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ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU
ZAJÍMAVOST
Pivo s bedrníkem

ROZHOVOR
foto: Petr Hněvsa

JIŘÍ KÁŠ

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

HISTORIE

foto: ak

VETERÁNI
NA KOLECH
Výstava autoveteránů
bude 28. 5. na zámku
Berchtold, o týden
později Posázavský
klub hist. vozidel
pořádá 4. 6. závod
Ondřejovský krpál

foto: Petr Chodura

Květnové
výročí bitvy
u Lipan

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

1/1

42 200 Kč

17 800 Kč

9 000 Kč

1/3

1/2 (šířka)

1/2 (výška)

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

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

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

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

1/8

3 300 Kč

1/16

1 900 Kč

ZÁPRAŽÍ MÁ SVÉ KVĚTNOVÉ VÝROČÍ
Je to téměř neuvěřitelné, ale časopis Zápraží vyšel pod tímto názvem poprvé v květnu roku 2007. Letos tudíž „slavíme“ již 16. sezonu a jako každým rokem si říkáme: Ta nebude a nesmí být poslední! Tvorba regionálního časopisu nás totiž baví a přiznejme si, je to práce pozitivně návyková.

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

2/3

ÚVODNÍK

SLAVÍME

22 600 Kč

11 900 Kč

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

1/4 (šířka)
6 300 Kč

11 900 Kč

1/32

1 000 Kč

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

1/4 (výška)
6 300 Kč

Zrcadlo: š. 93 x v. 129 mm

1/1 švédská křížovka (strana 30)
8 500 Kč

KŘÍŽOVKA
Zaměřují se zde jak na přímé spotřebitele (maloobchodní prodej),
tak na velkoobchodní odběratelský 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 můžete 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 substráty, hnojiva a pěstební
nádoby.
■

XXXXXXXXXXXXXXX
Saperrovit rem que pelibus
aciatibust ventem que
voluptur?
Am landae vercilit remporem
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KŘÍŽOVKA O CENY

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 et

První Zápraží se tedy čtenářům dostalo do rukou v květnu 2007,
čímž nahradilo do té doby stejným vydavatelem (neziskovou organizací MAS Říčansko) vydávaný časopis Patriot. A jak v editorialu
prvního čísla napsal tehdejší říčanský farář a člen redakčního kolektivu Daniel Kvasnička, časopis doznal výrazných změn. “Především
měníme název, který signalizuje, že od obecného patriotismu se posouváme k přesnějšímu vymezení oblasti, které sloužíme. Jde o kraj
za Prahou, tedy ZÁPRAŽÍ.“ Časopis, původně určený pro občany
Ladova kraje a okolí, Průhonicko, Kolovraty a Uhříněves, jak uváděla tiráž, svou působnost rozšířil, změnil se i vizuálně, v dalších letech
také obsahově. V září 2012 pak došlo k přelomové události – časopis
přešel do soukromých rukou. Od té doby je veden jako Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou.
Náš nevelký tým ho převzal od března 2020. Což jak asi sami
uznáte a historie ukázala, nebyl ten nejlepší termín, pro podnikání všeobecně. Ale uplynulé dva roky jsme ustáli, za což bychom se
▲ První číslo časopisu
Zápraží z 15. 5. 2007. Pře- mohli neskromně pochválit, ale dobře víme, že je to zásluha předelepky označují, že se jedná vším vaše – našich inzerentů a čtenářů. Vážíme si zájmu o inzerci
o povinný výtisk zaslaný do a komerční články, stejně jako emailů s tipy, připomínkami, souNárodní knihovny v Praze. těžními odpověďmi či textovými příspěvky. Děkujeme!
ak ■

Vážení čtenáři,
soudě podle počtu zaslaných
odpovědí to vypadá, že naše
nová soutěž nazvaná Kraj
Zápraží známý i neznámý
vás zaujala. Někteří jste však
i přiznali, že nebýt nápovědy
v podobě Lukáše Vaculíka,
tak byste spíše tipovali, než správně věděli. Už
teď jsem tedy zvědavá, jak si poradíte s květnovou otázkou, naleznete ji na straně 13.
Pokud nevíte, co je to handpan, nebo víte, ale nejste
s tímto hudebním nástrojem plně obeznámeni, tak
se zaměřte na rozhovor, který nám poskytl říčanský
handpanista Jiří Káš. Jak prozradil, potkat ho můžete v Říčanech třeba na Jurečku nebo v Průhonicích
v parku, kam si občasně chodí zahrát.
Kromě toho, že v květnu má své malé výročí časopis
Zápraží, tak se k tomuto měsíci váže i mnoho dalších
historických událostí. Náš tip na výlet vás zavede do
míst bitvy u Lipan; konala se 30. května 1434.
Co je to bedrník, proč se přidával do piva a kde
se vzala píseň Pijme pivo s bobkem…? To, a mnohé
další zajímavosti a tipy naleznete v květnovém čísle
Zápraží.
Příjemné čtení a jarní pohodu přeje
Alena Kvasničková ■

Zpracování na
zakázku, vč. umístění
loga, graﬁckého
inzerátu a textu.
Křížovka v kombinaci
s PR článkem
– na vyžádání.

NAVŠTIVTE NÁŠ AUTORIZOVANÝ SERVIS FIAT, KDE
VAŠEMU VOZU POSKYTNEME TU NEJLEPŠÍ PÉČI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!
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Zrcadlo: š. 93 x v. 62 mm Zrcadlo: š. 44 x v. 62 mm

Ceny inzerce jsou uváděny bez DPH.
Cenově ani rozměrově nerozlišujeme mezi
grafickou inzercí a textovými (PR) články.
Při opakování či dlouhodobé spolupráci vám rádi nabídneme zajímavá
cenová zvýhodnění a bonusy.
Celoroční smlouvy možné.

• záruční a pozáruční servis

Zrcadlo: š. 44 x v. 30 mm

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PŘÍPLATKY

Cena je dána dle počtu znaků textu, písmo
tučné či velké (verzálky) je součástí inzerátu. 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

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

• mechanické, klempířské a lakýrnické práce

• montáže doplňků - autorádia, tažná zařízení,
pneumatické pérování pro dodávky

• přístroj BOSCH pro servis a plnění klimatizací, detekce úniku atd.

• ruční mytí a čistění interiéru vozu, pneuservis

• osmibodová digitální geometrie JOHN BEAN

• jsme také autorizovaný servis pro vozidla ALFA ROMEO

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

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 přesahem +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.

O ČASOPISU
Časopis Zápraží je určen pro širší oblast jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje na 60 obcí a měst z Černokostelecka, Mnichovicka,
Pyšelska, Velkopopovicka, Říčanska, Jesenicka, dále pak z oblasti Průhonic, Uhříněvse a částečně i Českobrodska. Časopis ma 15letou
tradici, náklad 22 000 ks výtisků při formátu A4 a počtu 32 stran. Pro čtenáře je zdarma, má ca 60 výdejních míst a zároveň je distribuován neadresně do schránek obyvatel celého kraje.

AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o.

Hlavní 101 | 250 84 Křenice | tel.: 323 605 313–6 | www.fiat-krenice.cz
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Jeden handpan
nikdy nestačí,
tvrdí Jiří Káš

Slyšeli jste už o hudebním nástroji, který
se tvaruje a ladí kladivem? Víte, že před
nedávnem oslavil teprve dvacáté narozeniny?
Že každý kus je nezaměnitelným originálem
a uměleckým dílem? I pro mne to byly většinou novinky.
A když jsem zjistila, že jeden z nejlepších českých
hráčů a výrobce handpanů žije v Říčanech,
vypravila jsem se za ním. Rozhovor
nám poskytl handpanista Jiří Káš.

HANDPAN
✔ kovový hudební nástroj
✔ představen ve Švýcarsku
v roce 2000
✔ standardní průměr je 53 cm

✔ každý nástroj je laděn
v určité stupnici, obvykle má
9–10 tónů

ochrannou známku, začala nová
éra podobných nástrojů, Handpanů), ale kořeny je nutné hledat
mnohem dál, na Trinidadu, v Karibiku na ostrovech, v improvizaci
kovových nástrojů, které se rodily
třeba z barelů, poklic… I to se ovšem časem proměnilo a vznikly tzv.
steeldrumy, na které se hraje paličkami, ale to je jiný směr.

Přiznám se, handpan jsem
zaznamenala, ale jinak o něm
nevím vůbec nic. Můžeme tedy
začít tím co je to handpan a kde
se vzal?
Nejste jediná, v ČR o něm velké
povědomí není, ale ve světě je to
kult. Handpan je kovový hudební
nástroj připomínající pánev WOK
nebo UFO, hraje se na něj prsty.
Má nezaměnitelný zvuk, patří do
třídy tzv. idofonů, nástrojů zvučných. Představen byl v roce 2000
ve Švýcarsku pod názvem Hang
(Hang už se nevyrábí, název má

Uznávám, od poklice k dnešnímu handpanu to je dost výrazný posun. Jaký je tedy jeho
základ?
Švýcaři tvarovali, skládali noty,
spojili dvě skořepiny k sobě, tím
vznikl HALO efekt. Na horní části
jsou notová pole a ve spodní skořepině je otvor zvaný GU, kterým
zvuk odchází. Když dáte nástroj do
obalu a nahodíte na záda, vypadáte
jak želva Ninja, máte na sobě něco
jako krunýř. Je nutné říct, že není
jen jeden handpan, každý má nějakou odlišnost.

✔ váha 4 až 10 kg
✔ materiál nitridovaná a nerezová ocel

foto: Petr Hněvsa

✔ cena kvalitních handpanů
se pohybuje od 30 000 do
150 000 Kč
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Co znamená, že každý handpan
je jiný a zároveň stejný?
Vzhledově jsou si podobné, ale při
výrobě stačí vynechat nebo přidat
notu a už má nástroj jiný zvuk. Do
začátku je dobré vybrat základní
molovou stupnici. Existují i stupnice exotické, mám handpan inspirovaný Egejským mořem, jehož
zvuk mě přenáší pod palmu k moři.
Když koupíte kvalitní handpan,
hraní vás chytne a stane se z toho
druh závislosti, pak jeden handpan
nestačí. Já chtěl jeden a teď jich
mám víc než deset. Jeden mě nabíjí, druhý uspává, se třetím cestuji
atd. Handpan totiž (z)mění život…
Jak jste vlastně handpan objevil?
Začínal jsem kdysi dávno na bicí
v říčanské lidušce, chodil jsem k výbornému Radku Břicháčovi. Miluju
bubny a taky piano, ale u něj mi chybí
ten bubenicky doprovod. Toužil jsem
tvořit rytmus a zároveň melodie, ale
takový nástroj jsem neznal, až do

dovolené v roce 2018… v Barceloně.
S bratrancem jsme šli do parku Güell
a tam jsme potkali performera, který měl před sebou cosi a na to hrál.
V životě jsme takový nástroj neviděli,
seděli jsme tam hodinu a poslouchali, já lítal, zažíval euforii a okamžitě
jsem věděl, že to je „ono“. Když jsem
handpan objevil, ihned jsem jeho
zvuku propadl!
Jak dlouhá byla cesta od úmyslu
k zakoupení?
Dlouhá příliš ne, ale komplikovaná
ano! Barcelonu jsem trávil večerním
koukáním na videa, studoval, co se
na něj dá hrát, pak jsem hledal, kde
koupit a za co. Kvalitní handpan
není levný. Během měsíce jsem v ČR
vyzkoušel několik nástrojů, ale nějak mi nezněly tak jako v Barceloně.
Nekvalitní handpany i nyní převyšují
nabídku těch kvalitních, takže zněly
spíše jako popelnice a více se mi líbil
tzv. tongue drum, který má dlouhý dozvuk, ale má pouze znělé tóny. Po půl

roce mi začal chybět ding (základní
basový tón nahoře uprostřed nástroje), díky kterému se tvoří rytmus, tak
jsem znovu hledal. Pak jsem objevil
špičkového výrobce v Maďarsku, kam
jsem zajel a handpan pořídil.
Vy jste ale nejen hráč, ale také
výrobce handpanů, proč?
Jsem perfekcionista, chtěl jsem hrát
na kvalitní nástroje a dospěl jsem
k závěru, že bude lepší, když začnu
s vývojem nástrojů než cestovat za
hranice. Sehnal jsem vybavení a začal. Ze začátku se nedařilo, dost jsem
jich vztekem rozbil. Nyní si zvolím
stupnici, rozvrhnu noty na skořepinu
a pomocí forem tvaruji důlky, kolem
udělám notová pole, opracuji kladivy
a naladím. Pracuji pouze s nejlepšími materiály, experimentuji, tvořím si vlastní zvuk a designy a jsem
maximálně spokojený. S něčím mi
pomáhá můj dvanáctiletý syn, takže
i společně vytváříme něco smysluplného.
Výroba je velice náročná, tisíce úderů kladivem, hodiny tvarování kovu i po několik dnů!
Handpan opracovávám ručně
kladivy, kterými se i ladí. Mám
několik druhů kladiv a palic,
které jsem si musel i speciálně
upravit. Nejtěžší kladivo má 1,5
kg. Většinu úkonů je potřeba mistrně udělat, aby byl handpan perfektní.
Bolí celý člověk, nejvíc dostává zabrat
předloktí a záda, ale výsledek stokrát
převáží vynaložené úsilí. Pak ho testuji, hledám chyby a pokud jsem spokojený, handpan opatřím podpisem,
značkou a vyleštím. Umělecké dílo je
po třech týdnech na světě.
Vy jste se s handpanem dostal
i do televizní soutěže, uspěl jste?

Myslíte loňský ročník soutěže Česko-Slovensko má talent posunutý kvůli
covidu? Jo, jo, původně to mělo být
v roce 2020, pak se to bylo odložené
o rok a natáčelo v těch největších vedrech v létě 2021 v Bratislavě, v televizi to běželo v září. Talent byl obrovská
výzva, prošel jsem konkurzy, dostal
se dál, ale do samotného finále mne
nevybrali. Ale i tak to byl úspěch!
Nevyhrál a úspěch?
Určitě, motivovalo mě to zdokonalovat hru, zkomponoval jsem dvě skladby, nejprve pro jeden handpan, pak
pro dva a v televizi jsem zahrál rovnou
na tři současně, což ocenil hlavně porotce Jaro Slávik, který handpany zná,
ale hru na tři nástroje viděl poprvé.

JIŘÍ KÁŠ (*1979)
◗ handpanista, výrobce NEO handpanů, fotograf, podnikatel
◗ účastník soutěže Česko-Slovensko má talent 2021
◗ žije v Říčanech
◗ více info o handpanech i ukázky hry naleznete na
www.handpan.cz

Vydržel
jsem všechen ten stres s tím spojený,
překonal jsem vnitřně sám sebe, užil si
skvělou produkci, atmosféru. Handpan jsem dostal i do televize, která ve
výběru mé vystoupení odvysílala. Povedlo se mi handpan zviditelnit a já
nabral další zkušenosti do budoucna.

Výroba důlků
se synem

Otázka trochu od laika, ale zeptat se musím: existují pro handpan nějaké skladby,
notové zápisy?
Ne, ne, notace nejsou. Je to
mladý nástroj, techniky hry
a zápisy se pomalu tvoří, ale
nejedná se o klasický notový zápis. Já často improvizuji. Účastnil
jsem se kurzu jednoho z nejlepších
hráčů světa – Nadishany, a nabité
zkušenosti stále rozšiřuji a předávám dál na svých kurzech. Vše záleží na tom, jak se chcete handpanu
věnovat a kolik času mu dáte. Jde
na něj hrát velice mistrně a tvořit
neuvěřitelné kombinace rytmů

a melodií, až to vypadá, že hraje
celá skupina, ale můžete i jen tak
ťukat a nechat se unášet zvukem.
Je handpan podle Vás dokonalým nástrojem?
Ano, mě naprosto fascinuje! Je to
teleport do jiného světa a dodává mi
pocit míru a klidu, kterého je v této
době nedostatek. Jako všechno, i on
má svoje limity, konkrétně v tom, že
má omezený počet tónů. Handpan je
však vhodný i pro lidi, kteří nemají
hudební sluch nebo neumí na nic
hrát. Noty jsou naladěné tak, že
nejde hrát falešně, a i obyčejným
ťukáním na notu opravdu hrajete.
ak ■

Finální ladění handpanu
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TIP NA VÝLET

TIP NA VÝLET

LIPANY:

MUZEUM V ČESKÉM BRODĚ
Expozici přibližující bitvu u Lipan (Bitva u Lipan a ohlasy husitské revoluce ve středních Čechách) najdete v Podlipanském muzeu v Českém
Brodě. To vzniklo již roku 1896 a sídlí v pozoruhodné secesní budově
postavené dle projektu Antonína Balšánka. V současné době je však
tato stálá expozice z technických důvodů uzavřena, její znovu zpřístupnění veřejnosti se plánuje v rámci Muzejní noci dne 11. června 2022.

Poslední bitva
Prokopa Holého
O letošní Velikonoční neděli, kdy si křesťanský
svět připomínal Kristovo zmrtvýchvstání, jsem
využila příznivého slunečného počasí a vypravila
se také za jednou vzpomínkou. Mým cílem byla
lipanská pláň a Prokopova mohyla, vztyčená na
místech bojiště a připomínající bitvu u Lipan,
která se zde odehrála 30. května 1434.
Ne že bych tu nikdy nebyla, od domu
to nemám příliš daleko, ale několik
let už jen občas projíždím kolem;
tentokrát to chtělo změnu a taky trochu pohybu. Tudíž dnešní tip je nejen
z kategorie historické, ale zároveň je
to i výzva k výletu.
Zapomeňte ovšem na to, že využijete možnosti a zajede autem na parkoviště až k samotné mohyle. Ano,
tato varianta zde skutečně existuje, ale
bylo by přece škoda nepoznat i blízké
okolí! Zdatnější turisté mohou sledovat červené turistické značení a udělat
si výšlap k mohyle z nedaleké Kouřimi, přes místa s kouzelnými názvy:
Broučkov a Království (5,5 km jeden
směr). Pro cyklisty je pak určena trasa z Kouřimi přes Dobré Pole a přes
Lipany zpět (12 km), ti nadšenější to
mohou vzít třeba středně náročným

foto: ak

PROKOPOVA
MOHYLA
Tábor lidu konaný 29. května
1870 za účasti českobrodských
a kolínských občanů dal vzniknout spolku Prokop. Cílem
činnosti spolku bylo vztyčení
mohyly na lipanském bojišti,
kterou nakonec zhotovil v roce
1881 kameník Karel Koutek.
Základní kámen byl položen
při dalším táboru lidu dne 29.
června 1881 a ke slavnostnímu
odhalení za účasti 20 000 přihlížejících došlo téhož roku – 11.
září. Řečníkem zde byl novinář,
politik a mladočech dr. Ed. Grégr. Prokopova mohyla je složena z pískovcových kvádrů, má
tvar zaobleného kužele usazeného na odstupňovaném soklu
a dosahuje výšky 11 metrů. Na
soklu jsou desky s nápisy a vytesaný kamenný kalich.
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okruhem přes Vitice a Tuchoraz do
Kostelce nad Černými lesy a zpět přes
Brník do Kouřimi (35 km).
Nabízí se však i alternativa nenáročné „jen“ 5,5 km
dlouhé trasy, kterou jsem si
v neděli prošla. Auto jsem
zaparkovala ve Vitících,
ležících na dohled od
lipanské mohyly. Z Vitic
totiž vede naučná stezka
(NS Lipanská mohyla).
První z osmi zastávek
stezky je dole ve Viticích
na autobusové zastávce, další
pak naleznete u zajímavého kostelíku a polodřevěné zvonice sv. Šimona
a Judy. NS vede vedlejšími ulicemi
a vozovou polní cestou, nečeká vás
žádný namáhavý terén nebo převýšení. Obsahová náplň panelů v obci je
sice poněkud nevyvážená s ohledem
na cíl stezky, ale svůj účel plní. Od
mohyly jsem se vydala dolů do Lipan
– cestou si povšimněte i zachovalého
památníku Rudé armády –, kde se
na návsi nachází místní zámek. Jde
o zámek spíše podle označení, ve skutečnosti byl objekt postaven koncem
18. století pro správce zdejšího dvora.
Určitou zajímavostí může být i to, že
do roku 1990 sloužil jako archiv pro
patenty a vynálezy. V současné době
je v soukromých rukou, nepřístupný,
ale v době mé návštěvy stále v nabídce
k pronájmu! Na návsi by měl být mj.
i velký panel s podrobným sledem
událostí ohledně husitství, tak ten
nehledejte – základ stojí, ale obsah už
dávno vzal za své. Z Lipan pak vede
zpět do Vitic úzká asfaltka lemovaná
stromy, vybavená dokonce několika
odpočinkovými lavičkami s pěknými
výhledy na mohylu i do okolí.
Husitská revoluce, válka „všech
proti všem“, trvala už zhruba 15 let,
když přišel rok 1434. Kdysi nepo-

razitelná husitská
koalice se začala rozpadat, mezi jednotlivými
svazy (umírněnější Pražané)
se ozývaly hlasy pro ukončení spo-

“

nahradil Prokop Holý. Původní myšlenky a ideály, návrat k prazákladům
církve, ke většímu otevření se lidem,
to vše je už pryč. Vidina církevního
majetku, zbohatnutí, moci, ta převa-

Osudná bitva Lipanská začala dne 30. května
po poledni a trvala až do 5 hodin z rána
druhého dne. Moc polních vojsk táborských
byla úplně zničena. Kdo nepadl, byl zajat.

Obrázkové dějiny národa českého pro české syny a dcery, Jan Dolenský, Praha 1893

rů, po kompromisech, na druhou
stranu polní vojska chtěla v revoluci
pokračovat, byt´ již přišla o svého
hlavního vůdce, Jana Žižku. Toho

žujee. Lidé i země jsou ale vysíleni,
navzájem si však nenaslouchají, a tak
se stane, že donedávna spojenci, stojící pospolu v čase křížových výprav,

teď jsou protivníky v poslední bitvě.
A tak na území mezi vesnicemi Lipany a Hřiby stojí v květnu 1434 na
jedné straně radikální vojska husitů
(tzv. táborité a sirotci) vedeni Ondřejem Keřským, Janem Čapkou
a knězem Prokopem Holým, a na
straně druhé koalice umírněných
kališníků a katolíků, pod vedením
Diviše Bořka z Miletínka, dřívějšího spolubojovníka Jana Žižky.
Na obou stranách bylo něco přes
10 000 bojovníků, ale koalice byla
asi o něco početnější. Obě vojska
vycházela ze stejného základu, obě
měla i stejnou taktiku – bojové vozy.
Vynechme podrobný průběh bitvy,
s ním se ostatně můžete seznámit
na informačních panelech u mohyly, zmiňme jen, že snadné vítězství,
s nímž Prokop Holý počítal se nekonalo. Naopak. Padla vozová hradba,
část vojska pod velením Jana Čapka
se dala na ústup směrem na Kolín,
ostatní byli pobiti, zajati nebo se
rozprchli, v nastalém chaosu bitvy
prý zahynul i Prokop Holý zvaný
Veliký. Jeho ostatky se však po bitvě
nenašly, začaly se tudíž objevovat
zvěsti, že se mu podařilo uprchnout,
nebo že byl tajně zajat na útěku. Traduje se také, že v bitvě padl a jeho
hrob je někde v místech dnešního
zámku v Lipanech.
Neslavnou bitvou u Lipan, kdy
proti sobě stáli původně spojenci,
skončila i husitská revoluce. Bitva
u Lipan se stala mementem v české
historii, historickým zlomem, později pak symbolizovaná Prokopovou
mohylou připomínkou událostí,
příčin a následků, které ovlivnily na
dlouhá léta celou naši společnost.

Proto také se na Lipské hoře konala
celá řada táborů lidu, nejstarší je datován k roku 1775, kdy se tu sešel selský tábor pro polehčení roboty. Od r.
1886 sem pravidelně putovali jednoty sokolské, a to vždy v neděli nebo ve
svátek, nejbližší k 30. květnu.

ZVEME VÁS SRDEČNĚ:

NA ZÁVODY POŘÁDANÉ V ROCE 2022
POSÁZAVSKÝM KLUBEM
HISTORICKÝCH VOZIDEL

4. 6. 2022 Ondřejovský krpál
27. 8. 2022 Posázavská Rallye Berchtold
1. 10. 2022 Ondřejovská 8, Memoriál Jana Novotného

Rekonstrukce bitvy
u Lipan 2022

závody se konají vždy v sobotu - info: www.pkhv.cz

Letošní bitva se uskuteční v sobotu 28. 5. 2022, kdy se pod mohylou
odehraje ukázka toho, jak mohla
bitva, která vstoupila do učebnic
dějepisu, vypadat. Program začíná
v 11 h otevřením historického tržiště. Každou hodinu se koná tematický doprovodný program zaměřený na vojenství doby husitské,
mj. si lze prohlédnout i dobový
vojenský tábor, zhlédnout ukázky
na téma vojenství. Komentovaná bitevní ukázka bude zahájena
v 15 h. Vstupné 100 Kč, děti zdarma, parkování v katastru obce.
ak ■

Pohlednice Lipany, MF, DA, prošlá 1903, archiv ak

Informační panel NS
Lipanská mohyla
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ZUŠ
ŘÍČANY:
květnové informace a pozvánky!

Lidé na prvním místě, přátelská atmosféra a držet spolu.

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

Závěr školního roku je vždy velmi nabitý událostmi a akcemi. Dovolte nám,
abychom vás o těch nejdůležitějších informovali a zároveň vás pozvali na naše
akce, určené i pro veřejnost.
ve středu 18. května od 18 h proběhne
Pozvánky na květen
V synagoze ve Strančicích lze až do v synagoze; půjde o prezentaci žáků
13. května zhlédnout Výstavu prací strančické pobočky a vystoupení dežáků výtvarného oboru (od 10.00 chových souborů.
Koncert ke Dni matek v pondělí
– 15.00 h), nebo ve středu 4. května
od 18 h absolvovat Koncert pěvec- 9. května od 17.30 h je pak věnován
kých sborů. V jeho rámci uslyšíte našimi nejmenšími žáky maminkám.
Ve Strančicích se koná i další z napěvecké sbory Ladíme a Naladěno
ze ZUŠ Říčany se sbormistryní Lucií šich akcí – Otvírání studánky sv.
Novákovou. Hostem koncertu bude Anny, a to v neděli 29. května od 14
počernický pěvecký sbor Rokytka se h u kaple sv. Anny. Po dlouhé době
sbormistryní Andreou Čančarovou se pokusíme oživit otvírání studánky
Houfkovou. Také Májový koncert, a zajistit tím pro náš region dostatek
vláhy na celý rok. Dětský soubor Mikonaný
keš, děti z literárně dramaZÁPIS DO ZUŠ
dětí
tického oboru a pěvecký
ŘÍČANY Přihlašovaní
m do ZUŠ Říčany,
sbor Ladíme – my
k talentovým zkoušká
Strančicích,
ve
ček
bo
všichni jsme si pro tenpo
do
i
ná
a to zname
ě stále probíhá.
řov
ka
to den připravili proMu
a
h
cíc
ovi
ich
Mn
leznete na www.
gram, který věnujeme
Veškeré informace na
těšíme se
studánce.
zusricany.cz. Přijďte,
na vás!

ZUŠ OPEN – KDYŽ OPEN
TAK ZUŠ OPEN

– čtvrtek 26. května od 16.30 h
– Olivovna, zahrada
Celonárodní týden uměleckého školství nazvaný ZUŠ OPEN každá škola
slaví jinak. My ho slavíme open-air
koncertem v říčanské Olivovně.
Vezměte si deky nebo židle a přijďte
s celou rodinou. Občerstvení bude
zajištěno a vy můžete až do večera poslouchat naše sólisty i soubory, vidět
práci tanečního oddělení, podívat se,
jak malíři malují v plenéru a pokochat
se hereckým vystoupením našich malých divadelních umělců.
ZUŠ OPEN aneb výtvarná výstava na ČVUT v Praze – v rámci ZUŠ
Open pořádáme výstavu prací žáků
výtvarného oboru v technologické galerii fakulty strojní ČVUT v Praze.

Soutěže, a ještě jednou soutěže
Co se týká soutěží, máme za sebou jeden z nejnáročnějších a také
nejúspěšnějších měsíců ve školním roce. Do okresních a krajských kol soutěže
MŠMT a dalších soutěží a přehlídek se zapojilo téměř 400 žáků ze ZUŠ Říčany.
Soutěžili jsme téměř ve všech hudebních zaměřeních – hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje,
zpěv, smyčcové soubory a orchestry
a v tanečním oboru. Pozadu nezůstali ani klavíristé a velkou radost
máme z našich pěveckých sborů.
Dařilo se nám opět v dechových
nástrojích, kde jsme vybojovali 7 postupů do ústředních kol.

řínková, Kristýna Josefína Plechatá (ped. Barbora Kořínková, DiS.)
Hra na klarinet – Agáta Jedličková
(ped. Mgr. Petr Sinkule)
Hra na fagot – Vojtěch Anelt (ped.
MgA. Lukáš Kořínek)
Hra na saxofon – Kristýna Stocková, (ped. Tomáš Remek)
Hra na tenor – Martin Jaroš, Amálie
Plešingrová (ped. Mgr. Jiří Odcházel)

1. ceny s postupem do ústředního kola získali a v ústředním kole
v Praze si zahrají:
Hra na příčnou flétnu – Johana Ko-

Velkou radost máme i z postupu Komorní orchestru ZUŠ Říčany do
ústředního kola v Olomouci. Soutěž proběhla v ZUŠ v Mladé Bolesla-

Přípravný pěvecký sbor Ladíme
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Česká společnost BTL Medical Technologies vyrábí zdravotnické přístroje
pro rehabilitaci, kardiologii a estetickou medicínu. V Benešově, kde má
BTL dvě výrobní haly, pracuje v současné době přes dvě stě zaměstnanců.
Od začátku letošního roku již výroba
přijala 38 nováčků a nyní hledá nejméně dalších 37 zaměstnanců. “Dá se
tedy očekávat nárůst do konce roku na
celkový počet 250,” říká Tomáš Drbal,
ředitel BTL Medical Technologies.
Svůj tým průběžně doplňují a dávají příležitost jak studentům, čerstvým absolventům, tak lidem se
základní praxí či zkušenějším expertům. „Pracuji v BTL téměř od jeho založení a jsem vlastně sám takovým příkladem. Začal jsem v BTL pracovat
čerstvě po dokončení vysoké školy a postupně jsem v rámci svojí technické
profese získával potřebné know-how

vi a za celou dobu trvání této soutěže
nikdy nesoutěžilo v krajském kole
tak velké těleso.
Dirigent orchestru je Jiří Odcházel, umělecká vedoucí Jitka Adamusová a asistentka Veronika Mráčková
Potěšil nás i pěvecký sbor na Celostátní přehlídce pěveckých sborů v Lounech, kde náš přípravný sbor Ladíme
pod vedením sbormistryně Mgr. Lucie Novákové získal první cenu a absolutní vítězství ve své kategorii!
Na mezinárodní soutěži Broumovská klávesa získal náš žák

Komorní orchestr ZUŠ Říčany

Matěj Korytář ze třídy Mgr. Petra
Malínka 3. cenu a hned vzápětí na
Karlovarské růžičce 1. cenu.
Ani mezinárodní klavírní soutěž
Beethovenovy Teplice se neobešla
bez naší účasti. 1. cenu získal opět
Matěj Korytář ze třídy Mgr. Petra
Malínka a 2. cenu získala Rozárka
Poláková ze třídy MgA. Michala
Rezka, Ph.D.
Mnoho našich kolegů získalo ocenění poroty za pedagogickou práci
a ocenění získala i ZUŠ Říčany.
Není možné v tomto omezeném
publikačním prostoru uvést všechna jména soutěžících a pedagogů,
je ale možné jim všem poděkovat za
skvělou práci a za výbornou reprezentaci naší školy.
MgA. Markéta Sinkulová
Programový a kulturně – výchovný
pracovník ZUŠ Říčany ■

lice, ale také v dalších státech,
v hodnotě za více než 100 milionů
korun. Jak Tomáš Drbal doplňuje:
“Tato pomoc by nebyla možná bez
našich lidí, kteří v rekordním čase
vyvinuli a vyrobili plicní ventilátory
a respirátory. Tehdy se asi nejvíce
promítnul duch naší firmy, kdy jsme
posunovali tyto projekty ve víře, co
nejvíce a nejrychleji pomoci nastalé
covidové situaci, nemocným lidem
a přetíženým nemocnicím. Prostě
jsme drželi spolu.”
■
a podílel se na vývoji zdravotnického
zařízení. Stejně tak dokážeme v naší
výrobě v Benešově nabídnout podobnou příležitost v rámci pozic na všech
úrovních,” dodává Tomáš Drbal.
Zaměstnanci společnosti BTL se
podílejí nejen na výrobě zdravotnických zařízení, které jsou součás-

NA BERCHTOLD?
Za kulturou i zámeckou romantikou!
Na zámku Berchtold v Kunicích se po dlouhých dvou
letech konečně pořádně nadechujeme a chystáme pestré
kulturní jaro i léto. Čekají nás samé zajímavé akce; mj.
oblíbený Dětský den s již tradiční výstavou veteránu
a vystoupením Michala Nesvadby, koncerty, divadelní
představení i letní kina s českými filmovými novinkami.
V rámci koncertů budeme střídat
několik stylů. V květnu to bude třeba
LEE DAVISON A OTTO HEJNIC
BAND, červen otevřeme jazzem
s vynikající EVOU EMINGEROVOU a dále bude tento měsíc v duchu popu. Těšíme se na již tradiční
a skvělou revivalovou skupinu ABBA
CZ, nebo na populární MONIKOU
ABSOLONOVOU a její komorní
koncert „BEZ ŘEČÍ“ za doprovodu
klavíru. Konec léta nás naladí trochu
jiným směrem – čeká nás koncert

tí plánovaných aktivit. Před dvěma
lety začala totiž pro tým BTL nečekaná zkušenost kvůli covidové
pandemii. Firma BTL se rozhodla
na vlastní náklady vyvinout a vyrobit plicní ventilátory a respirátory,
které pak darovala zdravotnickým
institucím nejen v České repubbudou věnovány především těmto
pomocníkům – jako naše poděkování, nicméně zváni jsou všichni. Zavítejte tedy na zámek Berchtold, čas
před vybranou akcí si zpříjemněte
třeba návštěvou naší restaurace, projděte si zámeckou
zahradu s novým
peklem a perníkovou cha-

BTL Medical Technologies s.r.o.
Křižíkova 1489, Benešov
(areál JASY)
od vlakového a autobusového
nádraží 15 minut chůze, parkovací
místa v areálu JASY a okolí

tel.: 317 725 200
www.medictech.cz

loupkou, nebo si následně dopřejte
odpočinkový zážitek, ubytujte
se, oceňte jedinečnost zámecké
atmosféry.
■
Nezapomeňte se podívat
na naše stránky, vybrat si
a rezervovat:
www.zamekberchtold.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS!

mladých harfistů s KATEŘINOU
ENGLICHOVOU a následovat
bude koncert vážné hudby v provedení ALMA ANSÁBL. Zajímavým
zpestřením, vyjde-li počasí, bude
konání některých akcí venku, před
osvětleným zámkem, na nádvoří…
prostě zámecko-kulturní romantika!
Hodně milých lidí nám poslední
týdny pomáhalo s ubytováním a stravováním, zajištěním školních a zdravotnických potřeb pro více jak 30
uprchlíků z Ukrajiny. Některé akce

Zleva: Jiří Odcházel, Veronika
Mráčková a Jitka Adamusová
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Letní měsíce se blíží a možná i Vy přemýšlíte, jak
si mohou Vaše děti užít léto plné zábavy, kreativity,
pohybu a pobytu venku v přírodě se svými vrstevníky.
Mozaika připravila pro všechny děti letní příměstské
tábory, kde si každý najde to, co ho baví.

Někdo rád tvoří, jiný si užívá taje
přírody, jiní volí raději akčnější
a zvídavé aktivity popouštějící
uzdu naší fantazie. Děti se mohou
těšit na tábory nejrůznějšího zaměření. Stačí si jen vybrat.

Preventivní zdravotní cvičení
“Zdravá záda“ v SKC v malém
sále v úterý od 9.15 h, cena za hodinovou lekci 60 Kč, je určeno pro
všechny, kteří chtějí udržet svá
záda v dobré kondici, aby je nebolela. Cvičení se sestává z osvědčených prvků kompenzujících
svalovou nerovnováhu, která je
častou příčinou bolestí zad, např.
z Pilatesu, Feldenkreise, dosud
nedoceněné paní Mojžíšové apod.
Vede jej Marta Princová, jež dodává: “Dříve chodily cvičit i mladší
ročníky, např. maminky po porodu,
pro které je také vhodné. Teď je to
již několik let ustálená skupina žen,
které dospěly do seniorského věku,
tomu také přizpůsobuji intenzitu cvičení.” Fit ji drží
rychlá chůze se psem
asi hodinu denně
a práce na zahradě,
doplněná kompenzačními cviky na
záda.
■

Mladší děti
4-6 let

Starší děti
6-12 let

18. 7. - 22. 7.

Vesmírné
dobrodružství

Cesta
do fantazie

25. 7. – 29. 7

Tajemství přírody

1. 8. – 5. 8.

Letní koktejl

Přihlašování probíhá na e-mailové adrese:
anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Více informací naleznete na našich webových stránkách
https://www.montessorimozaika.cz/udalosti/tabory

Jedinečné prostory Malého nádvoří Průhonického
zámku ožijí v červnu divadlem v podání společnosti
INDIGO company. Těšit se můžete na známé tváře
z televizních obrazovek i hvězdy pražských divadel.
V pátek 17. 6. se od 20.30 h prosmějete skvostnou situační komedií Robina Hawdona „Dokonalá svatba“.
Každé svatbě předchází NOC PŘED
SVATBOU a tahle zvláštní noc může
ještě všechno změnit. V roli ředitele
hotelu, kde se předsvatební veselí
odehrává, uvidíte Václava Koptu.
V sobotu 18. 6. si na své přijdou
i nejmenší diváci, kteří si budou
moci od 15.00 h vychutnat hudební pohádku „Tři veteráni“ s Radimem Madejou, Viktorem
Zavadilem a Michaelem
Vykusem v titulních rolích. Během představení je hodně veselo a známou písničku Zdeňka Dokonalá
Svěráka a Jaroslava svatba
Uhlíře si s Pankrácem,

Servácem, Bimbácem a skřítky notuje celé hlediště.
Veselo bude i v sobotu 18. 6. večer.
Od 20.30 h se na Malém
nádvoří odehraje ko-

o:
fot

ra
du
ho
C
tr
Pe

Srdečně vás zveme do Zahradnictví LIMUZY u Českého Brodu, které pro vás připravuje specializovanou produkci okrasných rostlin.
Vybrat si můžete podle sezóny jarní hrnkové květiny, letničky, trvalky,
sadbu plodové zeleniny a jahod, dále např. velkokvěté jiřiny, chryzan-

Příměstské tábory jsou pro děti
od 4 let. Přihlásit se mohou i děti,
které nechodí do Mozaiky. Cena
tábora je 3300 Kč za týden při
platbě do 15. 6. 2022.
■

Termín tábora /
věk dětí
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Představujeme vám dva kurzy SKC
věnované zejména seniorům, které
mohou navštívit i začátečníci.
Zdena Ambrožová, dlouholetá
lektorka, vede lekce od zahájení provozu v SKC. V nich využívá prvky ze
zdravotní gymnastiky, jógy, dechová a relaxační cvičení s důrazem na
individuální přístup. Cílem je radost
z pohybu, zlepšení pohyblivosti
kloubů, správné držení těla, správné
dýchání, posílení a protažení svalů
a závěreční uvolnění. To vše v klidném tempu. Navštivte i vy “Pohybem ke zdraví“ (cvičení pro +55 let
a více), každý čtvrtek v 18 h v malém
sále SKC, cena 60 Kč za hodinovou
lekci. Co udržuje Zdenu Ambrožovou fit? “Dobré vztahy v rodině i s přáteli, setkávání
se s nimi. Samozřejmě jakýkoliv pohyb,
procházky, četba.
Umět se usmát
a dělat radost sobě
i druhým.”

Letní scéna Průhonického zámku láká na
úspěšné komedie i rodinné představení
medie mnoha párů, hra Oscara Wildea „Jak je důležité býti (s) Filipem“.
Jedná se o studii žen, mužů, vztahů
a stereotypů, kterým dobrovolně
a s úsměvem podléháme. Jsme totiž
důvtipní, seriózní, dobře vychovaní,
elegantní, ale někdy, když se nikdo
nedívá, vášnivě jíme, chodíme v ponožkách a věříme na osud. Přijďte se
zasmát a odreagovat, potěší vás jistě
i obsazení: Ondřej Ruml/Michael

Jak je důležité býti (s) Filipem

Vykus, Dana Morávková/Stanislava
Jachnická, Simona Vrbická-Koptová, Radek Zima a další.
■

Tři veteráni

Vstupenky si můžete zakoupit v sítích Ticketportal, GoOut.
net a na pokladně Průhonického zámku. Skupinové firemní
vstupenky a vstupenky hrazené z fondu FKSP je možné
objednat na e mailu indigocompanyart@gmail.com

témy Multiflora, vřesy a další podzimní okrasné rostliny. V prodeji
máme kvalitní substráty a pěstební nádoby. Velkoobchodní a maloobchodní prodej hrnkových květin na ploše více jak 2 000 m2.
NÍ NABÍDKA

NY

Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, tel.: 736 765 346,
email: zahradnictvi.limuzy@seznam.cz, www.zahradnictvilimuzy.cz

SKC nabízí k pronájmu velkou tělocvičnu i malý sál pro
skupiny i jednotlivce. Zájem má stále i o lektory: zejména pro
sportovní kurzy, florbal, basketbal, skákání přes švihadla,
lezeckou stěnu, ale také pro výtvarné kurzy, tvoření,
malování. Máte zájem využít svůj potenciál a nápady? Máte
čas jednou týdně přijet do Ondřejova a pracovat s dětmi?
Napište nám na skcvondrejove@seznam.cz.
www.skcvondrejove.cz

je nezávislá divadelní a umělecká společnost, kterou
v roce 2013 založily herečky
Jana Trojanová a Lilian Fischerová. Zabývá se produkcí vlastních divadelních
projektů a jejich uváděním
po celé České republice. Ve
svém poměrně bohatém repertoáru nabízí jak autorská
představení, tak zpracování
klasických titulů.
www.indigocompany.cz

foto: Michael Vykus

v Mnichovicích

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově má
kromě desítek kurzů především pro děti a mládež
i lekce pro dospělé.

ZAŽÍT NUDU – VADÍ!

foto: Petr Chodura

SKC
Příměstské tábory

i pro aktivní
seniory

JARNÍHO
SORTIMENTU!

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
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SOUTĚŽ

Sdružení železničních modelářů
Pečky umí a ví, o co je zájem a jejich
akce a výstavy přitahují početné zástupy návštěvníků. Nyní prezentují
největší výstavu železničních modelů a modelových kolejišť v ČR.
A bude se na co koukat! Železniční
modely, modelová a modulová kolejiště budou na ploše téměř 1200
m2. Najdete zde modelová kolejiš-

tě od mini velikosti Z po zahradní
velikost G, chybět nebude klasická
modelářská burza, muzeum modelové železnice, RC modely atd.
A kdy že se akce koná? O víkendu
27.–29. května, v pátek a v sobotu
otevřeno od 9 do 17 h, v neděli pak
od 9 do 15 h. Prostory spolku najdete v Žerotínově ulici 281 v Pečkách, info na www.szmp.cz.
■

TULIPÁNY A OSTATNÍ CIBULOVINY

Tradiční jarní výstava v Dendrologické zahradě v Průhonicích, zaměřená na tulipány, je letos naplánována v termínu 3. až 22. května, otevřeno je denně kromě pondělí do 9 do 19 h.

V zahradě bylo pro jaro 2022
vysazeno do záhonů v Dlouhé
louce téměř 160 odrůd tulipánů
v 6 skupinách, z toho 60 odrůd tzv.
„Triumph tulipánů“, 28 velkokvětých „Darwin hybridů“, 25 „liliovitých“, 12 vysokých „jednoduchých
pozdních“, 13 „papouškovitých“

tulipánů a řada zástupců dalších
skupin. Tulipány jsou doplněny
i o další cibuloviny, drobnokvěté
„Jonquilla“ a „Triandrus“ narcisy
v 17 odrůdách či kolekce modřenců
v květináčích. Celkem bylo v zahradě vysazeno 13 000 nových cibulovin, do trvalkových záhonů pak

bylo dosazeno několik tisíc tulipánů
vytříděných a vyčištěných z výstavy z roku 2021. Začátek kvetení je
v současné době odhadován na konec dubna, konec výstavy pak asi na 22
května. Termín výstavy bude upřesněn
v závislosti na vývoji počasí, překontrolujte na webu zahrady.)
■

Mnichovicke reznictví

Vás svou nabídkou nezklame!

Naši milí zákazníci, máme tu zase jaro a s ním opet i grilovací sezónu. I letos máme pro Vás
gril připravenu spoutu dobrot; převážne z vepřového, hovezího, kuřecího a krůtího masa.

sp
v dobrém
přípravě na nás
vzpomenete!

Dále si můžete objednat naložené maso na rožnění, např. vepřové
kýty, plece, krkovice, selata, krůty, krocany a kuřata. Umeleme
Vám maso na burgery nebo připravíme ochucené maso na karbanátky a sekanou. Z uzenin pro Vás máme jen masové výrobky bez
mouky a separátů, např. špekáčky, uzené klobásy, grilovací klobásy,
telecí párky.

Mnichovicke reznictví přijme rezníka na HPP.
Bližší info na tel.: 731 005 726
Petr Medřický, tel.: 731 005 726, Masarykovo náměstí 31, Mnichovice
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V dubnovém čísle Zápraží jsme poprvé zařadili novou
soutěž, která se zaměřuje na poznání zajímavých míst
našeho kraje. Vyhledávat budeme nejen místa, ale
i stavby, jejich detaily, památníky, zajímavé stromy
apod. Občas přidáme i nějakou tu nápovědu, ale
výrazně ulehčovat pátrání a poznání nebudeme. Na
základě fotografie byste měli tedy určit nejen „co to je“,
ale také kde. Přidáte-li nějaké info navíc, budeme rádi.
Dubnová otázka nás zavedla na
východní kraj oblasti Zápraží, do
obce Konojedy. Kdo správně poznal, připsal, že se jedná o místní
starou faru. A co s tím měl společného Lukáš Vaculík, na kterého
odkazovala naše nápověda? Obec
Konojedy a její okolí přilákalo filmaře, kteří zde natáčeli kriminální seriál Temný kraj (2017–2019)
a faru zvolili jako nový domov pro
hlavní postavu Petra Kraje (Lukáče Vaculíka), který ji obývá s nalezeným psem Egonem. Natáčelo
se nejen v Konojedech, ale třeba
i v Černých Voděradech, Kozojedech, Říčanech…
Fara v Konojedech se připomíná
již ve 14. století a až do počátku 18.
stol. sem přináležel farností i Kostelec n. Č. lesy. Teprve roku 1724 zřídila totiž kosteleckou farnost Marie
Terezie Savojská, ale protože faráři
v Kostelci neměli kde bydlet, ještě
více jak dvacet let využívali budovu
fary v Konojedech. Současná podo-

ba konojedské fary je v klasicistním
stylu s novorománskými prvky; tu
fara získala po přestavbě v polovině
19. století. Dodnes zůstala zachována vnitřní dispozice, částečně
i zařízení, venkovní hospodářská
stavení. Fara (kulturní památka od
r. 2020) není dlouhodobě využívána k bydlení, prováděny jsou pouze
záchranné opravy.
Dobrý den, jde o bývalou faru v Konojedech vedle kostela sv. Václava.
I když jedeme občas okolo, tak bych
to bez Vaculíka asi nedal, ale vzpomněl jsem si, že syn kameraman
s ním točil něco v Konojedech, a pak
už stačil pohled na mapy.cz
Děkuju za Zápraží a přeju vše dobré.
Správně odpověděl a výhercem se stává pan M.
Klímek z Říčan. Připraveny jsou pro něho dvě vstupenky
na červnové představení Skotský
syndrom (Strašnické divadlo Praha
a Adverte). Výhru věnovalo KC Labuť
Říčany. Gratulujeme!
■

Máme tu tedy květen, a protože
je jaro, všechno pučí, raší, kvete
a předhání se ve vývoji a výletníci
houfně zamíří do přírody, vydejme
se tematicky tímto směrem.

OTÁZKA NA KVĚTEN
Jak se jmenuje rostlina na fotografii, dnes již nepříliš často se vyskytující keř kvetoucí právě v době
vrcholícího jara, po kterém je
pojmenována obec, na jejíž
návsi se vzrostlý exemplář
(opatřen tabulkou) nachází? Kdo neví, ať se vydá ve
stopách černého chlupatého
mazlíka a přitom si prozpěvuje písničku dvojice S+Š.
■
Své odpovědi zasílejte do 20. dne daného měsíce na email
redakce@zaprazi.eu, připojte své jméno a kontakt.
Na jednoho výherce vždy čeká odměna; za správnou květnovou
odpověď to budou vstupenky na červnový koncert M. Prokopa.

UHŘÍNĚVES – Okolí uhříněveského nádraží se dočká revitalizace. Cílem je vyřešit předprostor nádraží z obou stran kolejí
a vytvořit důstojný vstupní bod
do městské části a začlenit ho do
struktury města včetně parkování, autobusů, možnosti občerstvení atd.

V rámci urbanisticko-architektonické dvoufázové soutěže
o návrh „Vstupní brána Uhříněvsi
– revitalizace okolí nádraží“ bylo
uskutečněno první ze dvou setkání poroty a přizvaných odborníků,
hodnotily se koncepty návrhů. Na
konci června porota zvolí vítěze
soutěže, se kterým bude zahájeno jednání. Uhříněves zvažuje
i vykoupení pozemků od Českých
drah, na kterých by vzniklo P+R
parkoviště.
ČR – BANKOVKY K 30. červnu 2022 skončí platnost starších
vzorů bankovek nominálních
hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč,
1 000 Kč a 2 000 Kč z let 1995 až

A jedna historická...
Šeříky patří jistě k nejkrásnějším květům jara. Neuvědomujeme si zpravidla, že jsou to vlastně cizinci – pocházejí z Asie.
Dnes je najdeme po celé Evropě,
Asii a Americe. Je jich hodně
přes 300 druhů a jednu druhé
předstihují krásou. Proto jsou
vždy krásnou ozdobou všech
zahrad a zahrádek. – Obsáhlou
sbírku kvetoucích šeříků najdeme v těchto dnech v Molitorově
u Kouřimě. Velkozávod školkařský Jaroslava Veselého pořádá
v Molitorově ve dnech od 21.
do 26. května 1932 již čtvrtou
výstavu šeříků, jež bude obsahovati 110 druhů; molitorovský
sortiment je v Československu
nejúplnější a poskytuje vzácnou
podívanou, k níž se sjíždějí tisíce
návštěvníků. Letos na příklad
bude vypraven zvl. výletní vlak
z Prahy o 400–500 účastnících,
téhož dne 22. května koná se
župní sjezd a „Den republ. dorostou čsl. venkova v Molitorově.“ – další stovky návštěvníků
pak přijíždějí přímo. – Doporučujeme vřele svým čtenářům,
aby využili příležitosti, která se
v těchto dnech naskytuje. Uvidíte šeříky s jednoduchými i plnými květy barev bílých, žlutých,
růžových, modrých až temně
fialových.
■

Zdroj: Průboj, týdeník z Černokostelecka, vydání ze dne 21. 5. 1932, č. 21

Přijďte si třeba pro marinovanou krkovičku, kotlety, masitá žebírka, kuřecí prsa, kuřecí stehenní plátky, kuřecí stehna, kuřecí
křídla, krůtí prsa, nebo krůtí stehenní
Věříme,
plátky. A pozor – specialita!
ším
na
s
že budete
Připravujeme také stařené hovězí
mi
ina
masíčkem a uzen
jejich
(vyzrálé) maso.
i
př
si
že
a
ni,
okoje

ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

1999. Cílem tohoto kroku je mít
v každé nominální hodnotě běžně
používaných bankovek od 100 Kč
do 2000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru. S bankovkami, které
jsou již nyní postupně stahovány
z oběhu, nebude za rok možné
platit za zboží a služby. Výměna
starších vzorů bankovek bude časově neomezená.

foto: Pixabay

na, více info na www.pintadita.cz
(plánované akce)
■

foto: Barbora Mišková

A co tedy lze očekávat? Canicrossové hobby závody 3–4 km,
trasu rovinatou značenou po lesních cestách, vhodnou tedy i pro
začátečníky.
Dogtrekkingovou
procházku zhruba na 10 km, pojatou tak, že se jí mohou účastnit i
nejmladší účastníci, tedy štěňata i
děti v kočárku. Chybět nebude ani
výstava psů, a to všech ras, velikosti a původu. Kdo přijde, má tedy
šanci! Přihlásit se lze až do 8. květ-

Není od věci zmínit i akce kousek za
hranicemi našeho regionu Zápraží,
zvlášť, když se jedná o něco opravdu
specifického. A tím výstava v Pečkách určitě je.

KRAJ ZÁPRAŽÍ

SÁZAVA – Železobetonový most
v Sázavě z roku 1977 je ve špatném technickém stavu, zároveň
je to jediný most přes Sázavu ve
městě, po kterém mohou jezdit
auta. Most však čeká demolice.
Nejprve byly překládány veškeré
inženýrské sítě, následovala stavba a testování mostu provizorního, který povede souběžně s mostem stávajícím, ale široký bude
pouze pro jedno auto. Provoz zde
bude proto řízen semafory. Určen
je však i pro těžší kamiony. Krajská správa údržba silnic předpokládá, že demolice stávajícího
nevyhovujícího mostu se uskuteční na přelomu května a června.
V době demolice mostu bude pro
chodce směřující z jednoho břehu na druhý k dispozici pouze
lávka pod sázavským klášterem.
Po mostě novém, který bude mít
shodné délkové a šířkové parametry se první auta projedou na
přelomu let 2023/2024. Stavbu
provede společnost T.A.Q. Ta zakázku v hodnotě 79 milionů korun
získala ve veřejné soutěži Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS).

foto: ak

Přípravy 2. ročníku akce Mukařovský pes jsou dle našich
informací v plném proudu a zájemci se opět mohou těšit
na celodenní akci s psy s bohatým programem.

Výstava železničních
modelů v Pečkách

foto: ak

Mukařovský pes 2022

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

foto: ak

POZVÁNKY NA AKCE
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KALEIDOSKOP

SLOUPEK

Říčany, 15. května (17 h) pak navštívit přednášku Jiřího Lejhečka
„Kanada – půl semestru v divočině“, spojenou s výstavou fotografií
z cest petra Mikysky a kytarovým
vystoupením Lukáše Bukověckého. Na 18. května (18 h) je
připraven další z koncertů ZUŠ
Říčany, tentokrát je to „Májový
koncert“. A poslední květnovou akcí je
21. května divadlo Víti Marčíka „Bajaja“.
Další akce se chystají
na červen, plánovány
už jsou i podzimní,
třeba výstava o strančickém rodákovi a průmyslníkovi
Emilu
Kolbenovi. Více info
na webu obce Strančice.
■
foto: ak

Po dlouhých letech, kdy synagoga
přestala sloužit svému účelu, byla
využívána jako skladiště a v podstatě chátrala, se obci Strančice
a Spolku pro oživení strančické
synagogy daří úspěšně do této unikátní budovy vracet život. Hned
4. května (18 h) zde můžete vyslechnout koncert pěveckých sborů ZUŠ

Dorazilo do redakce

foto: ak

Ad 3/2021 Pyšelské muzeum vstupuje do nové etapy
Když jsem před více jak rokem
navštívila pyšelské muzeum, nemohla jsem se minout
s dobrou duší muzea, místní kurátorkou, paní Zdeňkou
Srnskou. Ze setkání vznikl
článek publikovaný v Zápraží
v březnu 2021, který měl, dle
zpětné vazby, slušný ohlas
u čtenářů.
Nyní, na začátku nové turistické
sezony je pyšelské muzeum z provozních a technických důvodů uzavřené, provádí se digitalizace a inventura všech exponátů, plánuje
se také naskenování kronik města,
školy a spolků. Pyšelské muzeum,
malé prostorově, ale obsahově
a svým významem unikátní, tak
zahajuje novou éru své existence.
A jak jsem se s mírným zpožděním dozvěděla, do těchto časů
vstoupí již bez paní Srnské, která
se po dlouhých letech v místním
muzeu rozhodla předat jeho správu mladší generaci. Na místě je
tedy poděkování, za její činnost,
za to, že jako jedna z členů trojice
(spolu s historikem a numismatikem Jiřím Chvojkou a akademickým sochařem a medailérem
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Michalem Vitanovským) stála
u obnovy pyšelského muzea, že se
ujala funkce a přijala odpovědnost
za správu muzea, získávala praktické zkušenosti, vzdělávala se…
A hlavně ji nikdy neopustila vášeň
pro historii a také pro povrchový
sběr fragmentů keramiky a drobných předmětů z různých historických období na polích v okolí Pyšel,
kterému se průběžně věnovala, pro
který získala i dobrovolníky, a který ji dovedl až k objevu, o kterém se
mnohým může jen zdát: díky nálezům kamenných nástrojů, resp. kamennému vývrtku z teslice, doložila
a prokázala zdejší pravěké osídlení.
Přidávám tedy i přání všeho dobrého
do dalších let, a věřím, že nadšení
pro historii a dějiny Pyšel ji bude provázet i nadále!
ak ■

Téma:

Máj, lásky čas

Po pauze se vrací ve svém
obvyklém květnovém termínu také keramické trhy
na černokostelecké náměstí! Navštívit je můžete
v sobotu 28. května 2022.

Proti květnu jako takovému
vůbec nic nemám. Naopak,
s povděkem vždy kvituji, když
se počasí ustálí, sluníčko svítí
a v přírodě propuká jaro v celé
své kráse. Ale máj… to je něco
jiného. Ten jsem nikdy moc
nemusela. Stejně tak bych nejraději obcházela velkým obloukem Karla Hynka Máchu,
který mi to celé způsobil. Pamatuje si na povinnou četbu
a poezii?

Letošní 34. ročník tradičního keramického dne se koná tedy opět poslední květnovou sobotu, a to v čase
9 až 17 h. Kromě prodeje hrnčířské
a klasické keramiky v hojném počtu nebude chybět ani doprovodný
program. Doporučujeme také zavítat pod zámek, kde se naproti Černokosteleckému pivováru nachází
soukromé muzeum keramiky, tzv.
Vondráčkova továrna.
■

Byl pozdní večer –první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Voděrádky opět ožijí divadlem
Z areálu starého statku ve Voděrádkách u Říčan
se během několika málo let podařilo vytvořit
multifunkční prostor pyšnící se letní scénou, na níž
může zasednout přes čtyři stovky diváků.

Firemní prostor Home of AV
s multimediálním sálem s letní
scénou, která vládne i mobilní

střechou v případě nepřízně počasí, má již pro letošní sezonu připraven program. Na něm najdete
od května do srpna představení
několika divadel, které nabídnout
muzikál, komedii, drama či představení pro děti. ■

Májové slavnosti v Lensedlích
Sbor dobrovolných hasičů Lensedly zve i v letošním
roce na Slavnost staročeských májí, která se koná
v sobotu 21. května 2022 od 12:30 hodin a zahájena
bude slavnostním průvodem po obci.
Samotné kácení máje a tancování české besedy krojovanými tanečníky se uskuteční v podvečer,
v čase mezi 18 a 19 hodinou před
místním kulturním domem (hasičárnou). Po slavnosti se koná také

večerní taneční zábava, a to od
20 hodin, na kterou jsou všichni
zájemci srdečně zváni. Tradiční
Slavnosti staročeských májí v Lensedlích mají dlouhou tradici, konají
se nepřetržitě již od roku 1946. ■

Hvězdárna Ondřejov: Den otevřených dveří
foto: archiv AÚ AV ČR

Jaro je na kulturní akce v bývalé
strančické synagoze, která byla
postavena pro potřeby místní
židovské obce již v roce 1849,
opravdu bohaté; první akce se letos
uskutečnily již v průběhu dubna.

Keramický den v Kostelci

, zdroj www.kaliste.eu-fotogalerie

Synagoga Strančice plná kultury

Dny otevřených dveří na observatoři Astronomického
ústavu AV ČR v Ondřejově se konají o víkendu 20. a 21.
května. Po oba dny budou otevřena odborná pracoviště
a bude možné si je prohlédnout s výkladem odborníků.
Na pátek jsou zvány také školy! Otevírací doba po oba dny 9 až 18 hodin,
v pátek a sobotu večer navíc za jasného počasí bude možnost pozorování
oblohy dalekohledem. Návštěva je
vhodná nejen pro vážné zájemce, ale
i laiky či pro rodiny s dětmi – hvězdárna je krásná a zajímavá. Co na
návštěvníky mj. čeká? Třeba prohlídka Perkerova dvoumetrového dale-

kohledu, největšího v ČR, prohlídka
Slunečního oddělení, komentované
prohlídky expozice o historii výzkumu v oblasti fyziky meteorů (bolidy
a pády meteoritů), nebo prohlídka
dvou historických kopulí. Vstup
i doprovodný program zdarma.
Více na www.asu.cas.cz nebo
v Události na Facebooku "Astronomický ústav AV ČR".
■

A teď si představte, že se jmenujete Hrdličková, chodíte na
základní školu a víte, že musíte nejen hodiny češtiny a literatury přežít s tímto příjmením ve třídě plné puberťáků.
Po letech mi to už bylo jedno,
prvotní vztek na Máchu vyprchal, ale ta nepříjemná pachuť
máji zůstala. Na střední škole
to pokračovalo, ano, opět se
dostalo na Máchu, ale už to
nemělo v kolektivu tu stejnou
odezvu, stačila jedna hodina, jedno opakování, písemka
a Mácha i s nešťastně zvoleným ptákem byl zapomenut.
V tomto čase šlo spíše o tradice. Májové tradice. Když se
ráno objevila u našich domovních vrat nazdobená májka,
snažila jsem se předstírat, že
tu nebydlím, případně že vůbec neexistuji. Bohužel marně. Má matka tvrdošíjně trvala na tom, že je nutné vytvořit
mi nějaké kudrlinky na hlavě,
obléknout sváteční šat a za
zvuků řízné polky mne vystrčit
ze vrat. Napospas sousedům,
kapele a veškerému doprovodu, který čítal vždy snad půlku
obyvatel městečka. Zvládla
jsem to, ale dobrovolně to nebylo a tím pádem u mne zase
máj propadl na celé čáře.
Reputaci máji poněkud napravila až v pozdějších letech
jiná májová tradice, připadající na první den měsíce.
Navíc bez asistence rodičů,
kapely a konaná zcela dobrovolně! Tak optimismus s sebou
a hurá i letos pod třešeň…
ak ■
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Pro jednoho krám pro jiného poklad
aneb JARNÍ GARÁŽOVÉ PRODEJE

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:

huje podstatu těchto prodejů: Pro
jednoho krám, pro jiného poklad.
Termín letošního prodeje je sobota 7. května, prodejci budou sice
připraveni od rána, ale oficiálně

Mukařovská
kecka se vrací!

foto: ak

Po dvouleté covidové pauze se
vrací tradiční dálkový pochod
Mukařovská kecka, oznámil
pořadatel, kterým je opět TJ
Sokol Mukařov.

Pochod se bude konat v sobotu 28. 5.
2022. Start je od 7 do 10 hodin od mukařovské sokolovny, kde probíhá také registrace účastníků. Kdo se tedy rozhodne
účastnit se pochodu v okolí Mukařova,
může si opět zvolit délku trasy; ty zůstávají zachovány jako doposud
– 7, 15 a 25 km. Prochází
se kontrolními stanovišti
a neměla by chybět ani
oblíbená občerstvovací
zastávka. ■

prodeje budou zahájeny od 14 h.
Mapy s prodejními místy budou
stejně jako loni ke stažení na Facebooku „Kozojedská pavlač“
a také je najdete na vývěskách

v obci. Pořádáte také u vás podobnou akci? Dejte nám do Zápraží
vědět, upoutávku zveřejníme,
nebo alespoň zařadíme do přehledu na našem webu.
■

Ve zdravém těle zdravý duch
A máme tu další pozvánky na pěší dálkové pochody, neboť co je
na jaře lepšího, než si po zimě protáhnout tělo a minimálně si to
odůvodnit typickou větou: DĚLÁM TO PRO SVÉ ZDRAVÍ.
Vydejte se tedy na Tradiční květnový pochod v okolí Kostelce nad
Černými lesy, který pořádá místní
TJ Sokol. Pochod se koná v neděli
8. května, zápis a start od černokostelecké sokolovny je v čase
mezi 8:30 a 9 h. Vybrat si můžete
také délku trasy pochodu, v tomto
případě buď 6,5 km, nebo 15 km.
Startovné je symbolické, děti
10 Kč, dospělí 20 Kč.
Druhým pochodem, který bychom chtěli připomenout, a který
je určený nejen pro pěší, ale také
pro cyklisty, a koná se o den dříve, tedy v sobotu 7. května je po-

chod Okolo hvězdárny k Ladově
chalupě. Start a cíl je u chaty LO
Senohraby – Žlábka – Vávrův palouk, od 6 do 17 h. Pěší trasy jsou
dle vlastního výběru v délce 6, 8,
15, 20, 31 a 51 km, cyklistické
pak 23, 49 a 68 km. Trasy vedou
po turisticky značených trasách,
cyklotrasy i po okresních silnicích. Trasy se zvlášť neznačí, nutná vlastní orientace. Startovné
60 kč, děti 25 Kč. Pro účastníky
bude mj. zajištěn vstup zdarma
do Památníku Josefa Lady a jeho
dcery Aleny v Hrusicích. Pořádá
www.tjsokolsenohraby.cz.
■

foto: ak

Po roce se tedy opět otevřou dvory v Kozojedech u Kostelce nad
Černými lesy s širokou nabídkou
všeho možného, neboť tak zní
i heslo této akce, které plně vysti-

foto: ak

V loňském prázdninovém čísle Zápraží 7–8/2021 jsme
přinesli reportáž z akce v Kozojedech, nazvané Otevřené
dvory. Loni se zde konala poprvé, ale není to ojedinělá
akce svého druhu v našem regionu. Stačí zapátrat na FB
a určitě na jaře na nějakou další narazíte.

RUČNÍ PRÁCE PŘI KOMPLETACI
NÁBYTKU

POŽADUJEME:
• manuální zručnost,
• spolehlivost, ochotu učit se
• odpovědnost, pečlivost, schopnost týmové práce

NABÍZÍME:
• zaškolení, možnost seberealizace a profesního růstu
• 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
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

Pokračování Kaleidoskopu na s. 22

VLASTNÍ PRODUKCE
ZELENINOVÉ SADBY, BYLINEK, LETNIČEK A BALKÓNOVEK V BOHATÉM SORTIMENTU!

ZELENINOVÁ SADBA
PLODOVÁ – KOŠŤÁLOVÁ – LISTOVÁ
Ze zeleninové sadby si u nás vyberete např. osvědčené papriky,
rajčata, dýně, kedlubny, saláty nebo petržel.

sobota 4. 6. 2022

ONDŘEJOVSKÝ KRPÁL 2022

7. ročník závodu pořádá Posázavský klub historických vozidel  start závodu cca v 10:30 h z náměstí
v Ondřejově  závod do vrchu spojený se spanilou jízdou Posázavím  veteráni budou k vidění také
v Malešově a v odpoledních hodinách v Sázavě  přijďte podpořit závodníky  těšíme se na vás

www.pkhv.cz
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BYLINKY
Mix bylinek dle aktuální nabídky
PRODEJ ŽIVÝCH KONZUMNÍCH RYB ZE
SÁDEK (sortiment dle aktuální nabídky)
ZAHRADNICTVÍ ALFÍK Louňovice u Mukařova
(u silnice Kutnohorská, na první hrázi)
Otevírací doba: PO-SO 9 až 17 hod., NE 9 až 12 hod. Tel.: 606 494 939, 723 516 513
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133 LET

Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník…

Naše území, stejně jako sousedního Slovenska,
což vychází se společných historických základů,
se může pyšnit díky čtvero turistickým značkám
systémem značení, který patří k nejdokonalejším
a nejpropracovanějším sítím turistického značení
pro pěší turistiku.

Pohlednice, MF, prošlá roku 1942, archiv ak

Pixabay

Bedrník obecný
(Pimpinella saxifraga)

► Ukázka stránky 206 s písní Babj rada ze souboru Pjsně národnj
w Čechách, autora K. J. Erbena (vydáno v Praze roku 1843)
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se suší, působí detoxikačně, léčí třeba záněty močového měchýře, posiluje
imunitu, při zevním použití má dezinfekční účinky. Lidé věřili, v magické
účinky kořene, prý zvyšuje
potenci mužů a plodnost
žen, a navíc – dokáže dokonce ochránit před podvodníky. Ve
středověku byl používán v pod-

každý sládek užíval řadu receptů
a vládl i znalostmi ohledně bylin a koření, znal jejich vlastnosti, použití.
Druhým kořením, které píseň
uvádí je „bobek“, tedy vavřín vznešený (Laurus nobilis), či chcete-li
u nás v sušené podobě známý jako
bobkový list. Dodnes oblíbené
a poměrně v hojné míře používané
koření. Jeho domovskou oblastí
jsou subtropické oblasti, jde o keř
či strom s lesklými, tmavozelenými aromatickými listy. Vavřín má
antibakteriální účinky, tlumí křeče,
nadýmání, používá se při léčbě cukrovky, i jako tonikum či sedativum,
a stejně jako bedrník podporuje trávení. Za určitých podmínek může
ale vyvolávat až extatické stavy.
Pivo s bobkovým listem bylo svého času pokládáno za léčivé, ale je
otázkou, zda za tím stál právě onen
vavřín, do piva přidávaný často
i s dalšími ingrediencemi bud´ pro
zlepšení chuti, nebo v rámci magických pokusů. Vždyť nejen pivaři přece vědí – každé dobré pivo je
doporučováno pro své blahodárné
zdravotními účinky!
ak ■

První trasa, která byla u nás
značena byla červená turistická
a Klub českých turistů (KČT) tím
zpřístupnil cestu ze Štěchovic na
Svatojánské proudy a do Svatého
Jana po Skalou na Karlštejnsku.
Stalo se tak na jaře roku 1889
a turistické značení si tedy letos
připisuje již své 133. výročí.
V současnosti je v ČR kolem
43 000 km turistických značených
tras, jejichž výhradním realizátorem a autorem značení je KČT,
který vznikl již roku 1888 a dnes
sdružuje zhruba 30 tisíc členů.
Vedle pěších tras značkaři KČT
zřizují, obnovují a udržují cyklotrasy, lyžařské trasy, trasy pro
vozíčkáře a trasy pro jezdce na koních. Kontrola a obnova značení

má být v ideálním případě prováděna každé tři roky, skutečnost závisí na možnostech dobrovolných
spolupracovníků.
ak ■
foto: ak

jovými názvy: bedrmor, bedřinec,
deberníček, třebík… Listy bedrníku obsahují mj. silice, vlákninu,
mnoho minerálních látek, draslík,
vápník, vitamíny C a B. Kořen je
palčivé chutí a v něm najdeme silici, kumariny a třísloviny. Kořen

Slov populární písně
Babí rada využívaly pro
svou propagaci i pivovary. Ukázka pohlednice
z Velkých Popovic je toho
důkazem.

Pixabay

Text této písně, známé jako Babí
rada, se nám uchoval třeba v Erbenových Písních národních, je použit
i ve veselohře Sládci od kněze Josefa
Vorla (1801–1874), který působil
na faře ve Zdicích a stýkal se s mnoha vlastenci a buditeli, mj. i s již zmíněným Karlem Jaromírem Erbenem
(1811–1870), který mu navíc dodal
i libreto výše uvedené hry.
Píseň dokonce pronikla i tam,
kde bychom ji asi hned tak nečekali
– mezi myslivce. Stala se totiž součástí mysliveckého troubení, které
vzniklo původně pro dorozumívání
a lepší organizaci. Prof. Ing. Antonín
Dyk vytvořil závazný notový materiál
a zařadil ji do souborů Hlaholů pro
borlici, kterou roku 1936 přijala Českomoravská myslivecká jednota jako
desatero oficiálně používaných troubení a zpívaných signálů. „Pijme pivo
s bobkem…“ uvádí velkou přestávku či oběd v průběhu mysliveckých
slavností nebo při honu. Vhodné je
ještě doplnit, že loveckých signálů,
návěští a povelů je celkem 39 a borlice je B-trubka bez ventilové techniky,
nošená na řemínku přes levé rameno
na pravém boku.
Ale zpátky od zelených mysliveckých kamizol k obsahu písně.

Bedrník, na který chodívala bába
a doporučovala jeho konzumaci,
je bedrník obecný (Pimpinella saxifraga). Je to vytrvá asi 80 cm vysoká bylina, kvetoucí od července
do října, běžně se u nás vyskytující.
Znát ho můžete pod lidovými či kra-

turistického značení

inzerce

Pijme pivo s bobkem,
jezme bedrník,
nebudeme stonat,
nebudeme mřít;
tak ta bába říkávala,
když do lesa chodívala
na ten bedrník, na ten bedrník.

statě jako všelék, doporučován byl
i proti moru!
Kromě kořene jsou využívány i listy bedrníku, podporují trávení, mají
lehce tříslovitou chuť. Možná znáte
německou zelenou omáčku, do které
se bedrník dává jako jedna z bylinných přísad spolu se smetanou, vejci, olivovým olejem solí a citronem.
A pivovarníci? Ti prý přidávali listy
bedrníku do piva, aby získalo říznější chuť. Ostatně snad každý pivovar
měl nějaké to své výrobní tajemství,

inzerce

To jsou úvodní slova krátké staré české písničky, která nejenže zlidověla,
ale časem se také objevila jako součást jiných písní s obdobnou, tedy pivní,
tematikou. Kde se vzala se už asi nedopátráme, ale něco o ní přece jen je známo
a hlavně, tušíte, proč se v ní spojuje lahodný pivní mok s bobkem a bedrníkem?
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KALEIDOSKOP

NAUČNÁ STEZKA OBNOVENA
Arboretum pořádá Dny otevřených dveří

foto: ak

NS modelových mokřadních biotopů v blízkosti arboreta byla vybudována
Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze
v letech 2019-20, slavnostně pak byla otevřena na jaře 2020.
pozorovat také mnoho živočichů
vázaných na vodu, pravidelným
návštěvníkem je ledňáček říční
(Alcedo atthis). Dne 14. července
2021 byla NS zničena povodní po
přívalovém dešti, následně procházela rekonstrukcí a od 20. dubna 2022 je zpřístupněna v plném

rozsahu. Stezka je volně přístupná,
lze ji navštívit kdykoliv. Případně
můžete spojit její návštěvu s Dny
otevřených dveří Arboreta FLD
ČZU v termínu u 28.–29. 5. 2022
od 9–17 hodin. Připraveny budou
komentované prohlídky a doprovodný program.
■

NS má celkem 10 zastavení, uspořádaných do dvou krátkých okruhů: Vodní nádrž (zastavení 1, 2, 3,
9 a 10) a Potoční niva (zastavení
4, 5, 6, 7 a 8). V prostoru stezky lze

Motorky v hlavní roli
Květen je velmi zajímavým měsícem i pro milovníky
motorek a autoveteránů. Nejen, že se jede
Českobrodský okruh (1. 5. již XXIV. ročník) a koná se
jejich setkání na zámku Berchtold (28.5.), ale přímo pro
motorky je určen závod, resp. vyjížďka, který si za dobu
své existence vydobyl reputaci a našel spoustu svých
příznivců: Černokostelecké padesátky (14. 5.).
Tradiční vyjížďka historický motocyklů do 50 ccm vyrobených
do roku 1989 v Československu
startuje v sobotu 14. května ve 14
h, a to v Černokosteleckém pivováru. Setkání nadšenců a fandů

starých veteránů se letos koná
také po dvouleté odmlce. Možná si pamatujete, že se tato akce
konala až do roku 2017 pod jiným názvem: Černokostelecký
Paďour. Původně se startovalo

KNIHY FRČÍ!
Jak vidno, klasické knihy mají
stále své příznivce, a tak nás
samozřejmě těší, že vznikají
či se obnovují knihobudky /
veřejné knihovničky.

Tip na novou knihobudku na Ringhofferově nám. v Kamenici nám zaslala naše čtenářka s dovětkem, že jde
vlastně o předělanou telefonní budku.
A víte, kde a kdy byla otevřena vůbec
první knihovnička v rámci neziskového projektu KnihoBudka? Bylo to roku
2014 v pražské nemocnici IKEM. Kromě KnihoBudek, realizovaných s podpory programu Telefónica O2, časem
vznikla i spousta veřejných knihovniček, různých tvarů, materiálů a zřizovatelů, včetně soukromých osob. Přehled
všech nahlášených a další info najdete
na webu www.knihobudka.cz
■

od restaurace u Hálů v Kutnohorské ulici, ale pak už pro velký
zájem bylo nutno akce přesunout
do větších prostor. A kde můžete účastníky akce potkat? Trasa
Padesátek v podstatě kopíruje tu
z let 2018 a 2019, což znamená,
že účastníci pojedou z Kostelce
nad Černými lesy přes Prusice
a Konojedy do Stříbrné Skalice,
kde se u Marjánky odbočuje na
Pyskočely, projede se Vlkančicemi, Výžerkami až do Nučic a odtud pak zpět přes Svatbín do Kostelce. Celková délka trasy je 37
km. Mapu a další info najdete na
www.cernokostelecke-padesatky.cz.
■

Společnost 3K značky přijme

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

pracoviště Říčany
Požadavky: časová flexibilita,
manuální zručnost, zodpovědnost,
ŘP sk. B, výhodou C, T (rozšíření
hradí zaměstnavatel), praxe
v pozemních komunikacích
a zednické zkušenosti vítány.
Nabízíme: nadstandardní mzdové
podmínky, stravenky, zvláštní
odměny, kurzy, školení.
G. Braunová, tel.: 732 599 583
E-mail: braunova@3kznacky.cz

v Zápraží může být
i vaše inzerce
– kontaktujte nás

inzerce@zaprazi.eu

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

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

www.betonmuk.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA
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• Renovace betonových podlah
• Mrazuvzdorný a trvanlivý
povrch beze spár
• Grilly Ofyr
• GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
A ŠPIČKOVÉ KVALITY

NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
V ŘÍČANECH NA UL. ÚVALSKÁ 593/23

Harmony Zahrada
Nově otevřené ZAHRADNICTVÍ

specializujicí se na trvalky, bylinky, trávy
Zahrada pod studánkami ŠTIŘÍN, Šípková ul.
Otvírací doba:
e
Otevírám
Ě
ÚT–PÁ 10:00 – 17:30
ve ŠT IŘ ÍN 2
02
SO 10:00 – 14:00
od 3. 5. 2

Pavel Motuz, truhlářství Klokočná

tel.: 602 229 335 www.harmonyzahrada.cz

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

MÁTE CO SDĚLIT?
PODNIKÁTE?
CHCETE INZEROVAT?
DEJTE O SOBĚ VŠEM
VĚDĚT
ELEKTRO
instalace
revize

tel.: 731 001 200 I info@kamenny-koberec.eu I www.kamenny-koberec.eu

montáže,
opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz

Obecní knihovna
Doubravčice buduje

KOMIKSOVOU SBÍRKU
Máte staré
komiksy
a nevíte co s nimi?
Na žánru a jazyku
komiksů nezáleží. Velmi rádi
o ně rozšíříme nově budovanou
sbírku v obecní knihovně.
Děkujeme
Kontakty:
knihovna.doubravcice@seznam.cz
nebo tel. knihovnice: 775 389 748

Hledám schopného
člověka pro
údržby – realizace
zahrad
samostatného
mobilního
130 Kč/hod
práce jsou sezónní
Pište prosím na
veronikaondras
@email.cz
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DĚLÁM SE DŘEVEM
tesařské
a truhlářské práce

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

prosím, zašlete vaše CV do konce
června 2022 na e mail zsmodletice@modletice.cz Informace též na
tel.: 775 957 775.

Učitel/ka pro 1. ročník, vychovatel/ka do školní družiny a kuchař/ka do školní jídelny – Právě
vznikající ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA MODLETICE hledá
kolegy, kteří mají chuť společně
vytvářet školu pro 21.století. Do
našeho týmu přijímáme pro školní
rok 2022/2023 s nástupem v srpnu 2022. Máte-li zájem pracovat
v malém kolektivu rodinné školy,

ÚPRAVA DLAŽBY NA TERASE RD.
Poptávám šikovného řemeslníka na
odstranění stávající keramické dlažby na venkovní terase RD ca 20 m2
a položení porfyru. Termín realizace
nejpozději do konce léta 2022, místo
Doubravčice. Kontakt přes Zápraží
email redakce@zaprazi.eu.
HLEDÁM PRÁCI jako pomocná síla
do kuchyně, mytí nádoby a nebo
úklid. Tel.: 728 299 693

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

BOWLING VOJKOV
přijme bowlera
Práce s PC, údržba a servis drah
(zaškolíme), krátký /dlouhý
týden, mladý kolektiv

Plat 30 000 Kč + ﬁn. bonusy
Tel. 602 373 445

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565
733 299 549
veškeré čalounické práce
a restaurování nábytku
www.calounik-vavra.cz
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

VIBRAČNÍ SÍTOVÁ TŘÍDIČKA
Nabízíme
mobilní
třídění zeminy,
písku, štěrku
vč. obsluhy
a nakladače

TEL.: 777 322 134

Ceny od 990,- Kč za prms (vč. DPH)
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Školní kuchyně
Základní školy Magic Hill
nabízí v letních měsících
červenec–srpen dovoz stravy
pro příměstské tábory, letní kempy,
blízké dětské letní tábory
Nabízíme kvalitní stravu splňující hygienické a výživové
normy, vaříme pouze z ověřených surovin.
Možno dohodnout celodenní stravu nebo pouze obědy.
Stravu dodáme na místo určení ve vlastních nádobách.
V případě zájmu je možno navštívit kuchyni,
prohlédnout si jídelníčky a skladbu potravinového koše,
ochutnat naše obědy.

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

ČALOUNÍM

KŘESLA, ŽIDLE,
TABURETY. KLASICKOU
I NOVODOBOU
TECHNIKOU.
Tel.: 723 634 406 (Louňovice)
www.calounictvi-vagon.cz
: @calounictvi.vagon

OBJEDNÁVKY:

osobně: Po - Pá v provozovně ve Svojeticích
e-mailem: kamenictvijordan@seznam.cz
telefonicky: 323 660 252, 602 304 946 - p. Jordán

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030

www.zahradypittner.cz
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KŘÍŽOVKA
Své znalosti si můžete prověřit i tento měsíc, byť tentokrát je to křížovka nevýherní, určená jen pro radost a zábavu. V tajence květnové křížovky najdete jednu z pranostik, která se vztahuje právě k měsíci květnu a navíc ještě předpovídá dobrou úrodu. Tak si přejme, ať počasí nezklame, je přesně
takové jaké potřebujeme a na zahrádkách ať vše směřuje k bohaté sklizni.

O časopisu

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

CHCETE INZEROVAT

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

• tradiční regionální periodikum •
• náklad 22 000 ks •
• plnobarevný tisk •
• soukromá / ﬁremní /
řádková / plošná inzerce •
• PR články •
• graﬁcký návrh v ceně •
ZAMLUVTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!
Zápraží vychází k 1. dni v měsíci
a distribuováno je v den tisku na
výdejní místa a vzápětí pak neadresně do schránek obyvatel celého regionu.

ČÍST A INZEROVAT
V ZÁPRAŽÍ JE
VÝHODNÉ

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

VÝDEJNÍ MÍSTA
ZÁPRAŽÍ
Časopis Zápraží si
můžete na začátku
každého měsíce (kromě
ledna a srpna) zdarma
vyzvednout na našich
výdejních místech po
celém regionu.

Děkujeme všem, kteří křížovku vyluštili a zaslali nám správné znění tajenky. Z odpovědí jsme vybrali tři výherce, kteří od nás obdrží do emailu
voucher v hodnotě 150 Kč pro nákup v Zahradnictví Limuzy – Stará cihelna (www.zahradnictvilimuzy.cz). Výherci jsou: Lenka Hoffmannová
z Českého Brodu, Linda Schumpeterová z Jevan, Dana a Martin Václavíkovi ze Stříbrné Skalice. Gratulujeme!.
■

30 | ZAPRAZI.EU

BABICE – potraviny a bistro Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na
návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
DOUBRAVČICE – knihobudka
Na Zámkách
DOUBRAVČICE – cukrárna
U Bártů
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko
okrasných školek (prodejna)
KAMENICE – Obecní úřad

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

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

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

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

inzerce@zaprazi.eu
vice – Všechromy – Všestary – Vyžlovka – Zvánovice – Žernovka
Výdejní místa, obce v distribučním
regionu a počty dodávaných výtisků
jsou aktualizovány min. 1x ročně. ■

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