Jakmile 
máte netopýra v krabici, je připra-
ven k převozu a můžete ho předat 
do nejbližší záchranné stanice, 
kontakty na www.zvirevnouzi.cz.

A pokud vám někdy večer 
vlétne netopýr do místnosti, 
zhasněte, otevřete okno doko-
řán, roztáhněte záclony a po-
čkejte, až se netopýr zorientu-
je a sám vyletí. Nechce s vámi 
bydlet, zabloudil a bude mít 
přinejmenším takovou radost 
jako vy, že je opět venku. 

Tereza Koháčková ■

Zdroje: Metodika ČSOP č. 21 Péče 
o netopýry (Jahelková H., Hájková P., 
Bláhová A., 2009), www.nyctalus.cz

PŘÍRODA

NETOPÝŘÍ NOC
Na samý závěr prázdnin, v sobotu 27. srpna, se konala v Ekocentru Vrátkov poblíž 
Českého Brodu akce Netopýří noc. Vydařila se, účastníci se dozvěděli mnoho 
zajímavého, viděli hendikepované netopýry zblízka, měli možnost sledovat 
netopýry v přírodě přes ultrazvukový detektor a zejména děti ocenily vyrábění 
různých typů netopýrů z papíru či ze dřeva, které si na památku odnesly domů.

Víte, že…
NETOPÝŘI  

(Microchiroptera) 
náleží do podřádu savců 
z řádu letouni. Díky blánám, 
které se jim během evoluce vy-
vinuly z předních končetin mo-
hou netopýři a také vrápenci, 
kaloni a upíři jako jediní savci 
létat. Pokud se vám vybaví ze 
stromu na strom letící vako-
veverky, letuchy či poletuchy, 
tak vězte, že ti všichni mohou 
pouze plachtit, resp. klouzat 
na omezenou vzdálenost, což 
dělají s velkou obratností, ale 
létat nedokáží. Netopýři vidí 
pouze černobíle, jejich původ 
je nutné hledat v dobách ně-
kdy před 60 miliony lety, kdy se 
vyvinuli z primitivních hmyzo-
žravců, předchůdců dnešních 
ježků a rejsků. Na území ČR 
žije téměř 30 druhů netopýrů 
a 2 druhy vrápenců. Pokud je 
netopýr celý zabalený do blani-
tých křídel a vypadá jako visící 
černá hruštička, jde o vrápen-
ce. Ostatní naši netopýři sklá-
dají křídla podél těla.

Ochraně netopýrů, záchraně jedinců i celých kolonií a osvětě 
se věnuje ZO ČSOP Nyctalus. Za dobu fungování jim prošlo 
rukama více než 3600 netopýrů, hlavně synatropních dru-

hů, tj. druhů, které už po staletí žijí v blízkosti člověka, bydlí 
s ním často doslova pod jednou střechou. Přispět k ochraně 
netopýrů lze i finančně, existuje veřejná sbírka „SOS neto-
pýr – na záchranu a péči o nalezené, zraněné a hendikepo-

vané netopýry včetně netopýřích kolonií“. 

www.nyctalus.cz

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), 
silně ohrožený druh 
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Jak to všechno začalo?
ZUŠ Říčany je škola, která neu-
stále hledá příležitosti. Když jsme 
v loňském roce dostali možnost 
předložit naší vizi spolupráce 
s činohrou ND, netušili jsme, jak 
velký projekt se z této nenápadné 
schůzky vyvine. Ujala se nás Zu-
zana Kráľová z týmu ND+, který 
připravuje doprovodné programy 
pro děti, má na starosti spoluprá-
ci se školami a vymýšlí další roz-
manitá "plus" k našim diváckým 
zážitkům. Z plánované spoluprá-
ce pouze s činohrou ND prorostl 
tento projekt do všech oborů na-
šeho vzdělávání, protože činohra, 
balet, výtvarné umění a hudba 
se zde vzájemně propojují a tvoří 
něco tak krásného jako je divadlo. 
Na úvodní schůzce v červnu 2022 
jsme se pak shodli na tom, že celý 
školní rok 2022/2023 bude mít 
v ZUŠ Říčany nádech divadelní 
atmosféry, a že žádného z našich 
žáků o tuto jedinečnou příležitost 
nechceme ochudit. Jsme potěšeni, 
že si nás ND vybralo.

Podepsání smlouvy
O projektu byli pedagogové ZUŠ 
informováni na závěrečné poradě 
s tím, že mají za úkol přemýšlet, jak 
by si spolupráci představovali. V sr-
pnu proběhl ve škole rychlý brain-
storming a všechny nápady byly za-
psány. V pondělí 19. září 2022 jsme 
se sešli ve Stavovském divadle na 
slavnostním zahájení spolupráce. 
Diskutovalo se o tom, co nám ND 
v tomto projektu může nabídnout, 
a na oplátku co nabízí naše škola 
ND, jak si spolupráci představuje-
me, co je a co není možné. Debaty 
se zúčastnilo více než polovina pe-
dagogů ze ZUŠ; byla přínosná, roz-
vinula nápady, které jsme již organi-
zátorům setkání nastínili. Následně 
došlo k podepsání smlouvy. 

Co projektu přinese ND?
Na děti všech věkových kategorií če-
kají doprovodné programy k opeře, 
činohře i baletu, které budou sou-
částí představení. Plánujme disku-
ze s umělci, workshopy a umělecké 
dílny. Děti budou moci navštívit 

místa v divadlech, kam se nikdo jiný 
nedostane, a které budou součástí 
„šmejdění“.  Tzv. šmejdit budeme 
ve všech budovách ND. Výtvarníci 
budou vytvářet kulisy pro divadel-
ní představení, navštíví kulisárnu, 
kostymérnu, budou mít možnost se-
tkat se se scénografy a kostýmními 
návrháři. Naši žáci se budou moci 
zúčastnit generálních zkoušek, za-
sednou v divadelní díře a zahrají si 
v orchestru, dostanou šanci diskuto-
vat s režiséry a zkusí si nacvičit i ma-
lou divadelní scénku s umělci ND. 
Na závěr roku nás čeká společné 
vystoupení s umělci ND a společný 
večer tady u nás, v Říčanech.

Co projektu přinese ZUŠ?
Vedle našich pravidelných akcí 
připravujeme pro děti a rodiče 
plán společných aktivit s ND.  Do 
projektu chceme zapojit co nejvíce 
dětí, aby každý měl nějaký krásný 
zážitek a pokud to půjde, chceme 
zapojit i rodiče. Naší snahou bude, 
aby se informace o divadle, divadel-
ním provozu, repertoáru, sólistech 
ND, představeních ND a všem, co 
se k divadlu váže prolínalo všemi 
obory. Do projektu zapojíme or-
chestry a soubory, pěvecké sbory, 
všechna oddělení. Výtvarný obor 
připraví výstavu s námětem diva-
dlo, pro baletní a taneční oddělení 
je to přímo výzva a pokud se nám 
podaří zapojit více i herecký obor 

(vzhledem k nemoci paní učitelky), 
budeme rádi. Připravíme půdu pro 
workshopy a spolupráci s umělci 
ND a v plánu máme “Týden Ná-
rodního divadla“ v naší škole. Těch 
nápadů je ale mnohem víc. 

Čeká nám velmi náročný, ale záro-
veň i krásný rok. Těšíme se na něj 
a doufáme, že nám ho nic nenaruší. 
Výstupem našeho celoročního sna-
žení bude bulletin, ve kterém shrne-
me vše, co se v tomto školním roce 
a v tomto projektu odehraje. Ale 
hlavně se těšíme, že naši žáci budou 
mít zážitky na které se nezapomíná. 
Použila bych slova učitele národů  
J. A. Komenského: bude to ŠKOLA 
HROU. Tak bychom totiž chtěli, aby 
tento rok v ZUŠ Říčany probíhal.

MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně – výchovný 

pracovník ZUŠ Říčany  ■

Hledání nových příležitostí se opět vyplatilo. 
Projekt ZUŠ Říčany a pražského Národního divadla 
nabyl své podoby, dostal nový rozměr a partnerství 
pro sezonu 2022/2023 se tedy tímto zahajuje.

ZUŠ ŘÍČANY: partnerská 
škola Národního divadla

Multižánrový kulturní open-air fes-
tival měl opravdu rozmanitý pro-
gram. Dvorky 2022 byly nabité kon-
certy, divadelními představeními, 
workshopy, prohlídkami památek, 
výstavami, prodejními stánky s regi-

onálními produkty atd. Nahlédnout 
bylo možné skutečně do mnoha dvo-
rů, dvorků, zahrad a interiérů pamá-
tek, domů a institucí. Kdo si nechal 
ujít, mohl jen litovat, ale napravit to 
bude moct snad již příští rok.

Nedožité 90. narozeniny oscarové-
ho režiséra, scénáristy a místního 
rodáka Miloše Formana si Čá-
slav tedy připomíná různými 
akcemi v podstatě po celý 
rok. Zahrnuje to i nový 

kulturní festival a také vyhlášení ar-
chitektonické soutěže. A to o návrh 
výtvarného díla, které na osobnost 
režiséra bude upozorňovat na Ko-
menského náměstí; díla, které svým 
ztvárněním má dotvářet zároveň 
i charakter a atmosféru místa. 

Miloš Forman (1932–2018) v Čásla-
vi prožil dětství, ale silný vztah k měs-
tu si uchoval. Přesto, že třeba zjistil, 
že Čáslav je zřejmě příliš malá na to, 
aby v ní mohly jezdit tramvaje, které 
jako dítě miloval. Krokoval město, 
zjišťoval možnosti… I proto několik 
návrhů v soutěži bylo na téma tram-
vají, tramvajových zastávek (a nám 

laikům a občasným návštěvníkům 
města se zdály velmi povedené). 
Přesto se Čáslav zřejmě tramvaje 
nedočká ani v této podobě. Porota, ve 
které byl i zástupce rodiny Matěj For-
man, nakonec zvolila a první cenu 
udělila ztvárnění kinematografické-
ho filmového pásu.  ak ■

ZAUJALO NÁS – U SOUSEDŮ (KUTNOHORSKO)

Začalo to setkáními a besedami v únoru letošního roku, pokračovalo březnovou 
výstavou, květnovým kulturním festivalem, v rámci kterého se promítaly filmy 
Miloše Formana, konaly se koncerty, pořádaly workshopy na téma filmu, 
animace… Tak to všechno nám uniklo. Do Čáslavi jsme se dostali až v září, 
kdy už se rozjížděl třídenní program kulturního ope-air festivalu Dvorky 
2022. Všechny výše jmenované plus ještě Čáslavská adventní dílna jsou letos 
součástí celoročního projektu Formanovy Čáslavy (www.formanovacaslav.cz).

ČÁSLAVSKÉ DVORKY  
A MILOŠ FORMAN

◀ Prostor orámovaný evangelic-
kým kostelem, Husovým sborem, 
Diakonií a hradbami opanovala 
představení divadelní, střídající 
se s koncerty různých žánrů 
(folk, rock i opera).
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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

Med není jednoduchá, jednosložko-
vá záležitost, naopak, je to specifická 
a harmonicky vyvážená směs látek, 
které v podstatě neustále pracují – 
proměňují se a navzájem mezi sebou 
reagují. A to od okamžiku, kdy se vče-
la dostane do kontaktu s nektarem. 
Od té doby vlastně už probíhá proces 
s následným zráním medu.
 Koupili jste si větší množství te-
kutého medu od včelaře, pomaleji 
ho spotřebováváte, a tak vám začal 
po čase krystalizovat (lidově řečeno 

cukernatí)?  Nic se neděje, med jen 
pokračuje ve svém procesu zrání, 
dokládá, že je kvalitní, že do něj nic 
přidáno nebylo a ani s ním nebylo 
nešetrně zacházeno.  Podle kon-
krétního druhu medu ke krystalizaci 
dochází dříve či později. Nejrychleji 
probíhá u těch medů (květových 
a lučních), které obsahují nejvíce 
glukózy. Na opačném konci pak sto-
jí med medovicový a akátový, tam 
krystalizace začíná až po zhruba šes-
ti měsících. Tyto medy totiž obsahují 
buď větší množství fruktózy, nebo 
složitější cukry. 

 Proč se stává, že med zakoupe-
ný v běžné obchodní síti zůstává 
dlouho či stále tekutý? Vysvětlení 
je nasnadě. Obchodníci vědí, že 
spotřebitelé preferují med tekutý, 
tak jim ho nabídnou – potlačením 
krystalizace. Buď se do medu přidá 
sirup, nebo se provede pasteriza-
ce či mikrofiltrace. Uvědomme si 
však, že ani jeden z těchto postupů 
k medu není šetrný a jeho kvalita se 
tím ani nezlepší. 
 Včelaři proto přistupují k tzv. 
pastování medu, což je technologie, 
spočívající ve velmi šetrném ošetře-
ní medu. Med se na samém začátku 
krystalizace několikrát důkladně 
promíchá, čímž se naruší tvorba 
krystalů. Míchat se musí tak, aby 
se do medu nedostalo příliš mno-
ho vzduchu. Med sice také svým 
způsobem zkrystalizuje, ale v tak 
malých krystalkách, že si uchová 
vláčnost a konzistenci pasty.
 Kdo preferuje med tekutý, ten si 
může ten přirozeně zkrystalizovaný 
tzv. ztekutit. To lze v podstatě jed-
noduše, a bez větší ztráty kvality. 
Postačí nám k tomu vodní lázeň. 
Sklenici s medem postavíme do 
hrnce s vodou (na sporák nebo vy-
užijeme horkovzdušnou troubu, ne-
vhodná je trouba mikrovlnná), který 
pro jistotu vyložíme utěrkou. Vodu 
zahříváme na teplotu 40–50 °C, 
tehdy se začne zkrystalizovaný 
med postupně měnit. Zřejmě se 
nám nepovede z něho udělat med 
tekutý na první pokus, proto po vy-
chladnutí vody ji opětovně zahře-
jme. Tekutý med pak uchováváme 
v chladu a temnu.          

Pro Zápraží připravil  
Jiří Antal, novinář ■

Podzimní sychravé dny vás nezaskočí, zvlášť pokud 
můžete sáhnout do spíže pro sklenici medu. Ten 
ostatně bývá stálicí v našich domácnostech nejen 
pro toto období. A místních včelařů na Zápraží 
máme dostatek, stačí si jen najít toho „svého“.

MED: krystalizace je 
známkou jeho kvality
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JAK MED 
SKLADOVAT?

Medu neprospívá především 
výrazné kolísání teplot a světlo, 
resp. jeho dlouhodobé působe-
ní. Proto je spíž nebo komora, 
ve které je zhruba 15 až 20 °C, 
vhodným místem pro uskladně-
ní sklenic medu. Med vždy musí 
být v uzavřených nádobách, ji-
nak totiž pohlcuje vzdušnou vlh-
kost, což může časem vést k jeho 
znehodnocení kvašením.

Přednášky o čínské medicíně 
plánuje SKC na čtvrtek 20. října 
a neděli 23. října v 19 h v kavárně 
v 1. patře. Jsou určeny zájemcům 
o čínskou medicínu, o Qi-gong, 
Tai-ji či o jiný východní cvičební 
systém. 

 “V přednáškách v SKC vám 
umožním krátkou exkurzi: popí-
šeme si základní pilíře této nauky, 
vztáhneme je na lidské tělo, naučí-
me se rozlišovat kategorie chorob 
a vazby procesů uvnitř organismu. 
Vysvětlíme si přístup dietetiky a fy-

toterapie jako stěžejních metod léč-
by,” říká lektorka Eva Zimmelová.

Současné výtvarné umění je no-
vým kroužkem v SKC, bude vždy 
v pondělí od 16.30 do 18 h. Krou-
žek je určen pro děti od 6 do 12 let 

jako prostor pro tvoření, experi-
mentování a zdokonalování tvůr-
čích dovedností. 
 “Děti se postupně seznámí se 
základy malby, procvičí kresebné 
dovednosti, věnovat se budou mal-
bě akvarelem, temperou, akrylem, 
dále experimentálním technikám 
jako je vosková batika, malba slun-
cem. Procvičí si linoryt, monotyp, 
otisky rostlin, frotáž, výrobu jed-
noduchých výrobků a prostorové 
techniky,” přibližuje náplň krouž-
ku zkušená lektorka Mgr. Jiřina 
Bělohradská. Ta se dlouhodobě 
věnuje výtvarné tvorbě a výtvar-
ným kurzům pro rodiče s dětmi 
v Galerii Hlavního města Prahy. 
Všechny dílny jsou vedeny zábav-
nou a inspirativní formou tak, aby 
v dětech podnítily jejich přirozený 
zájem o umění. Formou pohádek 
a příběhů budou děti seznámeny 
i se současnými výtvarnými umělci 
a základním historickým vývojem 
v dějinách umění.
 Výtvarné dílny budou probíhat 
v prostorách SKC Ondřejov, na 
zahradě, nebo v nejbližším okolí, 
v plenéru. Cena je 2400 Kč. Bližší 
informace o dílnách na e-mailu: 
jirina.belohradska@me.com nebo 
tel: 777 942 275.  ■

Čínská medicína  
i výtvarné umění  
v SKC Ondřejov

se věnuje od roku 1995 studiu čín-
ské medicíny, a následně připojila 
i čínštinu. S Tai-ji začala v roce 
1997 stylem Chen, dále pokračova-
la stylem Yang a Wudang. Ve svých 
22 letech otevřela ordinaci tradiční 
čínské medicíny, začala přednášet 
a publikovat. Je licencovanou tre-
nérkou fitness 2. třídy, a trenérkou 
1. třídy v oboru kulturistika na 
FTVS UK. Praxi získala mimo jiné 
i jako trenérka kondiční fyziotera-
pie a hlavní lektorka Tai-ji v Centru 
pohybové medicíny Prof. Pavla Ko-
láře. Cena přednášky je 400 Kč.

Eva Zimmelová

Ve schránce byl nalezený dobový 
tisk, (např. Deník práce s proje-
vem Alexandra Dubčeka z 27. srp-
na 1968 po invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa), eti-
kety a ručně psaný vzkaz: 
 "Tyto schránky byly položeny 
ke kořenům jubilejní lípy, slav-
nostně zasazené na nádvoří zá-
klasní devítileté školy ve Velkých 
Popovicích  28. října 1968 v den 
prvého padesátého výročí ustavení 

Československé republiky. Zápis 
o této slavnosti je uložen ve druhé 
měděné schránce spolu s novinami 
denního tisku, zachycujícími his-
torické události jubilejního roku 
československé suverenity v údobí 
srpen až říjen 1968. 
 Kdo napřed přečteš tento vzkaz, 
posuď sám, zda nastal již řadou 
desetiletí trvající odstup od uza-
vření schránek tak, aby obsah byl 
už historickými dokumenty. 

 Otevřeš-li tedy větší schránku, 
srovnej Tvoji současnost s naší 
realitou. Zdar Československé re-
publice a štěstí jejímu lidu! Dáno 

ve Velkých Popovicích, dne 28. X. 
1968".
 Více informací naleznete na Face-
booku obce Velké Popovice.  mhm ■

Při rekonstrukci základní školy byla pod lípou 
nalezena zapečetěná časová schránka z 28. října 
1968. Schránka byla slavnostně otevřena 21. září 
2022 v obecní knihovně pod dohledem popovického 
patriota a historika pana Vlastimila Čelikovského.

Otevření časové schránky ve Velkých Popovicích

Tak to jsou novinky, kterými se může od října pochlubit 
SKC Ondřejov. Pro dospělé jsou určeny přednášky 
o čínské medicíně, naopak dětem se bude věnovat 
lektorka v kroužku současného výtvarného umění.

www.skcvondrejove.cz

ZAUJALO NÁS
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Stolpersteine: Kameny zmizelých

S myšlenkou Stolpersteinů, jak 
jsou kameny zmizelých nazývané 
v originále, přišel umělec Gun-
ter Demnig (*1947). Původně 
umělecko-vědecký pracovník na 
univerzitě v německém Kasselu 
přesídlil do Kolína nad Rýnem, 
kde má od roku 1985 ateliér. 
Stolpersteiny, tedy kameny, o kte-
ré je třeba ‚pohledem’ klopýtnout, 
mají vést člověka k zastavení, 
zamyšlení, vzpomínce. Design 
Stolpersteinů navrhl Gunter Dem-
nig v roce 1993, o tři roky později 
pak provedl jejich první instalaci 
v Kreuzbergu v Berlíně. Dodnes 
je osobně pokládá po celé Evropě, 
mnohokrát již navštívil i Českou 
republiku. Nyní jsou Stolpersteine 

ve 1265 obcích a městech v Ně-
mecku a ve 21 evropských zemích. 
„Člověk je zapomenut, jen když je 
zapomenuto jeho jméno,“ uvádí 
Gunter Demnig větu z Talmudu na 
oficiálním webu věnovaném ka-
menům (stolpersteine.eu)

Prvním městem v ČR, kde byly ka-
meny do dlažby osazeny, byla v roce 
2008 Praha, následována Kolínem, 
kde byly kameny naposledy dopl-
něny v září roku 2021. Dnes je na-
leznete i na několika místech v kraji 
na Zápraží – v Říčanech, Úvalech, 

v Černých Budách v Sázavě, připra-
veny jsou mj. i v Mnichovicích.

V rámci původního projektu Gun-
tera Demniga byla stanovena nejen 
velikost kamenů (jejich rozměr je 
10x10 cm a destička je vždy mo-

sazná), ale také se dbá na to, aby kaž- 
dá oběť měla svůj vlastní Stolper-
stein. Ten má symbolicky navrátit 
každému člověku jeho vlastní jméno 
a důstojnost, o což byli deportovaní 
v německých táborech připraveni. 
Neužívala se zde jména, každému 

bylo přiděleno číslo, byli tak připra-
veni o svou identitu. Kameny zmi-
zelých jsou často brány také jako 
symbolické náhrobními kameny, 
neboť oběti nebyly nikdy pohřbeny. 
Kameny mají obsahovat jméno, da-
tum narození, datum úmrtí a místo 
(pokud je známo) a celý text je vždy 
uveden slovy „Zde žil“, příp. „Zde 
bydlel“. Výjimečně se vyskytují i ka-
meny s nápisem „Přežil“.

Myšlenka Kamenů zmizelých se 
nejen ujala, ale dočkala se i dalšího 
vývoje. Třeba v Liberci zachovali 
základní ideu – jít, zastavit se nad 
kamenem, zamyslet se, ale kameny 
jsou české výroby a rozměr je o něco 
větší (15x15 cm).  ak ■

HISTORIE

Ačkoliv první se u nás v republice objevily už před téměř patnácti lety a lidé se s nimi dnes mohou setkat ve zhruba 
osmi desítkách měst, pro mnohé stále zůstávají velkou neznámou, jiní je možná ani nezaregistrovali. Řeč je o tzv. 
KAMENECH ZMIZELÝCH, dlažebních kostkách s mosazným povrchem, nesoucích krátkých text, upomínající na 
konkrétní oběť holocaustu a nacistického režimu, které se vsazují do dlažby u místa posledního bydliště dané osoby.

PŘIPOMEŇME SI
Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu byl vyhlášen Valným 
shromážděním OSN roku 2005 
k připomínce obětí přibližně  
6 milionů Židů a dalších obě-
tí holocaustu za druhé světové 
války, jeho termín byl stanoven 
na 27. ledna. Proč právě toto 
datum? 27. 1. 1945 byl totiž 
osvobozen Rudou armádou na-
cistický koncentrační a vyhlazo-
vací tábor Auschwitz-Birkenau 
(Osvětim-Březinka), ležící v Pol-
sku, poblíž Krakowa. Jde o sym-
bol za všechny nacistické koncen-
trační tábory. Dnes je součástí 
státního muzea, zároveň náleží 
mezi světové památky UNESCO.

„Člověk je zapomenut, jen když
je zapomenuto jeho jméno.“

Čáslav

Říčany

Říčanští Židé administrativně spadali 
do židovské náboženské obce Uhří-
něves. Do transportů odcházeli od 
začátku roku 1942. Nejprve se ocitli 
v ghettu Terezín, odtud je vlak odvezl 
do Osvětimi, Treblinky a dalších li-
kvidačních táborů. Největší transport 
Židů z Uhříněvsi a okolí proběhl prá-
vě před 80 lety – 12. září 1942 na svá-
tek Roš ha-šana (pohyblivý židovský 
Nový rok), kdy bylo odtud do Terezína 
převezeno 212 Židů. Celkem bylo při 
transportu dne 12. září 1942 z Prahy 
do Terezína deportováno 1003 osob, 
z nichž pouhých 118 přežilo válku.

 Pamětní deska obětem ho-
locaustu byla v Říčanech od-
halena na jaře 2012. První Ka-
meny zmizelých pak zde byly 
položeny za účasti a osobní asi-
stence samotného autora pro-
jektu, Guntera Demniga, v roce 
2017. Kromě kamenů se s his-
torií a osudy židovských obyva-
tel můžete také seznámit v in-
fostánku (původní trafice) na 
Masarykově náměstí. Otevřeno 
za příznivého počasí: pondělí až 
čtvrtek 8 – 16 h, pátek 8 – 17 h,  
sobota – neděle 9 – 17 h.         ak ■

Během holocaustu zahynulo 74 židovských obyvatel 
z Říčan, Radošovic a ze Strašína. Nejvíce jich žilo před 
válkou na dnešním Masarykově náměstí v centru 
Říčan. Na podzim 2017 zde byly položeny první 
Stolpersteine (Kameny zmizelých); letos 12. září 
v rámci pietního aktu 80. výročí transportů židovských 
obyvatel byly položeny další – dohromady jich tedy 
nyní v Říčanech naleznete dvacet.

ŽIDOVSKÉ OBYVATELE 
připomíná již dvacet kamenů

◀ Žáci a studenti říčanských škol 
přinesli a symbolicky položili i  kameny 

za další říčanské židovské obyvatele.

▲ Kámen se jménem Evženie Bon- 
dyové naleznete v Lázeňské ulici. Za- 
hynula v říjnu roku 1942 v Treblince.

Součástí pietního aktu bylo i vy-
stoupení žáků hudebních tříd  

2. ZŠ Bezručova a Anety Langerové

Masarykovo nám. doplnily informační tabule

Účastnili se nejen místní obyvate-
lé, ale pozvání přijali mj. i před-

stavitelé Židovské obce v Praze

HISTORIE
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 – 
se konaly před několika dny, na 
konci září, a koho zajímá, jak se 
volilo nejen v jeho obci či městě, 
ale chce se podívat na výsledky 
voleb v kraji na Zápraží i kdeko-
liv po celé ČR, má možnost. Již 
jsou k dispozici kompletní vý-
sledky, jmenné seznamy, volební 
účast a další statistické přehledy. 
Stačí jít na stránky Českého sta-
tistického úřadu na www.volby.
cz. Kromě komunálních voleb 
zde naleznete i výsledky současně 
konaných voleb do jedné třetiny 
Senátu, je zde i archiv voleb z let 
minulých (od roku 1990).

MIROŠOVICE – Oprava dál-
ničního mostu přes Šmejkalku 
se sice odkládá, ale první práce 
byly přesto zahájeny. Poblíž Mi-
rošovic směrem na Brno na D1 se 
nachází most Šmejkalka, dodnes 
je jediným využívaným mostem 
z první etapy výstavby dálnice 
ve 40. letech (1941–1949). ŘSD 
má stavební povolení k rekon-
strukci mostu už od roku 2020, 
podle jeho původních předpokla-
dů měly práce probíhat v letech 
2021 až 2023, velká rekonstruk-
ce se ale opět oddálila. Přesto se 
práce, které mají mostu ulehčit 
rozeběhly – stavbaři zahájili 
vkládání podpěr čtyř polí nos-
né konstrukce. Práce provádí  
společnost Metrostav Infra-
structure, hotovo by mělo být le-
tos v prosinci.

Od pondělí 3. října budou také 
zahájeny práce na v rámci plá-
nované opravy na šestipruhovém 
úseku dálnice D1 u Prahy mezi 
exity 15 (Všechromy) a 21 (Miro-
šovice). Značení upravující pro-
voz začnou silničáři osazovat již 
v pátek 30. září, práce této etapy 
oprav by měly skončit k poslední-
mu víkendu v listopadu.  S těmi-
to pracemi bude souviset i úplná 
uzavírka silnice III/1016 mezi 

Kunicemi a Strančicemi, která je 
plánovaná od neděle 2. října do 
neděle 26. listopadu.

KAMENICE – Po několika mě-
sících uzavření byla v srpnu 
úspěšně dokončena rozsáhlá re-
konstrukce místního Kulturního 
domu. Spolu s Kulturním cen-
trem zahájila také kamenická 
knihovna začátkem dokončovací 
práce v podobě stěhování zpět no 
nově zrekonstruovaných prostor. 
První možnosti přijít se podívat, 
jak to nyní v zde vypadá, měli zá-
jemci již o víkendu 23. – 24. září, 
termín byl zvolen i s ohledem na 
probíhající volby.

MNICHOVICE – Město nemělo 
doposud oficiálně uděleno právo 
užívat jako svůj symbol městskou 
vlajku. To se nyní změnilo. Toto 
právo bylo uděleno městu Mni-
chovice sněmovním Výborem pro 
vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu a 12. září 2022 
zástupci města od předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR oficiálně převzali dekret 
k užívání vlajky jako symbolu 
města. Podoba vlajky vychází 
z městského znaku, opět jsou zde 
dvě barvy – červená a bílá. 
Popis vlajky: V červeném štítě 
ozbrojenec v úplné plátové zbro-
ji se vztyčeným mečem v pravici 
a s levicí v bok, rozkročeně stojí-
cí na hlavách dvou přivrácených 
pštrosů držících v zobácích drá-
těnou košili.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

CHOCERADY – Nehoda. V ne-
děli k večeru jel na motocyklu 
účetní z pily z Vojkova skrze 
Chocerady tak rychlým tempem, 
že zajel až do vrat statku p. Ště-
pánka. Vrata byla zavřena, ta 
prorazil a teprve na dvoře u zá-
praží splašený motor stanul, 
když byl svého pána dříve shodil; 
tento se silně poranil. Raněné-
ho se z ochoty ujal uhříněveský 
„pan starý“, který zde byl na 
„auto“ a odvezl k lékaři do On-
dřejova. ■
Zdroj: Čech, politický týdenník katolic-
ký, rok vydání 1911, ročník 36, datum 
vydání 29.06.1911, číslo 176, strana 4

A jedna historická...

Otázka minulá se týkala kamenné 
kazatelny u kostela, jehož základ 
tvoří románská rotunda a nachází 
se v obci poblíž Škvorce. Kazatelna, 
lidově nazývaná také „husitská“, 
sloužila k venkovním kázáním 
a pronášení zdravic farářů při míst-
ních svatojiřských poutí. Indicií 
v textu bylo více, kdo je odhalil zjis-
til, že jsme zamířili na Hradešín, ke 
kostelu sv. Jiří. Původně šlo o ro-
mánskou rotundu sv. Jiří, která byla 
už na počátku 12. století součástí 
opevněného dvorce. Dnes tvoří zá-
padní část současného kostela a je 
stále velmi dobře identifikovatelná. 
Kazatelna stojí vpravo od vstupní 
brány v ohradní zdi od roku 1910 
a spolu s areálem kostela je zapsá-

na do Ústředního seznamu nemo-
vitých kulturních památek ČR. 
 Správná odpověď z minulého 
čísla časopisu Zápraží tedy zněla: 
Kamennou kazatelnu najdeme 
u kostela sv. Jiří na Hradešíně.

Gratulace tentokrát putuje do Čes-
kého Brodu – výherkyní se stává 
paní L. Hoffmannová. Cenu v po-
době dvou vstupenek na říjnový 
koncert United Flavour (reggae 
a rhythm & bluesová kapela z Pra-
hy, v čele se španělskou zpěvač-
kou Sista Carmen) věnovalo KC 
Labuť Říčany, www.kclabut.cz. 
Koncert se koná v pá-
tek 28. 10. 2022 od 20 h 
 v KC Labuť.                   ■

KRAJ ZÁPRAŽÍ  
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

SOUTĚŽ

OTÁZKA NA ŘÍJEN
Tentokrát hledáme nejen místo, bu-
dovu, ale také významnou osobnost 
české literární a básnické obce. Pro-
zradíme, že místo se nachází zhruba 
40 km jihovýchodně od centra Pra-
hy, vyniká relativně značnou výškou 
528 m n.m. a zdejší pozemek o roz-
loze 8 jiter byl zakoupen pro vědec-
ké činnosti za 900 zlatých v samém 
závěru 19. století. Nejprve zde stá-
valy provizorní dřevěné budovy, ale 
již roku 1905 byla dokončena první 
budova, vystavěná v secesním stylu 
a vyzdobená zvenčí sgrafity. Areál 
prošel postupně velkými úpravami, 

počet budov se rozrostl, vědecké 
zařízeno se modernizovalo, došlo 
i na další parkové úpravy, přidány 
byly i moderní plastiky. Při desátém 
výročí vzniku ČSR byl areál věnován 
československému státu; nejprve 
ho spravovala Univerzita Karlova, 
pak přešel pod Československou 
akademii věd, která ho provozuje 
doposud.

Už víte? S nápovědou v podobě fot-
ky už je to zřejmě jasné… Otázka 
má tentokrát dvě části: Co je to za 
budovou a kde se nachází? Z jakého 
díla, od kterého autora, pochází verš 
doplňující kresby žab?                          ■

Kamenná kazatelna, na kterou jsme se ptali v zářijovém 
čísle Zápraží není zřejmě v našem kraji příliš známá, 
neboť tentokrát se nám odpovědí sešlo o poznání méně. 
Ale ty, které dorazily, byly správné, což je potěšující. 
I v říjnovém čísle tedy budeme v soutěži Kraj Zápraží 
známý i neznámý pokračovat a třeba vás naše nová 
otázka inspiruje i k zajímavému výletu.

Své odpovědi zasílejte do 20. října na email redakce@zaprazi.eu, 
 k odpovědi připojte své jméno a kontakt. Na jednoho výherce čeká 
jako vždy odměna: tentokrát jsou ve hře  dvě vstupenky na 

listopadový koncert Michala Pavlíčka v říčanském KC Labuť.
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MYŠ, ŽÁBA 
A KOMUNÁLNÍ 

VOLBY 
V kalendáři na mne zdálky sví-
tí: Napsat sloupek do říjnového 
Zápraží!!! Není to tak jedno-
duché, třeba jako připomínka, 
že mám koupit mléko. To člo-
věk jde, v obchodě vezme mlé-
ko, dojde k pokladně, zaplatí 
a je to doma. Se sloupkem je 
to mnohem těžší. Říká se tomu 
tvůrčí proces. A ten, ovlivněn 
mnohými pracovními i soukro-
mými událostmi, se rozvíjí ně-
kdy fakt ztěžka.

Přiznám se, přestože to na mne 
útočí již nějakou dobu ze všech 
stran, říkala jsem si, že tématu 
komunálních voleb se vyhnu, že 
je do svého sloupku zatahovat 
nebudu. Ale to, co se poslední 
týden děje, a já to sleduji jen 
zpovzdálí, zprostředkovaně, je 
neskutečné. Paradoxem je, že 
je to pravda. Děje se to. V jed-
né obci na Benešovsku vyšet-
řují incident mezi zastupiteli, 
který vygradoval napadením 
jednoho z nich. V některých 
okolních obcích, i u nás, se 
vedou předvolební žabomyší 
války. Mimochodem víte, že 
původně jde o příběh / parodii 
ze starého Řecka a válka mezi 
žábou a myší na břehu rybníka 
trvala jen jeden den? Tak to už 
neplatí, teď je mnohem delší 
a od rybníka se přesunula do 
hospod, mezi sousedy, na Face-
book, a kdoví kam ještě.

Dovolím si proto na závěr pře-
vzít a v parafrázi směrem k vol-
bám i času následnému otočit 
slavný to výrok jedné literární 
postavy, který proslul jejím fil-
movým ztvárněním: „Co bláz-
níte, vždyť jsou tady lidi!“

Kdo postavu identifikuje, 
napíše mi její jméno, autora 
a dílo, ve kterém se objevila, do 
emailu redakce@zaprazi.eu, 
tak má šanci, že ho pozvu za 
odměnu na večeři. Ovšem musí 
zároveň akceptovat prozření 
mých (nyní již samostatně fun-
gujících potomků), kteří před 
několika lety, odkázáni pou-
ze na mou stravu prohlásili: 
„Mami, táta vždycky říkal, že 
nevaříš, my mysleli, že to vů-
bec neumíš, ale tohle je docela 
dobrý!“          

          ak ■

SLOUPEK

České kořeny ve Švédsku – doku-
ment představuje formou umělecky 
zpracovaných medailonků několik 
významných Čechů a Češek, kteří 
odešli do Švédska před rokem 1989 
za svobodou. 

Komenský a Smetana ve Švédsku 
– přednáška Blanky Karlsson při-
bližuje výsledky třicetiletého bádání 
po stopách známých a neznámých 
Čechů ve švédských archivech: ne-
známá fakta, nálezy, publikace

Blanka Karlsson – historička, fi-
loložka, slavistka, bohemistka, ko-
menioložka, editorka, výtvarnice 
a historická šermířka, od roku 1984 
trvale žijící ve Švédsku. V roce 1991 

obdržela od švédského krále příspě-
vek z královského fondu na bádání 
o Komenském a Smetanovi. Založila 
také vlastní Vydavatelství Blanka Pr-
agensis Förlag. 

Jaroslav Šonský a Martinů Strings 
Prague – významný český houslista 
žijící od roku 1975 ve Švédsku a nyní 
střídavě i v Česku, založil v Praze 
dvanáctičlenný smyčcový orchestr. 
S ním se jako hrající dirigent předsta-
ví v programu se švédským puncem. 

Jaroslav Hutka – zpěvák a sklada-
tel, vůdčí osobnost folkového sdru-
žení Šafrán. Po zákazech činnosti 
v Československu byla alba tohoto 
sdružení vydávána ve Švédsku.        ■

KC LABUŤ A ČESKO-ŠVÉDSKÝ 
  MĚSÍC V ŘÍČANECH

Letošní říjen se v Říčanech ponese ve znamení 
Švédska. A to nejen v KC Labuť, neboť zapojena 

do projektu je i Husova knihovna, panelové výstavy 
opanují také prostor Masarykova náměstí. Česko-švédský 
měsíc je o tom, že Švédsko je v mnohém inspirující, 
zajímavé a unikátní, o tom, že své stopy tam zanechaly 
i mnohé osobnosti z Čech pocházející, s naší zemí 
propojené, ať se již jedná o osobnosti historické nebo ty, 
žijící a tvořící v současnosti. Z programu vybíráme:

KALEIDOSKOP

GALERIE 
KOTELNA
Říčanská Galerie Kotelna pořádá 
ve dnech 11. – 13. 10. 2022 v čase 
od 12 do 18 hodin oblíbenou akci 

b e z p l a t n é h o 
ocenění umě-
leckých děl.     ■

Pod tímto názvem se jeden den 
v září nabízí možnost zavítat do 
dílen, farem a výroben certifiko-
vaných regionálních produktů 
napříč Českou republikou. Ter-
mín byl tentokrát vyhlášen na 
sobotu 17. září a na mapě přihlá-
šených regionálních značek byla 

nakonec z našeho kraje na Zápra-
ží letos pouze jedna: stránčická 
díla s názvem NiceBelly, zabýva-
jící se originální textilní výrobou 
z materiálu s certifikací oeco-tex, 
z bambusu nebo biobavlny. Cel-
kem se přihlásilo na osmdesát zá-
jemců, které spojuje to, že jejich 
výrobky nesou některou ze zna-
ček kvality, které zastřešuje Aso-
ciace regionálních značek.     ak ■

PORTA APERTA
Už jsme si zvykli, že se během roku konají nejrůznější 
tzv. Dny otevřených dveří. Pořádají je školy, zahrady, 
muzea, otevírají se třeba jinak veřejnosti nepřístupné 
památky, instituce. Svůj druhý ročník zahájila také 
akce Porta Aperta (Otevřené brány). 

www.galeriekotelna.cz

Když do malého, ale velmi pří-
jemného jevanského kina, které 
bylo zrekonstruováno, vybave-
no novou promítací technologií, 
doplněno o nabídku občerstvení 
a po delším čase před dvěma lety 
znovu otevřeno, zavítá zhruba 
stovka návštěvníků, je jich všude 
plno. Což v sobotu 17. září ocenil 
i Jiří Schmitzer, když pohlédl do 
hlediště. Sám o sobě prohlašuje, 

že ho obec herecká považuje za 
písničkáře, obec hudební zase 
za herce. Úspěšný je však v obou 
činnostech, má za sebou výrazné 
role filmové, seriálové, divadelní, 
i několik vydaných alb (první bylo 
Bouda z roku 2003). Do Jevan 
přijel se svým sólovým koncer-
tem, a jakmile vzal kytaru do ruky 
mluvit a zpívat nepřestal více jak 
devadesát minut!                         ak ■

Běžné programy jevanského kina nabízejí 
pestrou směs zajímavých českých 
i zahraničních filmů, ale tentokrát 
vsadili na koncert…a zadařilo se! Jiří 

Schmitzer má totiž své příznivce všude 
a napříč všemi věkovými kategoriemi!

KINO JEVANY: nejen  
filmy, ale už i koncerty
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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
Po absolvování Univerzity Palacké-
ho v Olomouci pracoval jako učitel 
v Hlučíně a Opavě, ale do Kostelce 
se vrátil. Označován je také vizu-
álním básníkem, zřejmě proto, že 
jeho výtvarná tvorba byla velmi 
specifická, pohybovala se mezi poe-
zií, experimentálními texty, zaujaly 
ho variace, kombinace a permuta-
ce slov, písmen a znaků, výrazové 

prostředky formované strojopisy… 
Společně s Josefem Volvovičem, 
později dlouholetým pedagogem 
na českobrodském gymnáziu, kte-
ré i on vystudoval, se začal zabývat 
počítačovou grafikou. Věnoval se 
i netradičním výtvarným techni-
kám, které se díky němu rozvinuly, 
mj. kresbě skalpelem. Provoz Gale-
rie H v Kostelci byl ukončen k roku 

1989, ale tou dobou se již rozvíjel 
projekt Archivu výtvarného umění, 
který je dnes zřejmě největší sbír-
kou o současném českém a sloven-
ském výtvarném umění. ak ■

Narodil se v Praze, ale jeho život byl již od dětství 
provázán s Kostelcem nad Černými lesy. V 80. letech 
zde otevřel se svým bratrem, akademickým malířem 
a sochařem Zdenkem Galerii H. Založil také Archiv 
výtvarného umění, dnes sídlící v pražském DOXu 
v Holešovicích a informační systém abArt. Jiří Hůla 
zemřel v pátek 23. září 2022 ve věku 78 let. 

Jiří Hůla byl nejen galeristou, 
publicistou a výtvarníkem

KALEIDOSKOP

 prodej čerstvých ryb – třeboňský pstruh 
     (další ryby dle aktuální nabídky)

 

PODZIMNÍ PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ 
A KEŘŮ OD POLOVINY ŘÍJNA! 

Naše říjnová nabídka:

 prodej stromků a keřů pro podzimní výsadbu 
    (angreštů, rybízů, malin, ovocných stromků)
 podzimní astry a chryzantémy 
    – vlastní produkce
 vřesy do nádob i k volné výsadbě
 odolné a kvalitní růže
 jarní cibuloviny pro podzimní výsadbu
 sadbový česnek

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

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

Podzimní čas 
v roce 2022
Tak tu máme podzim. 
Začal již v září, ale víte, že 
rozlišujeme astronomický 
a meteorologický pod-
zim? A že nikdy nemají 
shodné datum počátku?
Astronomický podzim začíná u nás 
na severní zemské polokouli oka-
mžikem tzv. podzimní rovnoden-
nosti. Na jižní zemské polokouli 
tudíž začíná ve stejný čas naopak as-
tronomické jaro. Vzhledem k tomu 
nikdy nezačíná ve stejnou dobu, 
začátek období je tudíž pohyblivý. 
Letos nám podzim, na základě pod-
zimní rovnodennosti, začal 23. září 
2022 ve 03:04 hod.
 A pak tu máme druhý podzim, ten 
meteorologický. Ten je dán každý rok 
stejně: začíná 1. září a končí 30. listo-
padu. Podzimními měsíci jsou tedy 
pro nás září, říjen a listopad.          ak ■

Letošní podzimní Dny otevřených dveří 
Arboreta FLD ČZU se konají o víkendu 
8.–9. 10. 2022 od 9–17 hodin. Připra-
veny budou komentované prohlídky 
a doprovodný program v podobě dře-
vosochání a ornitologického výkladu 
s kroužkováním. Do arboreta se dostane 

buď autobusem (bus 660, zastávka Tru-
ba a pak 1 km pěšky), pěšky z Kostelce n. 
Č. lesy po žluté tur. značce lesem do Dol-
ního Peklova, pak u rozcestníku vlevo 
k arboretu, nebo na kole (rozcestí Koste-
lec n. Č. lesy / Truba a pak 1 km). Autem 
je běžně vjezd zakázán.                                 ak ■

Arboretum Fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci n. Č. lesy 
se nachází asi 3 km severně od města v blízkosti dvora Hošť. 

KOSTELECKÉ ARBORETUM SE OTEVÍRÁ VEŘEJNOSTI: 
PODZIMNÍ DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ JSOU OPĚT TADY!

Arboretum FLD, Hošť 1070, Kostelec nad Černými lesy, www.arboretum.czu.cz

Vážená redakce, děkuji za 
článek v minulém čísle Zá-
praží, o A. Muchovi. Díky 
tomu jsme se zajeli nako-
nec podívat do Valdštejnské 

jízdárny na jeho výstavu.  
Netušila jsem, co všechno 
Mucha vytvářel a navrhoval! 
Děkujeme a přejeme hod-
ně zdaru a další zajímavé 

články. Novotní z Uhříněvsi  
(zkráceno)

Děkujeme, pochvala vždy potěší! 
Pro ostatní čtenáře jen připomí-
náme, že výše uvedená výstava, 
kterou jsme mimochodem také na-
vštívili, potrvá ve Valdštejnské jíz-
dárně na Malé Straně do 31. 10. 
2022.                                                  ak ■

Dorazilo do redakce
ad Slovanská epopej 9. plátno: Schůzka na 
Křížkách (9/2022)
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KULTURA

(nejen)Zářijové       kulturní události
aneb Kam jsme zavítali (I.)
Je to tak, září bývá na nejrůznější kulturní, sportovní, 
společenské a další akce velmi bohatým měsícem, letošní 
to jen potvrdilo. Akcí na Zápraží i v jeho sousedství bylo 
spousta, člověk musel vybírat, plánovat, a přesto někdy 
vše zvolené se stihnout nedalo. Přinášíme vám výběr 
z toho, co se nám povedlo absolvovat, třeba to bude pro 
vás inspirace i pro rok příští…                                                ak ■

LHOTKY

DOGPOINT
Soukromý útulek pro opuš-
těné a týrané psy najdete 
v lese na Černokostelecku 
u obce Lhotky (kousek za 
Krymlovem). My jsme využili 
vyhlášeného Dne otevře-
ných dveří, útulek navštívili 
a hned při příjezdu nás pře-
kvapil velký počet návštěv-
níků. Parkoviště plné, auta 
parkující podél silnice…

A dorazili nejen jed-
notlivci, rodiny 
s dětmi, ale také 
mnoho čtyřnohých 
psích mazlíčků se 
svými páníčky. Jak 
jsme se dozvěděli, 
někteří ze psů si prošli 
i tímto útulkem, než se dostali do nových 
domovů. Kdo měl zájem, mohl se ve vý-
běhu potkat s malými štěňaty, pro další 
bylo v průběhu akce připraveno několik 
komentovaných prohlídek útulku s vý-
kladem o jednotlivých psech. Moder-
ní, čisté, pěkné… to jsme zaslechli od 
návštěvníků a musíme souhlasit. I na 
nás ten dojem areál Dogpointu udělal 
(www.dogpoint.cz).                                       ■

   KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

BUDILOVA VILA
Letní vilu z roku 1932 pro rodinu Ing. Václava 
Budila, ředitele Elektrárenského svazu v Kolíně, 
navrhl ve stylu funkcionalismu architekt Jaroslav 
Fragner. Ten o několik let dříve, ve stejném stylu 
a s odkazem na švýcarského architekta Le Cor-
busiera, zrealizoval také Budilovu vilu v Kolíně.
Černokostelecká letní vila „Buvila“ se v rámci dvou letošních záři-
jových Dnů evropského dědictví poprvé otevřela veřejnosti. Původ-
ní majitelé ji časem prodali, pak zde žil třeba Jaroslav Hausman, 
automobilový závodník a šéfredaktor 
Světa motorů. V roce 2020 vilu zakou-
pil Jan Novák, jehož jméno je spojeno 
i s černokosteleckým Novým muzeem 
keramiky – Vondráčkovou továrnou. 
Zahájil rekonstrukci zanedbané vily, 
která si kupodivu uchovala plno 
dobových detailů. Vila by měla být 
časem doplněna expozicí a zpřístup-
něna veřejnosti. Hned první den zaví-
talo do Budilovy vily na sedm desítek 
zájemců, nejinak tomu bylo i druhý 
den. Tato skvělá ukázka české avant-
gardní funkcionalistické architektu-
ry se nachází v ulici Na koupadlech 
(www.budilovavila.cz).                      ■

ZÁMEK
Druhou návštěvnickou sezónu 
letos ukončil zámek v Kostelci 
n. Č. lesy. Také zde však byla 
prohlídková trasa ve Dnech evrop-
ského dědictví pro zájemce otevřena.
Kromě zámecké kaple (odsvěcená kaple sv. Vojtěcha), Rytířského 
sálu či severního křídla zámku je do trasy začleněna také netradič-
ní prohlídka zámeckých krovů. Podle reakcí ostatních návštěvníků 
lze soudit, že je zaujala stejně jako nás. Oprava krovů v letech 2001 
až 2006 byla součástí celkové památkové obnovy zámku, která za-
hrnovala opravu stropů nad nejvyšším podlažím a krovů.                  ■

◀ Nejpo-
užívanější 
dřevinou pro 
stavbu krovů 
u nás byla 
do poloviny 
18. století 
jedle, což byl 
nejrozšířeněj-
ší jehličnan 
na většině 
území českých 
zemí. I zde na 
zámeckých 
krovech se 
zachovala 
část původní-
ho jedlového 
trámoví.

▲ Železobetonovou stavbu obdélníkového tvaru o třech 
patrech doplňují terasy a dominantní předsunutá lávka 
s vyhlídkovou plošinou na severní straně, odkud je vidět až 
na vzdálené vrcholky Krkonoš.

   KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY



Poznáváte, ze které knížky je uve-
dená ukázka? A kdo je jejím auto-
rem? Napište nám! Napovíme, že 
chlapci šli na pouť do Mukařova 
půl hodinku, že autor, pozdější 
učitel na Českobrodsku, historik 
a spisovatel, v knize zpracoval 
vzpomínky na své dětství v chalupě 
na vsi poblíž Mukařova, a že kniha 
vyšla v roce 1932 s ilustracemi An-
tonína Zhoře.
 Čekali jsme do poslední chvíle 
uzávěrky říjnového čísla Zápraží, 
ale tentokrát se správná odpověď 
neobjevila.

To, že poutě jako takové bývaly 
vždy ve velké oblibě a mnohdy 
k nim lidé mířili i z větší dálky 
a chodit na pouť bylo nejen zába-
vou, ale i zvykem, dobrým mra-
vem, dokládat není třeba.  Mnohé 
poutě přetrvaly dodnes, byť jejich 
průběh a obsah se v průběhu časů 
proměnil; jinak jsou dnes již také 
vnímány očima dnešních lidí. 

Pouť v Mukařově se koná 
tradičně v srpnu a její ter-
mín je spojen se svátkem 
Nanebevzetí Panny Marie, 
který je v církevním ka-
lendáři dán na 15. srpna. 
Panna Marie je totiž pa-
tronkou místního kostela.

A kdo tedy stojí za autorstvím 
zveřejněného textu o mukařov-
ské pouti v zářijovém Zápraží? 
Je jím učitel, historik, spiso-
vatel Bedřich Krákora, kniha 
pak vyšla pod názvem Na cha-
lupě. Jde o autobiografické dílo 
z časů přelomu 19. a 20. století, 
popisující rodinu, dětství, život 
ve Štíhlicích i předčasné úmr-
tí matky očima malého kluka. 
Autor ho věnoval památce svých 
rodičů a sourozenců a vzpomín-
ce na rodnou chalupu a Černo-
kostelecko.

Bedřich Krákora se narodil na 
jaře roku 1892 na statku č.p. 20 
ve Štíhlicích, Janu a Marii Krá-

korovým. Rodina to byla počet-
ná, malý Bedřich měl nakonec 
čtyři nevlastní a sedm vlastních 
sourozenců. Navštěvoval tehdej-

ší obecnou školu v sousedních 
Doubravčicích, pak přešel do 
Kostelce nad Černými lesy na ško-

lu měšťanskou a svá studia zakon-
čil na státním učitelském ústavu 
v Příbrami. Působil postupně po 
celém kraji – mj. ve Vlkančicích, 

Vyšehořovicích, Viticích, na Vy-
žlovce, v Mukařově a Přistoupi-
mi. Zde byl také ustanoven roku 

1926 definitivním řídícím učite-
lem. Nakonec se usadil v Tismi-
cích, kde od roku 1928 také vedl 
místní kroniku.

Publikační činnost vycházela 
především z Krákorova profesní-
ho života – zabýval se učebnice-
mi pro obecné školy, je autorem 
mj. několika početnic pro růz-
né ročníky tříd. Dodnes se jeho 
učebnice a učební pomůcky čas 
od času objevují v nabídce anti-
kvariátů. 
 Kromě pedagogické tvorby si 
našel čas, a vydal již zmíněný au-
tobiografický román Na chalupě 
(1932). Román vyšel v brněn-
ském nakladatelství Epos-Brno 
spol. s.r.o. a s ilustracemi spiso-
vatele, pedagoga a ilustrátora An-
tonína Zhoře. Po jeho příznivém 
přijetí napsal příběh z pravěké 
osady – Na bylanském hradiš-
ti (1933) s podtitulem Povídka 
z pravěké osady.  Ten byl určený 
mládeži; útlá knížečka vyšla ve 
Školním nakladatelství v Praze, 
s ilustracemi akademického ma-
líře a pedagoga Oldřicha Cihelky. 
Ve své literární tvorbě pokračo-
val, ale další jeho rozepsaný ro-
mán, ani připravované čítanky 
a dvě knížky pro děti se nedocho-
valy; vysvětlení v tomto případě 
poskytla tismická kronika: 
 „V březnu 1943 vtrhlo do naší 
obce gestapo. Prohlédli školu 
a byt pí Krákorové a tuto zatkli, 
aby jí po týdnu vazbu propusti-

li a opět přivezli do 
tismické školy. Pro-
hlídka, kterou při této 
příležitosti vykonali, 
byla bezvýsledná, ne-
boť paní Krákorová po 
smrti svého manžela 
spálila všechny jeho zá-
pisky i črty, takže se ne-
zachovalo ničehož. Zda 
tento postup byl správ-
ný, těžko dnes posoudit. 

V březnu 1943 byl Bed-
řich Krákora již tři měsí-
ce po smrti. Onemocněl 
počátkem ledna a byl pře-
vezen do českobrodské 
nemocnice, choroba však 
velmi rychle postupovala, 
a i když si prý Bedřich Krá-

kora uchovával o vše kolem sebe 
zájem, zjišťoval vývoj politických 
i vojenských událostí, zajímal ho 
i život na vsi, slábl a 14. ledna ze-
mřel.

Kromě učitelské profese, literár-
ní tvorby, činnosti ve veřejném 
a kulturním životě víme o Bedři-

chu Krákorovi i to, že po nástu-
pu fašismu k moci a vypuknutí 2. 
sv. války nezůstal stát stranou. 
Stal se součástí protifašistické-
ho odboje na Českobrodsku, za-
pojil se do aktivit, vycházejících 
z Obrany národa. Na Kolínsku 
byla tato organizace sice zlik-
vidována již během rozsáhlého 

zatýkání v únoru 1940, ale 
po čase vznikly další skupiny, 
které na činnost Obrany ná-
roda navázaly. Českobrodská 
skupina byla obnovena na 

jaře 1941 právě v Tismicích, kde 
se sešel učitel Bedřich Krákora 
se svým přítelem lékařem a regi-
onální archeologem Dr. Františ-
kem Dvořákem z Červených Pe-
ček. Založili buňku s označením 
„Králíkáři“, jejím velitelem se 
stal štábní kapitán František Zá-
ruba z Českého Brodu, napojeni 
byli na kolínské vedení pod vede-
ním brigádního generála Anto-
nína Pavlíka. Bedřich Krákora 
zůstal organizačním vedoucím, 
vypracovával odbojové plány. Ke 
skupině se postupně připojily 
další tři desítky spolupracovníků, 
ať již z řad bývalých armádních 
důstojníků či třeba učitelů. Tis-
mická základna byla v hledáčku 
agentů gestapa po prozrazení 
kolínské skupiny, Bedřich Krá-
kora byl sledován a po převozu do 
nemocnice v lednu 1943 okamži-
tě prohledán jeho dům. Během 
domovní prohlídky byl nalezen 
seznam Krákorových spolupra-
covníků a na Českobrodsku za-
čala vlna zatýkání, která se ne-
vyhnula ani Františku Zárubovi, 
Dr. Františku Dvořákovi a dalším 
více jak dvaceti osobám. Defini-
tivní zánik českobrodské buňky 
nastal v únoru 1943. ak ■

OSOBNOST REGIONU/REGIONÁLNÍ LITERATURA OSOBNOST REGIONU/REGIONÁLNÍ LITERATURA

BEDŘICH KRÁKORA: učitel, 
spisovatel a vlastenec ze Štíhlic

“Rodina to byla početná, malý Bedřich měl 
nakonec čtyři nevlastní a sedm vlastních 

sourozenců. 
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BEDŘICH KRÁKORA (1892–1943)
✔ Narozen ve Štíhlicích
✔ Učitel na obecních školách
✔ Historik, spisovatel, kronikář, odborný publicista
✔ Autor učebnic pro základní školy
✔ Tvůrce kulturního a veřejného života
✔ Vedoucí odboje na Českobrodsku v době 2. sv. války

OBRANA NÁRODA 
(1939–1941)

Vznikla jako vojenská odbojo-
vá organizace již na jaře roku 

1939, po okupaci českých 
zemí. Záhy disponovala 

ucelenou velitelskou struk-
turou a základním plánem 
pro zahájení ozbrojeného 

povstání. Věnovala se i zpra-
vodajské činnosti, organizo-
vala odchody dobrovolníků 
do zahraničních jednotek 
a podílela se na vydávání 

ilegálního tisku.

V minulém čísle Zápraží jsme uveřejnili část textu z jedné knižní kapitoly, 
popisujícího výpravu chlapců na vyhlášenou pouť do Mukařova. Záměrně jsme 
ale neuvedli název knihy a autora. Naopak, přidali jsme výzvu a malou nápovědu.

“...paní Krákorová po smrti svého manžela 
spálila všechny jeho zápisky i črty, takže 

se nezachovalo ničehož. Zda tento 
postup byl správný, těžko dnes posoudit. 

Nevysvětleno zůstává prozrazení a zatčení 
spolupracovníků učitele Krákory.
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ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY. KLASICKOU 
I NOVODOBOU 
TECHNIKOU.

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

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

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

www.delamsedrevem.cz

DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské 

a truhlářské práce
Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

ŘÁDKOVÁ INZERCE
DOMOV PRO SENIORY kardi-
nála Berana v Mukařově přijme 
PRACOVNICI ÚKLIDU na hlavní 
pracovní poměr na 6 hodin den-
ně. Jsme domov rodinného typu 
s kapacitou 42 klientů. Nabízíme 
dobré pracovní zázemí a další za-
městnanecké benefity. V případě 
zájmu nás můžete kontaktovat na 
tel. 737 282 812 nebo e-mailu 
dsmukarov@praha.charita.cz. 

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

PRONÁJEM DVOU LÉKAŘ-
SKÝCH ORDINACÍ NABÍZÍ OBEC 
MODLETICE, v nově zrekonstru-
ovaném a zkolaudovaném lé-
kařském domě, pro výkon sou-
kromé praxe praktického lékaře 
pro dospělé a pro děti a dorost.  
Od listopadu 2022 máme k pro-
nájmu 2 ordinace. Ke každé je 
čekárna, WC pacienti, WC perso-
nál, denní místnost pro personál 
a úklidová místnost. Parkování 
u lékařského domu. Kontakt 
e-mail: obec@modletice.cz, 
tel. 725 021 855.

KULTURA

(nejen)Zářijové       kulturní události
aneb Kam jsme zavítali (II.)

TUCHORAZSKÉ  
Jablkobraní 2022
Kdy se dá propojit prohlídka gotické unikát-
ní věže v Tuchorazi, nákup jablek, ochutnávka 
moštů, posezení při hudbě a dobře prožitý čas? 
Jedině při Jablkobranní, které je již tradičně po-
řádáno v Tuchorazi na konci měsíce září.
Letos tomu nebylo jinak. Jde o nevelkou jednodenní akci, ale o to 
větší zážitek s možností prohlídky jediné zachované části původní-
ho tuchorazského hradu z časů gotiky, z období konce vlády Jiřího 
z Poděbrad. Z původní tuchorazské tvrze se za pánů z Landštejna 
stal hrad, s obytným palácem a třípatrovou věží nad vstupní bránou. 
Po dlouhých letech a peripetiích během 20. století pozůstatky hradu 
zakoupil v roce 2013 Ing. František Vyšata (rodina tuchorazských 
ovocnářů, pěstitelů jablek), a díky tomu je možné zrekonstruovanou 
věž v Tuchorazi čas od času navštívit. Hranolová věžová brána má 
výšku zhruba 20 metrů a gotické prvky odkazují i na školu či styl Pe-
tra Parléře (tzv. hvězdová klenba je tvořena z vysokých válcovitých 
patek, z nichž se klenou žebra, navzájem se protínající).                      ■

Vstupní věž hradu a sklep jsou přístupné na základě 
předběžné dohody s majitelem památky na  

e-mailu: frantisek.vysata@seznam.cz.

Počasí se z počátku sice netvářilo 
nijak přívětivě, ale nakonec se tří-
denní zářijová akce vydařila. V rámci 
programu se mohli zájemci účastnit 
klání O pohár sv. Gotharda (kate-
gorie Kotlíkový guláš, Posvícenské 
koláče a Trojboj), podívat se mohli 
do českobrodského podzemí, do 
improvizovaného planetária, nebo 
se projet vyhlídkovým vláčkem po 
městě. Konala se i nedělní ranní 
mše, kterou sloužil pražský arcibis-
kup Jan Graubner. Nechyběli mj. 

prodejní stánky, středověká kapela, 
zbrojíř, divadla pro děti a samozřej-
mě různorodé občerstvení. Sobotní 
odpoledne zpestřil svým dřevořezá-
ním i nám známý černokostelecký 
řezbář Petr Moravec (rozhovor 
viz. Zápraží 9/2022), je-
hož socha anděla se 
následně vydražila za 
skvělých 40 000 Kč 
ve prospěch spo-
lečnosti Spirála po-
moci, o.p.s.                 ■

ČESKÝ BROD: GOTHARDSKÉ POSVÍCENÍ

Výsledky klání a další info naleznete na  
www.gothardkeposviceni.cz

Tento stav se mění pouze jednou ročně, 
kdy v rámci Dnů evropského dědictví 
se zde pořádá tzv. Den otevřených dve-
ří spojený s doprovodnými akcemi. Po 
dvouleté pauze se veřejnost na zámek 
mohla podívat v sobotu 10. září. Zájem 
byl veliký, program byl připraven pro 
děti i dospělé a v centrum pozornosti 
stála především vojenská výzbroj a tech-
nika elitních útvarů AČR. Na prohlídky 
samotného zámku se pak čekalo i něko-
lik hodin, lidé stále přicházeli.                 ■

KOMORNÍ HRÁDEK  
U CHOCERAD

Přestože má v názvu „hrádek“ jedná se dnes o barokní 
zámek s bohatou štukovou výzdobou, nástěnnými malbami 
a renesanční část se sgrafitovou rustikou. Po válce ho pře-
vzala Armáda ČR, pod různými názvy zde fungovalo výcvi-
kové a školící středisko. To platí v podstatě dodnes, sídlí zde 
Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva 
obrany ČR a zámecký areál není přístupný veřejnosti.

Tradiční, a přece nové… to byl podtitulek letošního  
Gothardského posvícení v Českém Brodě. Kdo tápe, proč 
zrovna Gothardské, tak pro vysvětlení doplňujeme, že čes-
kobrodský kostel na náměstí je zasvěcen sv. Gothardovi.
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✓ Kuchař/kuchařka
✓ Pomocný kuchař/kuchařka
✓ Expedientka hotových jídel
✓ Řidič dodávky na rozvoz obědů 

(poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny
tel.: 603 428 229 | e-mail: catering@arter.cz | www.arter.cz

Přijme 
do moderního 

centrálního 
stravovacího 

provozu 
v Říčanech 
následující 

profese:

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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

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

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

RECYKLAČNÍ LINKA 
TEHOVEC NABÍZÍ 

MOŽNOST ULOŽENÍ 
SUTÍ A BETONU

vždy jen po tel. dohodě
kontakt: 777 322 134 

Do restaurace Berchtold 
přijmeme nového kolegu 

na pozici

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Svůj životopis zašlete na

hotel@zamekberchtold.cz

Hlavní 6, Kunice, 251 63                www.zamekberchtold.cz
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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

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

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

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

www.plosinasenohraby.czwww.plosinasenohraby.cz

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

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

Společnost 3K Značky s.r.o. obsazuje pozici 

VEDOUCÍ TECHNIK PŘECHODNÉHO 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

ZABÝVÁME SE DOPRAVNÍM ZNAČENÍM (VODOROVNÉ, 
SVISLÉ A PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ) A DOPRAVNÍMI 

STAVBAMI MENŠÍHO ROZSAHU.
NÁPLŇ PRÁCE:

• Organizace přidělených uzavírek, kontrola kvality objízdných tras • 
Rozdělení a plánování práce • Vedení pracovních skupin a jejich motivac • 
Řídit a koordinovat dílčí úseky procesu realizace uzavírek silnic • Dohlížet 

na dodržování BOZP • Správa a dohlížení na sklad materiálu

Hledáme vedoucího technika přechodného dopravního značení se 
zaměřením na realizaci a práci v terénu. Základním předpokladem je 
časová �exibilita a důraz na kvalitu a práce v týmu. Je aktivní, nebojí 

se zvednout telefon, řešit věci sám/a a přijmout odpovědnost za svoje 
rozhodnutí. 

POŽADUJEME: 
 • Ukončené SŠ vzdělání nebo VŠ stavebního/dopravního zaměření 

výhodou • Organizační schopnosti a samostatnost • Časovou flexibilitu • 
Zodpovědnost a spolehlivost • Odolnost vůči stresu • Řidičský průkaz sk. B 

• Praxe v dopravním značení výhodou
Nástup možný ihned.

NABÍZÍME:
• Mzdu od 30.000 - 40.000 Kč • Stravenky či příspěvek na stravování • Důraz 

na osobní rozvoj (vzdělávací kurzy, školení) • Kvartální odměny a roční 
odměny dle hospodářského výsledku • Služební auto, notebook, mobilní 

telefon • Firemní akce

JSME ZNAČKAŘI, PŘIDEJTE SE K NÁM. 
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI.

Zájemci o tuto pracovní pozici mohou kontaktovat: 
Martin Brada – tel. 601 520 904, brada@3kznacky.cz
Jiří Černík – tel.602 134 955, cernik@3kznacky.cz

NOVĚ
na našem webu

E-SHOP
s nabídkou více jak 

20.000 pneumatik všech

značek, rozměrů, cenových 

kategoríí www.tomicpneu.czCeny od 1440,- Kč za prms (vč. DPH)

NÁBYTEK PRAKTIK, Černokostelecká 555/15, 
Říčany, tel.: 323 602 684, www.nabytekprak� k.cz

Rozměr stolu: 160 x 90x 75 cm

CELOMASIVNÍ DUBOVÉ STOLY 
ZA BEZKONKURENČNÍ CENY!

9.390,-  -26%
12 690,-

•KONTEJNERY•

•ODVOZ 
SUTÍ BETONU 

SMĚSNÉHO ODPADU 
BIOODPADU•

•DOVOZ 
SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

PÍSKU ŠTĚRKU ZEMINY•

•ZEMNÍ PRÁCE•

RYCHLÉ JEDNÁNÍ 
SPOLEHLIVOST

Tel.: 777 322 135

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 134

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

v Zápraží může být  
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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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 obce a města z Českobrodska, Černokostelecka, Mni-
chovicka, Ondřejovska, Pyšelska, Velkopopovicka, Říčanska, Jesenicka, dále pak z oblasti Průhonic, Uhříněvse a částečně i Posázaví. 
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 distribuován 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.

KŘÍŽOVKA

Všem luštitelům, kteří nám zaslali tajenku zářijové křížovky ve znění "Dům  bez knih je jako tělo bez duše", a tím doplnili slova spisovatele, 
dramatika a básníka Juliuse Zeyera děkujeme. Gratulujeme třem výhercům, kteří obdrží vždy po jedné z avizovaných knih. Jsou to: T. Víšek 
z Prahy 6, H. Svátková z Masojed a D. Lesniaková z Ostravy-Výškovic. ■

Říjnová pranostika, vztahující se k datu 4. října, tedy svátku sv. Františka praví: (tajenka)
Tentokrát luštíte pro zábavu, pro procvičení si svých vědomostí. Děkujeme, že čtete časopis Zápraží!
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