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VÝROBA, DOPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONU

tel.: 226 004 491, 723 821 418

tel.: 317 742 018, 602 191 208
tel.: 220 912 413, 724 054 812
tel.: 244 912 327, 724 201 646
tel.: 323 602 008, 724 201 647
tel.: 233 900 575, 602 209 482

CENTRÁLNÍ DISPEČINK ČECHY
Betonárna Kačerov, Ke Garážím, Praha 4

Betonárna Benešov ,  Kř ižíkova 12/24
Betonárna Horoměřice ,  Suchdolská ul.
Betonárna Písnice, Vídeňská 495, Praha 4
B e t o n á r n a  Ř í č a n y ,  K o l o v r a t s k á  u l .
Betonárna Středokluky ,  ar eá l  PSVS

w w w . z a p a . c z

již od 172 900 Kč* již od 284 900 Kč*

ŠROTACE CEN!

www.fiat-krenice.cz

Autocentrum ROŠKOTA - JANOUŠEK s.r.o. Otevírací doba:
Po - Pá 7:00 - 18:00

So 8:00 - 12:00

* Ceny platí při platbě v hotovosti. Z uvedených cen můžete získat bonus 30 000,-  Kč, který získáte při využití financování leasing-úvěr.

již od 209 900 Kč* (včetně klimatizace)



Úvodník
Naše milé čtenářky, naši milí čtenáři,

jak vidíte, hubneme, máme jen poloviční počet 

stránek. To proto, že je léto. Tentokrát si mezi 

stránkami inzerce, která je pro periodikum jako 

Zápraží stěžejní, najdete rozhovor s Radimem 

Hladíkem. Je to jedna z hvězd mnichovického 

hudebního Rockování (29. srpna). Své místo 

mají i informace o činnosti Místní akční sku-

piny, bez které by nebyla řada chvályhodných 

projektů kolem nás. A jako tradičně vám řek-

neme, co zajímavého bylo a co bude v našem 

regionu.

Odcházím vstříc svému novému projektu 

a tvůrcům časopisu, který nahradí naše Zápraží, 

přeji, aby si co nejdříve našli obdobnou důvěru 

a sympatie, kterými jste podarovali nás.

Vaše stále sousedka

Dita Fuchsová 
(teď už bývalá) šéfredaktorka Zápraží

Zápraží
pokračuje
Zápraží roste, dospívá a začíná další období své-

ho života. A je velmi vděčné za ty, kteří s ním 

dva roky šli a starali se o něj, především za paní 

redaktorku Ditu Fuchsovou a grafi ka Jakuba Ta-

beryho. Editorské žezlo dostává do rukou paní 

Marcela Kašpárková, kterou si po dohodě s vy-

davatelem vybrala společnost HEWER s.r.o., 

jež dostala vydávání časopisu do péče, zajišťuje 

grafi ckou podobu a tisk. Společnost HEWER, 

s.r.o., je grafi cké a tiskařské studio i reklamní 

agentura se širokým spektrem záběru. Odvážný 

kolektiv s možnostmi uplatnění specialistů je 

možno nazvat sociální fi rmou podle evropského 

střihu. Navíc její majitel bydlí na Zápraží. 

Grafi cká tvář časopisu byla dlouho slibová-

na a vy právě teď vidíte první náznaky nového 

profi lu. Časopis tedy o prázdninách neodpočíval 

a přestože vychází jen šestnáct stránek, změn je 

v nich více než dost. Vidíte jemnou změnu loga, 

jiné písmo v nadpisech a titulcích. Dá se tušit 

také větší prostup inzerce a textů, což zadava-

telé inzerce uvítají. K osvědčeným přijdou ještě 

noví autoři, více bude papírová verze provázána 

s publikací na webu. Ve strančické kanceláři se 

vám bude hlásit paní Iva Kostrbová a zřejmě 

ještě další spolupracovníci. S rozvojem může 

přijít více stránek, více textů a více možností 

pro inzerci. Zápraží přiznává pravidelně náklad 

a má zájem jej zvyšovat. Inzerce u nás je za-

tím nejlevnější ze všech srovnatelných tiskovin, 

které jsou nám známy. Což nemůže vydržet 

dlouho, proto počítejte se zvýšením cen ve 

chvíli, kdy bude proměna dokonána.

Nakonec se rozloučím i já. Děkuji všem za 

spolupráci, podporu a porozumění. Děkuji všem 

inzertním partnerům, že Zápraží drželi a věřím, 

že jej budou podporovat i nadále. Smysl vydá-

vání tohoto měsíčníku se nemění. Má být k užit-

ku všem! Z běžného provozu Zápraží ustupuji 

k tomu, co jsem do Říčan a okolí přišel dělat. 

Společenství Církve bratrské, kterému sloužím, 

roste. Předal jsem MAS, předávám další díl 

a jdu s potěšením farářovat. Což neznamená, 

že budu mlčet. Budu kázat, budu psát. A budu 

svým kolegům i čtenářům nablízku.

K textům z ruky paní Fuchsové jsem přidal 

do časopisu, který máte v rukou, ještě zprávy 

z Olivovny, sloupek nového pravidelného autora 

Josefa Zieleniece a další drobné texty z našeho 

kraje. Pěkný zbytek prázdnin! Na začátku září 

se už na tomto místě ozve paní Kašpárková.

Daniel Kvasnička
předseda MAS Servis 
Říčansko, o.s.,
vydavatele Zápraží

Nevešlo se...
Do Zápraží se nemohla vejít spousta textů, 

které jste v něm zvyklí nacházet. Inzertní part-

neři v něm nenajdou rubriky. Nicméně o své 

předplacené záznamy nepřijdou, logicky do-

stanou o měsíc více, než měli nasmlouváno. 

Plošnou inzerci jsme tentokrát už i odmítali. 

Chybět vám bude křížovka, sudoku, článek 

o historii kraje, fejeton Václava Větvičky, 

poradny, sport, skautský článek a nevešly se 

mnohé akce či zpravodajství o tom, že pro-

běhly. Zachovejte nám svou důvěru a v září 

najdete i leccos nového. Distribuce zářijové-

ho čísla začne mimořádně 7. 9. 2009

Z obsahu...

Tiráž
ZÁPRAŽÍ časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za 
Prahou. To je Ladův kraj a okolí, Průhonicko, Kolovraty 

a Uhříněves. Původní název PATRIOT

Ročník 2009 (začínal číslem 2)

Číslo 8/2009, vychází v pondělí 3. 8. 2009

Vydavatel: Nezisková org. MAS Servis Říčansko, o.s.,
Roklanská 805, 251 01 Říčany, IČO27028917

Evidence u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 

17548 (PATRIOT MK ČR E 10604)

Měsíčník
Náklad 22 000 výtisků, toto číslo má mimořádně 16 stran, 

běžný rozsah 32 stran

Časopis je zdarma rozšiřovaný do schránek
Roznáší Česká pošta, s.p., Tempo Servis, a.s., Skautské 

středisko Lípa a vlastní distributoři Zápraží

Vedoucí editor: do čísla 8/2009 paní Dita Fuchsová a dále 

paní Marcela Kašpárková

Grafi ka, technická redakce a výroba:
Grafi cké studio HEWER, s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 

Praha 1 (blok B, 5. patro), www.hewer.cz

Fotografi e: V tomto čísle autoři článků, archiv a Daniel 

Kvasnička. Fotografi e na titulní stránce z Rockování, ročník 

2008, Daniel Kvasnička

Nevyžádané fotografi e a rukopisy se nevracejí. Zveřejňova-

né texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Bez písem-

ného souhlasu vydavatele nesmí být kopírována a rozšiřová-

na žádná část časopisu Zápraží v jakékoliv formě.

Kontakty:
Kancelář časopisu v Revoluční 220, 251 63 ve Strančicích

Telefon do kanceláře: 323 602 525

Inzerce na mobilech: 774 780 038 a 037,

 email: inzerce@zaprazi.eu

Redakce na mobilu: 774 780 140,

 email: redakce@zaprazi.eu

Uzávěrka dalšího čísla je 17. 8. 2009 pro texty a 20. 8. 
2009 pro inzerci, distribuce začíná 7. 9. 2009
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Stalo se, řekne, co vám 
uteklo. Kam vyrazit, co ještě 
stihnete.

Rozhovor s Radimem Hladí-
kem je pozvánkou na letošní 
Rockování 29. 8. 2009 
v Mnichovicích, kterému 
jsme mediálním partnerem

Život v kraji, studentské 
stránky Nanečisto a Evropa 
na Zápraží nabízejí jinou 
perspektivu vašich prázdnin



Auto pro 
sociální služby
Pořízení vozidla Renault Renault Kangoo umožnily tyto 

fi rmy a jednotlivci:

  SPÍDO CZ s.r.o., Do Višňovky 81, 251 01 Herink

   Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, 

251 70 Modletice

  ASTON ABORA s.r.o., K Dálnici 334, 251 01 Světice

  PAN elektro s.r.o., Barákova 237, 251 01 Říčany

   Milan VANČURA – INSTALKLUB, Kozinova 1710, 

251 01 Říčany

  Blanka HANZALOVÁ, Klíčanská 12, 182 00 Praha 8

   Miroslav VYCPÁLEK, Masarykovo nám. 155, 

251 01 Říčany

  Jiří ŠEBEK, Podskalí 251, 251 01 Říčany

   AHV ekologický servis, s.r.o., Svojšovice 40, 

251 63 Strančice

   Oldřich ČADIL – PROFIL-CZ, Březí 98, 

251 01 Říčany

   KOSOGASS INŽENÝRING – s.r.o., Říčanská 1754, 

251 01 Říčany

  CRC Data spol. s.r.o., Široká 24, 251 01 Říčany

   JASANSKÝ-spojovací materiál s.r.o., Masarykovo 

nám. 153, 256 01 Benešov

  ZETA CZ s.r.o., Za Zastávkou 3/377, 109 00 Praha 15

  Renáta ŠPEIROVÁ, Akátová 150, 251 01 Říčany

   PhDr. Augustin ADOLT, Masarykovo nám. 34, 

251 01 Říčany

  Pavel KAVKA, U Trati 2203, 251 01 Říčany

  HL system, s.r.o., Všechromy 77, 251 63 Strančice

  EMA - rp, s.r.o., Úvalská 593, 251 01 Říčany

   Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 

140 00 Praha 4

   SVODIDLA s.r.o., Štúrova 1701/55, 

142 00 Praha 4 - Krč

   KÁMEN ZBRASLAV s.r.o., Žitavského 1178, 

156 21 Praha 5-Zbraslav

  KSF s.r.o., Azalková 23 , 102 00 Praha 10

  INSTOLL s.r.o., Úvalská 522 , 251 01 Říčany

   P & P PRODUCTION, s.r.o., Olšany 5/202, 

251 01 Říčany

  Martina PETRÁSKOVÁ, Široká 24, 251 01 Říčany

  SOPO s.r.o., Modletice 19, 251 70 Praha-východ

  1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

   David FRYDRYCH, Černokostelecká 619, 

251 01 Říčany

   Jan ROUS – ZLATNICTVÍ, Černokostelecká 188, 

251 01 Říčany

  Milan STARÝ, Mýtina 13, 350 02 Cheb

   OBO BETTERMANN PRAHA s.r.o., Modletice 81, 

P.O.Box 96, 251 01 Říčany

   ERTL GLAS, s.r.o., Zděbradská 60, 

251 01 Říčany - Jažlovice

   URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 

251 01 Říčany

  Norbert HRICÍK, Světice, Areál ZD, 251 01 Světice

  Petr BEDRNÍK, Žitná 171, 251 01 Říčany - Pacov

   MAS Servis Říčansko, o.s., Roklanská 805/25, 

251 01 Říčany

  Martin LUKAVEC, Bezručova 295, 251 01 Říčany

   TRILOBIT REAL spol. s r.o., Machovická 1682, 

190 16 Praha 9

   BETON STRANČICE s.r.o., Svojšovice 27, 

251 63 Strančice

  APEMA s.r.o., Suppého 621/10, 148 00 Praha 4

  Josef ROUŠAL, Hlavní 247, 252 43 Průhonice

  Radek MURAN, Na Žlábku 103, 251 01 Říčany

   Salt Cave Invest, a.s., Černokostelecká 2205, 

251 01 Říčany

   ZOELLER SYSTEMS s.r.o., Rooseveltova 1500, 

251 01 Říčany

Obrazem
ze dne předání 18. června 2009

Stalo se

 V Říčanech byla 27.-28. června veselá Petro-

pavelská pouť, ta další bude až za rok... Tamtéž 

se do náročné opravy dali stavebníci. Opravu-

jí budovu bývalého soudu na náměstí v Říča-

nech. Začali hned na začátku prázdnin a vešli 

se na náměstí i se čtvrtečními trhovci. A ještě: 

v Říčanech jen tak nezaparkujete pod nádražím 

v ulici Politických vězňů. Skvělým myšlenkám 

o železniční dopravě chybí odstavná parkoviště. 

Škoda!

 Ve dnech 4., 5. a 6. července se hrálo večer 

na dvoře černokosteleckého pivovaru unikátní 

divadelní představení původní hry se zpěvy Po-

střižiny na motivy Bohumila Hrabala.

 9. července startovali cyklisté na náměstí 

v Ríčanech do dobře vymyšlené akce „S kolem 

kolem Prahy“. Pořádali Klub českých turistů 

Středočeská oblast a Klub českých turistů Pra-

ha ve spolupráci s místními infocentry. Trasy 

z Říčan vedly po Ladově kraji. Cíl byl stanoven 

v Mnichovicích.

 Obec Tehov dostala v červenci dobrých 

30 000 Kč od Ministerstva kultury ČR z fondu 

podpory regionálních tradic. Peníze byly čás-

tí nákladů na pořízení výroční brožury k 700. 

výročí obce. Naši sousedi z MAS Podlipansko 

pomohli obcím k 1 760 000 Kč a vyhlašují svoji 

první výzvu k naplnění plánu LEADER. Gra-

tulujeme!

 V pátek 10. července od 19:30 na terase zám-

ku Štiřín hrál Petra Kocman & a hosté. Dobrá 

muzika! Michal Tučný by byl rád.

 Do pivovaru ve Velkých Popovicích dorazilo 

15. července čtrnáct nových kvasných nádob 

(tzv. tanků) k výrobě piva. Projekt bude dokon-

čen v závěru roku 2009. „Nejmodernější tech-

nika pomůže našim sládkům přísně zachovávat 

chuťové parametry Velkopopovického Kozla 

tak, jak jsou pivaři zvyklí,“ říká Jaroslav Gubiš, 

manažer pivovaru ve Velkých Popovicích.

 18. července hrál ve Stříbrné Skalici Olym-

pic! Předkapelou byl Jan Vytásek & Band. Kdo 

neslyšel, lituje!

 18. července, se vařilo, jedlo a pilo v Ostré. 

To, co předkové vychutnávali, se dá vařit i jin-

dy. 25. července se zase vychutnával čaj a točily 

břišní tance, kouzlili tam fakírové a to vše za 

doprovodu odpovídající hudby. Že by jindy? 

www.botanicus.cz

 A co by mohlo být? Na procházku s kočár-

kem, s broukajícím miminkem jsem vycháze-

la téměř každý den. Ale brzy mi začala chybět 

společnost jiné osoby, s kterou bych si mohla 

povídat a nebo i sdílet chvilky ticha jako se 

svým miminkem. Zkuste najít spřízněnou duši, 

nejen pro společné toulky s kočárkem, na strán-

kách www.plac.cz. Hoďte svá přání tedy do 

PLACU!                                                          
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Pořízení auta zařídila reklamní agentura KOMPAKT, spol. 

s r.o. a auto přistavila na Masarykovo náměstí před budovu 

městského úřadu. Obhlíželi jej nejen majitelé reklam.

Toto je část partnerů celého projektu, kterým v parném 

dni chutnala nejlépe čistá voda. Pozval je do jednací síně 

Městského úřadu v Říčanech organizátor celé akce společně 

s obdarovaným.

Starostka města Ing. Adriena Mrázová předává klíče zástup-

cům odboru sociálních věcí.

... a nezbytný křest vozidla.



 V sobotu 8. srpna ve 20 hodin pořádá Obecní 

úřad v Hrusicích koncert s názvem „Hudební 

léto v Hrusicích II“. V pořadí již po jedenácté 

se představí v různých obměnách zpěváci Ná-

rodního divadla a Hudebního divadla v Karlíně 

v Praze. Uslyšíte ukázky z operet a muzikálů 

např. „Polská krev“, „Carmen“, Hofmannovy 

povídky“ a další. Vystoupí: Liana Sass - soprán, 

Simona Bursová - soprán, Peter Strenáčik, HD-

K-bas a Sára Bukowská-klavír, sbormistryně 

HDK. Vstupné dospělí 60 Kč, děti zdarma. 

 V sobotu 8. srpna se na starém koupališti 

v Říčanech – Radošovicích koná již tradiční 

akce Starák. Jde již o 5. ročník sportovní akce 

s kulturním doprovodem. Hrát se začíná od 14 

hodin. Nekomerční akce! www. starak.cz 

 22. srpna od 13 hodin je na Sázavském ostro-

vě double koncert – Honza Nedvěd se skupinou 

a Jaroslav Uhlíř. Vstupné děti 160 Kč, dospělí 

Kč, rodinná 650 Kč.

 I v Benešově je co vidět! Výstavu liberecké 

výtvarnice můžete najít v benešovském Muzeu 

umění a designu, na Malém náměstí 1. Výsta-

va Zdeny Šafky Řehákové Anděl ve městě má 

otevřeno úterý – neděle 10 – 13 a 14 – 17 hod., 

v sobotu a neděli od 16 hod.

 22. srpna od 16 hodin bude druhý ročník Je-

vanské neckyády u Jevanského rybníka. Další 

informace na www.tudyznudy.eu.

 Letní kino v Jevanech (budova vedle restaura-

ce Na statku, v centru vesnice Jevany) 1. 8. Sedm 

životů, USA; 7. 8. Bolt , USA; 8. 8. Líbáš jako 

bůh, ČR; 14. 8. Růžový panter 2, USA; 15. 8. 

Hlídač č. 47, ČR; 21. 8. Dvojí hra, USA; 22. 8. 

Monstra vs. vetřelci, USA; 28. 8. Rychlí a zběsi-

lí, USA; 29. 8. Ocas ještěrky, ČR. Cena vstupen-

ky 70 Kč, Začátek představení v 19:30 hodin.

 Do 27. srpna navštivte Galerii Kotelna, Ří-

čany, Plynární 1, kde je výstava Martin Šárovec 

- Vladimír Větrovský Hoši odvedle. Živá, expre-

sivní malba bez konceptuálních konotací, mal-

ba vznikající z osobní radosti, potřeby sdělení, 

z nutkání. Nekonfrontační letní setkání součas-

ných malířských klasiků, které spojuje jejich 

přímočaré zaměření právě na čistou malbu. 

 Na Divadelním létu zámku Jemniště potkáte 

Teátr Víti Marčíka, to je divadelní představení 

moudrého prosťáčka. Kdežto na zámku Kono-

piště se můžete podívat na výstavu o atentátu, 

který změnil světové dějiny, a o jeho zákulisí 

a důsledcích.

 Hřebčín Favory pro malé i velké má letos 

opět divadelní pohádkové léto na Benicích. 

Bude se hrát každý prázdninový pátek od 18 

hod. na nádvoří hřebčína. Hraje se v každém 

počasí! Vstupné 60 Kč. Hraje divadlo Špílberg 

z Brna. Občerstvení a bezplatné parkoviště za-

jištěno! 

 V Mateřském centru Pohádka v Jesenici 13., 

20. a 27. srpna od 20 hod proběhne dílnička (ne-

jen) pro maminky s Lenkou Málkovou. Každý 

večer bude věnován jedné technice – slupovací 

barvy na sklo, savování textilu, výroba dekora-

ce do dětského pokoje z moosgummi. 

 Pozor! 31. srpna 2009 veřejná oslava 2. 

narozenin MC Pohádka: zábava, překvapení, 

ukázka kroužků, občerstvení, vstup zdarma! 

Podrobnosti na www.mcpohadka.cz.              
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Kam vyrazit



Rozhovor

V sobotu 29. srpna v Mnichovicích 

u Prahy uslyšíte a uvidíte na dvou 

scénách 24 kapel, k tomu ještě připoč-

teme dopolední „divácké jamování“ na 

druhé Music City stage a dá se směle 

prohlásit, že se bude jednat o největší 

rockovou akci na trati Praha – 

Benešov vůbec. A to za milých 190 Kč 

v předprodeji (www.sazkaticket.cz, 

www.ticketstream.cz a cca 15 kamen-

ných přeprodejích) a 260 Kč v areálu. 

Více informací se dozvíte na 

www.rockovani.cz.

Pro mnohé z návštěvníků festivalu 

bude největším „tahákem“ vystoupení 

BLUE EFFECT v čele s legendárním 

kytarovým virtuózem 

RADIMEM HLADÍKEM, navíc naším 

sousedem – chalupářem ze Struhařova 

u Mnichovic.

Jaký je váš vztah k našemu regionu?
Ač jsem se narodil v Praze, potkalo mě to štěs-

tí, že jeden děda byl z Mnichovic a druhý ze 

Struhařova. Od mala jsem všechny víkendy 

a všechny prázdniny trávil střídavě v Mnichovi-

cích nebo ve Struhařově. Trvale bydlím v Praze, 

ale když mám volno, jsem ve Struhařově. Nikdy 

jsem nebyl na dovolené jinde než ve Struhařo-

vě. Za celý rok jsem tak naježděný po světě, že 

ocením stabilitu Struhařova. 

Co říkáte na angažování umělců v politi-
ce? 

Nevím, proč by měli být umělci diskrimino-

váni, navíc, když různých „umělců“ je v poli-

tice, zvláště v poslední době dost. Jejich neu-

mění cítíme všichni. Navíc nám dělají ostudu. 

Při jednání s kolegy ze světa toho musím dost 

vysvětlovat. Myslím, že každý by měl dělat to, 

co umí. Pokud nic neumí, většinou se dá na po-

litiku. 

Jak se vás dotkla krize?
Při naší koncertní činnosti nejsme závislí na 

sponzorech, hrajeme „za své“, takže zatím se 

nás krize moc nedotkla. 

Na Google se dočteme, že jste jako prv-
ní v Česku (resp. Československu) používal 
booster, zpětnou vazbu nebo kvákadlo - proč, 
co to je?

V elektrifi kované hudbě, kterou hraji, se 

používá spousta efektových zařízení, která po-

máhají zvukové pestrosti a barevnosti. Pokud 

se používají s mírou, jsou obohacením. Ten 

booster udělá z čistého zvuku kytary zkreslený. 
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ROCKOVÁNÍ
S RADIMEM HLADÍKEM

Radim Hladík s kolegou a Andělem 2008 Zlata Hladíková jako dobrý anděl Radima 
Hladíka

Radim Hladík ve Struhařově



Když jsem ho kolem roku 1965 poprvé použil 

ve studiu při nahrávání, chtěli mě vyhodit, pro-

tože mám prý rozbitý zesilovač. 

Co vaše současné hudební projekty?
 Naše DVD, Live & Life, je docela úspěš-

né, je už čtyřikrát platinové. Dostali jsme za něj 

Anděla 2008, za DVD roku a pořád se dobře 

prodává, tak jsme začali natáčet nové, akustic-

ké, neboli unplugged. Jeden koncert už jsme 

natočili a čekají nás ještě dva další. Točíme 

s lidmi od fi lmu, kteří mají jiné obrazové pojetí. 

Jsme všichni hodně navyklí na televizní obráz-

ky, ale tohle je jiné. Bude co poslouchat a bude 

na co koukat. Vydání chystáme na jaro.

A váš chalupářský život ve Struhařově?
Moc chalupářsky tam nežiju. Mám domek 

po dědovi, z roku 1936, je pořád co dělat. Trá-

va roste, nikdo ji už nechce, takže opět práce. 

V zimě jsme porazili dvanáct stromů, zase je 

co dělat. Máme novou kanalizaci, ale bagr bag-

roval v lijáku a trávníky už nejsou. Zase práce. 

Chvílemi mě to baví, protože to je činnost, kte-

rá je vidět. Muzika vidět není, takže je to taková 

kompenzace. Po dřině se moc dobře nehraje, tak 

to mám všechno nadlouho. Malá technická... 

Struhařov jednu dobu sloužil pro Blue Effect 

jako zkušebna. Před mnoha lety jsme zkoušeli 

i v Mnichovicích, v garáži.

Když se řekne Blue Effect...
Tak z minulosti musím vzpomenout přede-

vším tři jména. Vladimír Mišík, který měl, jako 

náš host, vystoupit i na ROCKOVÁNÍ 2009. 

Bohužel to jeho manažer trochu popletl a Vlá-

ďa nakonec v den „D“ hraje se svými ETC na 

„Festivalu 3+1“ v Letovicích. Věříme však, že 

si společně v Mnichovicích ještě několikrát 

zahrajeme. Další výraznou tváří byl Lešek Se-

melka, zpěvák s nezaměnitelným hlasem. No 

a pak Oldřich Veselý, výborný klávesista, zpě-

vák a skladatel. V současnosti hraji s o třicet let 

mladšíma klukama a oboustranný vliv je patr-

ný. Ku prospěchu věci. Zpěv, kytaru a klávesy 

obstarává Honza Křížek, mimochodem také 

moderátor v Praze hodně poslouchaného rádia 

ROCKZONE. Na basu hraje Wojttech Říha 

a na bicí Václav Zima. Na svůj „mladistvý“ věk 

všichni výborní muzikanti.

Jak se těšíte na „za humny“ pořádaný 
4. ročník ROCKOVÁNÍ? 

Málokdo ví, že nás pořadatelé kontaktova-

li už pro ročník 2008. V říjnu 2007 jsem však 

nedokázal přesně potvrdit festivalový termín, 

jelikož se v tom čase rýsovalo americké turné. 

Myslím však, že Michal Pavlíček & Friends 

s hostující Bárou Basikovou byl výbornou pro-

tivolbou. Na ROCKOVÁNÍ 2009 se opravdu 

těším. A věřím, že to stejně cítí i kluci. Jak už 

jsem se zmínil, Struhařov a Mnichovice jsou pro 

mě srdeční záležitostí. Festival si získává mezi 

muzikanty stále lepší renomé. A řekl bych, že 

i mezi fanoušky. Hezkým počinem je otevření 

„druhé scény“ pro mladé kapely.

Otázky kladla a odpovědi zaznamenala
Dita Fuchsová

Ročník 2008
obrazem
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Život v kraji

NOVINKY
STAROSTA ROKU 2009 – Nominujte 
svého starostu!
Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vy-

slovit veřejné uznání za dobrou práci starostům 

a starostkám malých obcí do 2 000 obyvatel. 

Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe 

posoudit samotní občané. Proto právě vy mů-

žete zaslat nominace na ocenění, a tak svému 

starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděko-

vání. Vyplněnou přihlášku musí podepsat nej-

méně 20 osob trvale nebo přechodně žijících 

v dané obci a přihláška musí být odeslána nebo 

osobně doručena do Nadace VIA nejpozději do 

3. září 2009. Vítězný starosta získá kromě titulu 

také pro svou obec 100 000 Kč. Další informace 

a přihláška je na stránkách www.mas.ricansko.

eu nebo na kontaktech MAS.

Země živitelka – Říčansko opět s MAS
Místní akční skupina bude i letos reprezento-

vat Říčansko a Ladův kraj na celorepubliko-

vé výstavě Země živitelka, která se uskuteční 

27. 8. – 1. 9. 2009 v Českých Budějovicích. 

Chcete-li se jako obec, sdružení nebo soukrom-

ník k prezentaci přidat, kontaktujte nás.

Výroční zpráva a informace
Výroční zpráva MAS Říčansko o.p.s. za rok 

2008 a také informace o Místní akční skupině, 

dotacích a projektech, jsou k dispozici na strán-

kách MASky. Je zde také návod, jak se k tomu-

to společenství obcí, sdružení a neziskových 

organizací, podnikatelů, zemědělců i aktivních 

jednotlivců, kterým jde o rozvoj našeho místa 

pro život, připojit.
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VÝZVA
Bude letos ještě výzva MAS?

Programový výbor MASky na svém zasedání 

schválil pro rok 2009 ještě jednu – podzimní 

výzvu. Uvažujete-li o realizaci pěších stezek ve 

vaší obci, stavbě nebo rekonstrukci malokapa-

citního ubytovacího nebo stravovacího zařízení, 

půjčovně sportovních potřeb, stavbě či vyba-

vení sportovního areálu je výzva určena právě 

vám. Obraťte se na nás, ať jste připraveni včas. 

Termín výzvy záleží na aktualizaci a schválení 

našich „záměrových košů“ – tzv. Fichí (čti fi ší). 

Státní zemědělský intervenční fond aktualizo-

val pravidla a MAS Říčansko podle nich musí 

upravit své Fiche. Na vašich projektech ale mů-

žeme pracovat už teď. S menšími projekty je 

možnost získat velké peníze.

PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, 
EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA 

V RÁMCI OSY IV. LEADER, PROGRAMU 
ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ ŘÍČANSKA
Vyhlašovatel Název výzvy Termín uzávěrky Příjemci; oblast podpory Kontaktní informace

Nadace Terezy Maxové 
dětem

ING Wholesale Banking Fond 
Nadace Terezy Maxové dětem

27. 8. 2009 NNO; humanitární, sociální 
oblast

www.ingwbf.cz

Nadace Partnerství Strom života – Malé granty 
do 20.000,- Kč

28. 8. 2009 NNO a obce; životní prostředí, 
zapojení veřejnosti na základě 
komunitního přístupu

www.nadacepartnerstvi.cz

MPSV ESF ČR, OPLZZ, Podpora 
vzdělávání a procesů 
v sociálních službách

31. 8. 2008 kraje, obce, NNO; vzdělávání 
pracovníků v soc. Službách 
a zavádění a podpora procesů 
tvorby střednědobých plánů 
rozvoje sociálních služeb

www.esfcr.cz

Agentura CzechInvest OPPI, Školící střediska 31. 8. 2009 vzdělávání, zakládání školících 
center

www.czechinvest.org

Evropský parlament, 
informační kancelář

Granty evropského 
parlamentu na rok 2010

1. 9. 2009 vzdělávání, volný čas a další 
aktivity

www.evropsky-parlament.cz

Nadace Partnerství Poštovní spořitelna – Starosta 
roku

3. 9. 2009 FO v obcích do 2 000 
obyvatel, minimálně 20 osob, 
kteří nominují svého starostu 
za všeobecný rozvoj obce

www.nadacevia.cz

MPSV, odbor implemen-
tace programů ESF

OPLZZ, Posílení aktivních 
politik zaměstnanosti

15. 9. 2009 podpora aktivní politiky 
zaměstnanosti

www.esfcr.cz



Partnerem MAS Říčansko je i základní škola. 

Jak říká ředitelka ZŠ a zároveň členka výběrové 

komise MAS paní Marcela Erbeková: „ ... ško-

la je centrem komunitního života v obci, místo 

setkávání. Škola musí fungovat v součinnosti 

s obcí ale i regionem, aby její vzdělávací plán 

i aktivity, byly součástí širšího kontextu. Místní 

akční skupina nám dává možnost sdílet infor-

mace – o možnostech regionu, fi nančních do-

tacích i získávat zkušenosti odjinud, od lidí ze 

státní správy, neziskovek a sdružení, podnikate-

lů, lidí z místa.“

A to, že mnichovická škola umí využít mož-

nosti a dobré zkušenosti, je vidět. Spolu s měs-

tem Mnichovice a obcí Mukařov uvedli v roce 

2006 do provozu Komunitní síť Mnichovicka – 

IKT centrum, které umožňuje přístup veřejnosti 

k internetu. Díky dobrému technickému vybave-

ní se žáci mnichovické školy mohli v rámci vý-

uky angličtiny zapojit do programu e-twinning. 

České a řecké děti společně vytvořily projekt 

o nástrahách internetu pro děti a zvítězili s ním 

v mezinárodní soutěži SID (Safer Internet Day).

Základní škola Mnichovice se také zúčastni-

la mezinárodního projektu G.Y.E.C., Growing 

Young European Citizens neboli Dospívající 

mladí evropští občané. Společně se školami 

v Polsku, Dánsku, Itálii a Turecku spolupra-

covala po dva roky na rozvoji demokratického 

myšlení mladých. Vyvrcholením celého mezi-

národního projektu bylo setkání, právě v České 

republice – Mnichovicích, kde týden probíhaly 

workshopy nad pracemi o školách, obcích, ze-

mích, tradicích a kultuře s cílem porovnat a ak-

ceptovat odlišnosti.

Žáčci a učitelé školy se účastní i národních 

programů – např. úspěšní byli v projektu „Už 

jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Projekt 

podchycuje zájem nejmenších žáků o četbu. 

Vlastní aktivitou školy jsou obhajoby prací 

žáků 9.tříd, pro jejich všestranný rozvoj.

Od podzimu 2009 začne projekt „Interak-

tivní metodou k rozvoji komunikačních doved-

ností žáků“ a také příprava učitelů na Program 

„Super-Nature“, výuku anglického jazyka od 

první třídy vyučovací metodou Helen Doron. 

A tak by se dalo pokračovat dále. Základní 

prioritou školy je totiž žák, coby zodpovědná 

osobnost, a také rozvíjení spolupráce na místní, 

regionální, evropské a mezinárodní úrovni.

Mezi největší výzvy, které školu čekají v nej-

bližší době, patří příprava na nárůst dětí do 1.tříd 

a s tím spojené větší investice. Potřeby jsou jasné 

- údržba stávajícího zařízení a možnost rozšíře-

ní. V plánu je školní jídelna, zateplení budovy 

a výměna oken, architektonický záměr na rozvoj 

školy (priorita obce roku 2009). Paní ředitelka 

uzavírá: „Je třeba strategicky plánovat, spolu-

pracovat s veřejností i organizacemi a čerpat 

z dobré praxe.“ Zkušenosti ve škole získávají, 

uplatňují a poskytují dál, partnerům mezinárod-

ním i těm regionálním,vč. Místní akční skupi-

ny. Další informace na www.zsmnichovice.cz 

a u Mgr. Erbekové, telefon: 323 640 330.

Kontakty
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŘÍČANSKO
Masarykovo nám. 17/6 
251 01 Říčany
tel: 323 606 881
mobil: 774 780 141
www.mas.ricansko.eu

Ředitel – Vladimír Haš
manager@ricansko.eu
Spolupráce – Ludmila Třeštíková
koordinator@ricansko.eu
Projekty – Tereza Zoubková
kancelar@ricansko.eu
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Jednou z aktivních obcí našeho regionu je i On-

dřejov. Jako partner MAS Říčansko se účastní 

rozhodování o rozvoji celého regionu, zároveň 

vlastními projekty obec zvelebuje. Ve výzvách 

MAS uspěl hned se dvěma projekty. 

Na podzim 2008 s projektem rekonstrukce 

části veřejného osvětlení v Ondřejově. Místem 

nahrazení svítidel moderními a úspornými jsou 

Náměstí 9. května, ulice Pražská a Chocerad-

ská. Nejstarší část veřejného osvětlení v Ond-

řejově pochází ze šedesátých let 20. století a je 

tvořena rtuťovými světly s vysokým příkonem, 

navíc zanesenými prachem. Na základě žádosti 

občanů tak zastupitelstvo začalo jednat. Z do-

tace z Programu rozvoje venkova LEADER 

dostane 258 tis., tedy 90% nákladů projektu. 

Kromě lépe osvětlených ulic přinese projekt 

i kvalitnější podmínky pro pozorování Astro-

nomického ústavu AVČR, neboť se velmi sníží 

světelné znečistění oblohy.

V první výzvě roku 2009 pak Ondřejov uspěl 

s Rekonstrukcí a modernizací části Kulturního 

domu. Stavbu, vzniklou v Akci Z, obec začala 

rekonstruovat v roce 2005 – nejprve z vlastní-

ho rozpočtu multifunkční sál a druhé podlaží 

pro Sportovně-kulturní centrum, následně z OP 

životního prostředí získala prostředky na zatep-

lení. Nyní z programu LEADER dostane obec 

částku 1 093 086 Kč na opravu vytápění a soci-

álního zařízení – šaten, sprch a toalet. V malém 

sále přibude plovoucí podlaha a zrcadlové stěny, 

dovybaví se herna pro děti, společenská míst-

nost i učebna. Zrekonstruovaný a modernizova-

ný objekt nabídne odpovídající místo a zázemí 

pro volnočasovou a sportovní činnost, aktivity 

pro rodiče a děti a další služby. Vše by mělo být 

předáno do užívání do konce roku 2009.      

Stránky Místní akční skupiny připravuje
Mgr. L. Třeštíková z MAS Říčansko

ZŠ T. G. MASARYKA 
V MNICHOVICÍCH
Představujeme partnera

MODERNĚJŠÍ ONDŘEJOV
Představujeme projekt

Nahoře snímky ze ZŠ v Mnichovicích, dole 
fotografi e z SKC Ondřejov



Nanečisto,
studentská 
stránka

Drtivá většina českých škol se soustře-

dí pouze na to, jak „naučit“. Naučit 

derivovat, psát fejetony či určovat 

horniny. Ovšem Open Gate nemá pouze 

tento cíl. Rozvíjí nejen získané zna-

losti, ale i osobnosti svých studentů. 

Škola Open Gate využila výměnný 

pobyt se školou v Káhiře právě k tomu, 

abychom se my, studenti, vyvíjeli 

i v těch aspektech života, které jako 

dospělí a plnohodnotní členové společ-

nosti oceníme nejvíce – setkávání se 

s novými lidmi, navazování kontaktů 

a sdílení nových poznatků. V polovině 

června se proto sedm studentů Open 

Gate vydalo na týdenní výměnný pobyt 

v Káhiře jako pokračování spolupráce 

s Modern English School of Cairo, jejíž 

studenti navštívili Open Gate na počát-

ku tohoto roku.

Během celého pobytu byla většina z nás uby-

tována v hostitelských rodinách – v rodinách 

studentů naší partnerské školy. Týden strávený 

v domácnosti s úplně odlišným kulturním a ná-

boženským zázemím nám přinesl zkušenosti 

a poznatky, které se nedají získat během žád-

ného vyučování. Ovšem ani v Káhiře jsme na 

školní hodiny nezanevřeli a zúčastnili se spolu 

s našimi egyptskými spolužáky jejich vyučová-

ní. Modern English School of Cairo poskytuje 

mimo anglického a amerického vzdělávacího 

systému i International Baccalaureate (mezi-

národní maturita) – týž program, který bude 

od nadcházejícího roku vyučovat i Open Gate. 

MES nás přesvědčila, že IB vyžaduje ty nejlep-

ší výkony jak od studentů, tak i od učitelů – a to 

nejen během vyučování. Příkladem je úterní od-

poledne, kdy nás doslova šokoval učitelský sbor 

svým naprosto profesionálním a perfektně pro-

pracovaným muzikálovým vystoupením, speci-

álně připraveným pro odcházející studenty.

Kromě školy byly do našeho programu sa-

mozřejmě zahrnuty i turistické cíle jako kupří-

kladu pyramidy v Gize, Velká sfi nga či Egyptské 

muzeum. Jedním z mnoha nezapomenutelných 

zážitků je rozhodně pobyt v poušti Waadi Di-

gla, kde jsme sice pobyli pouhé tři hodiny, ale 

díky horku jsme byli vysíleni stejně jako po 

celodenním pochodu. Také nemohu nezmínit 

návštěvu Khan El-Khalili – rozlehlého trhu, 

kde jsme si mohli vyzkoušet typicky arabské 

smlouvání v praxi a koupili si spoustu (méně 

či více užitečných) upomínek na Egypt. Oproti 

„běžným“ turistům jsme měli jednu výhodu – 

naše egyptské přátele; ti, znalí místních poměrů 

a jazyka nám poskytovali vysoce ceněné záze-

mí a umožnili nám zažít „opravdovou“ Káhiru. 

Na ruzyňské letiště jsme se po týdnu vráti-

li plní zážitků z exotické země, ale co je dů-

ležitější, pro všechny z nás šlo o premiéru na 

mezinárodní úrovni – a tu jsme zvládli vskutku 

výborně.                                                           

Jolana Venenyová
 Septima Open Gate, kolejního gymnázia 
v Babicích

inzerce

CAIRO
OPEN GATE SE UVEDLA V KÁHIŘE

AUTOSERVIS
Autoservis PLUS

www.partnerelit.cz
603 140 574

Poskytované služby

DIAGNOSTIKA

Pneuservis 

Autosklo

Zajištìní STK
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ 

• autoservis  • mechanické opravy

seriová komunikace s øídící jednotkou
VW • AUDI • SEAT • ŠKODA • ostatní znaèky - OBD II.

- prodej pneumatik

 - výmìny autoskel

- vìtšiny znaèek automobilù
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KLIMATIZACE-CHLAZENÍ
ROMAN TRMAL jr.

Plnění autoklimatizací
Montáže chladícího a klimatizačního zařízení

Pravidelný servis klimatizačních jednotek
Oprava chladniček, mrazniček, výrobníků ledu

www.opravy-chlazeni.cz  tel.:739 358 424
TEHOV 90 e-mail: rtrmal@centrum.cz

krbové keramické sklo 

skleněné podložky pod kamna

krbová dvířka 

a zásuvné vložky na míru

Tel.:605 781 996, info@123sklo.cz, 

www.123sklo.cz

nízkoenergetické 
a pasivní domy

dřevěné konstrukce
sádrokartonářské práce
zateplení stropů a střech 
foukáním minerální vaty 

ROTAFLEX
www.gestopro.cz

Petr Veselý
Vlastiboř 78

392 01 Soběslav
zetesa@seznam.cz

mobilní telefon: 602 431 033

VESELÝ

K A M N A  -  K R B O V É  V L O Ž K Y
do 15km doprava kamen zdarma

na přání kamna instalujeme
a stará kamna odvezeme

K R M I V O  P R O  P S Y  A  K O Č K Y
a jiné domácí mazlíčky

Út-Pá: 9-16 So: 9-12
Ondřejov na náměstí
mobil: 602 360 489

ŠKOLICKA

                                            Milí rodiče, 
nově pro vaše děti otevíráme od 1. září 2009 soukromou

Školicku DOMECEK
stravu po celý den vč. pitného režimu

Adresa:   Lnářská 780,  Praha – Uhříněves
Kontakt: tel.  603 439 570,  604 667 151

www.skolickadomecek.cz

Nabízíme:

rodinné prostředí v domě s velkou  zahradou
bezpečné zázemí pro vaše děti
velmi příznivé školné formou permanentek
profesionální tým pedagogů

      rozmanitý program
  individuální přístup
      nadstandartní péči
      aktivity a kroužky v ceně
      tevírací doba 7.30 - 17.30            
    
   
 
 

ÚVALY, Klánovická 1309, Tel/fax: 281 980 248, Mobil: 777 763 650, E-mail: zahradnictviuvaly@seznam.cz
Prodejna: ÚVALY, Klánovická 1309, Mobil: 777 763 651 Otevřeno - prodejna: Po-Pá: 8 – 18 a So 8 – 14

Zahradnictví a realizace zahrad,
zahrady a jejich údržba,

údržba veřejných ploch, zahradní jezírka,
kácení stromů, strojní zemní práce

www.zahrady-uvaly.cz

ZAHRADY PELIKÁN ZAHRADNICTVÍ A REALIZACE ZAHRADTEL.: 777 763 650



Evropa
na Zápraží

Olivova dětská léčebna pokračuje 
v mezinárodní spolupráci i v roce 2009

Olivova dětská léčebna, o.p.s. již několik let 

spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR v rámci 

humanitárního programu MEDEVAC, který je 

uskutečňován ve spolupráci s Ministerstvem obra-

ny a zdravotnictví. Program se zaměřuje na dětské 

pacienty ze zemí válkou postižených válkou či 

přírodními katastrofami jako byly Bosna a Herce-

govina, Kosovo, Čečensko, Irák, Pákistán a dal-

ší. Slouží také dětským pacientům z potřebných 

zemí, kterým není možné zajistit léčbu v místních 

podmínkách a jsou ohroženi na životě. 

V letech 1993-2007 bylo transportováno 

a v České republice léčeno v rámci programu 

MEDEVAC již celkem 146 pacientů. I v roce 

2009 bude tento program pokračovat ve spolu-

práci s „Olivovnou“.

Mimo tento program však léčebna realizo-

vala poprvé v roce 2008 další projekt nazvaný 

„Ozdravné pobyty pro nezletilé žadatele o uděle-

ní mezinárodní ochrany“, fi nancovaný z Evrop-

ského fondu pro uprchlíky. Cílem projektu bylo 

nabídnout kapacitu léčebny v termínech mimo 

letní období dětem, pobývajícím v azylových za-

řízeních, formou ozdravných, relaxačních a re-

kondičních pobytů v zájmu zlepšení podmínek 

pobytu v průběhu řízení o udělení mezinárodní 

ochrany. Projekt byl koncipován tak, aby veške-

rá péče byla věnována dětem s tím, že lze fi nan-

covat z projektu doprovod dítěte na ozdravném 

pobytu jak předškolním dětem, tak dětem všech 

věkových skupin. Této možnosti využilo 50 dětí 

a 24 dospělých, doprovodu dětí. 

Island požádal o vstup do Evropské unie. Island 

je malý ostrov daleko v Atlantickém oceánu, 

obyvatel má méně než Brno. Proč se o tuto 

událost zajímat? Přece nemůže mít žádný vztah 

k našim problémům! Tak tomu však není.

Islanďané po desetiletí odmítali vstup do EU 

především proto, že by se pak s ostatními Evro-

pany museli podělit o bohatá loviště ryb v okolí 

svého ostrova. „Nechceme nic po vás, nechtějte 

nic po nás“ – tak by se dal charakterizovat po-

stoj hrdých potomků Vikingů k evropské integ-

raci dokonce i po tom, co do EU vstoupili jejich 

skandinávští příbuzní Dánové a Švédové. Island-

ští politikové v každé volební kampani skloňo-

vali slovíčko „suverenita“ ve všech pádech.

Potom přišla světová fi nanční krize a ekono-

mika malé a do té doby bohaté země se najed-

nou zcela rozpadla. Hlavní banky zkrachovaly, 

islandská koruna se propadla o desítky procent 

a celý stát se ocitl před bankrotem. A Islanďa-

né, kteří jsou národem námořníků, pochopili, že 

když přijde velká bouře, je lépe jí čelit s ostat-

ními na velké lodi, než v maličké, byť vlastní 

kocábce.

Při našich někdy dost pošetilých debatách 

o smyslu členství v Evropské unii bychom si 

měli čas od času vzpomenout na Islanďany.

Josef Zieleniec, bývalý 
ministr zahraničí 
České republiky

Jelikož byl projekt vyhodnocen jako velmi 

úspěšný a prospěšný dětem, bylo schváleno 

jeho pokračování i v letošním roce. Projekt 

opět počítá s třemi třítýdenními pobyty pro děti 

z pobytových zařízení. První turnus absolvova-

lo v léčebně 22 dětí od 3. června do 24. června. 

Dětem byl připraven bohatý program, zahrnují-

cí léčebné procedury, ale i volnočasové aktivity, 

výlety, hry, sportovní akce. Co je překvapující, 

a možná pro nás i poučné, bylo opakované zjiš-

tění, že děti, které k nám přijely z pobytového 

střediska v Kostelci nad Orlicí a Havířova, byly 

velmi ukázněné a ve škole v mnohém předčily 

svými znalostmi a zájmem o vyučování naše 

děti. Snad je to tím, že již ve svém dětství musí 

čelit nepříznivému osudu, mnoha ústrkům a do-

kážou si vážit pomoci, která se jim nabízí. Věří-

me, že byl pro ně pobyt v naší léčebně příjemný 

a změna prospěšná. Přejeme dětem, aby řízení 

o udělení mezinárodní ochrany bylo brzy vyří-

zeno a našly svůj nový domov.

Dovolím si s uspokojením konstatovat, že 

fi nanční prostředky, které jsou z Evropských 

fondů určeny na různé projekty, v tomto přípa-

dě skutečně „jdou přímo za svým příjemcem“ – 

k dítěti. Nejedná se o peníze, z nich větší část je 

určena na administrativu, vybavení, projektové 

řízení apod., tedy činnosti, které s cílovou sku-

pinou nemají nic společného, či spíše, cílová 

skupina je příliš nevyužívá.                             

Věra Jechová, ředitelka 
Olivova dětská léčebna, o.p.s.

PROJEKT 

SPOLUFINANCOVÁN 
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EVROPSKÝ FOND PRO UPRCHLÍKY 
MÁ SVŮJ PROJEKT V OLIVOVNĚ

JINÁ PERSPEKTIVA
Poznámka pro Zápraží



PROCE - POČÍTAČE

PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC

INTERNET a DOMÁCÍ SÍTĚ

Tel. 312 315 216 
www.procecomp.cz

ELEKTROSLUŽBY
INSTALACE – OPRAVY – REKONSTRUKCE

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
OPTICKÉ KABELY

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ VČETNĚ MĚŘÍCÍCH 
PROTOKOLŮ

Radek Příkop                                 777 225 665
Velenovského 585                     prikop@atlas.cz

Mnichovice okr. Praha – východ

Zateplování fasád
tel.: 602 125 013
www.zatepleni-koci.cz

Masáže
rekondiční, rehabilitační, reflexní 

masáže nohou, relaxační
více na www.lymfa.wz.cz

Mohu přijet k Vám domů, 
na soukromé i firemní akce.

Jana Hrušková 
tel. 775 167 761

„PORADCE PRO VÝŽIVU“
„NUTRIČNÍ PORADCE“

Tel.: 312 315 280 

www.procevyziva.cz

STAVEBNÍ DOZOR PRO 
VAŠI STAVBU

Tel. 312 315 211

SPRÁVA a ÚDRŽBA 
VAŠÍ NEMOVITOSTI 
Tel. 312 315 212

SHÁNÍM řemeslníky 
stavebních profesí
Tel. 312 315 213

Sousedská výpomoc 
v regionu MAS Říčansko

ÚDRŽBA STAVEB
REKONSTRUKCE

PERGOLY
ZAHRADNÍ DOMKY
ZAHRADNÍ KRBY
ZATEPLOVÁNÍ

rodinných a bytových domů
(dle programu Zelená úsporám)
tel. 312 315 210, 602 183 054
ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.

www.procestavby.cz



HEWER, s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00  Praha 1

tel.: +420 733 724 082, +420 222 749 037 

hewer@hewer.eu, www.hewer.eu

vždy s nejlepším 
pom rem cena/kvalita

od kvalitního gra  ckého návrhu
až po  nální realizaci

• kreativita (design, texty)

• velkoformátový tisk

• digitální tisk

• duplikace CD/DVD médií

...a to vše s použitím 

špičkových technologií

Alternativní poradna zdraví 
Zina Petříková

•POMOC OD BOLESTI ZAD

•řešení autoimunitních onemocnění 
(astma, ekzémy, alergie, RS....)

•klasické regenerační svalové masáže

tel.: 736 608 977, e-mail: zina.pet@seznam.cz
Nad Koupadly 256/24, Říčany

PROCE - WEB 

Tvorba a správa 
webových stránek

Tel. 312 315 217
www.proceweb.cz

PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO

www.broukal.cz
602 238 849

Černokostelecká 57, 251 01 Říčany  tel.: 604 951 809

Jotul • Bef • Nordica • Abx • Romotop • Bodart & Gonay • Stuv
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Jazyková škola, kde se mluví!
www.profienglish.cz

telefon:  607 842 786

Profi
English



BETON BETON 
STRANČICE STRANČICE 

S.R.O. S.R.O. 
NABÍZÍNABÍZÍ

Betonové směsi, písky, Betonové směsi, písky, 
drtě, čerpání a dopravy drtě, čerpání a dopravy 

betonů.betonů.
Dále provádíme zhotovení Dále provádíme zhotovení 

základových desek, hrubých základových desek, hrubých 
staveb, monolitických stěn staveb, monolitických stěn 

a monolitických stropů na klíč.a monolitických stropů na klíč.
  

Beton Strančice s.r.o.Beton Strančice s.r.o.
Svojšovice 27Svojšovice 27

251 63 Strančice251 63 Strančice
Tel dispečink beton: 323 640 900Tel dispečink beton: 323 640 900

Tel dispečink doprava: 602 556 591Tel dispečink doprava: 602 556 591
Tel stavby: 776 666 606Tel stavby: 776 666 606

Email: betonstrancice@cmail.czEmail: betonstrancice@cmail.cz
Web: www.betonstrancice.czWeb: www.betonstrancice.cz

Milí, rodiče a děti, 
otevíráme pro Vás od 30.9. 2009 

naší školku Kolovrátek.
Naším záměrem je vést děti k učení 

a poznání formou her. 
Vytvořit příjemné zázemí, 

ve kterém se budou cítit dobře.
Rozvoj osobnosti je pro nás stejně důležitý 

jako praktické vědomosti 
z každodenního života.

Rádi mezi námi uvítáme i děti mladší 3 let.

Těšíme se na Vás!

Zdena Jonáková  6O2 484 921
Irena Havelková  733 311 607

Školku Kolovrátek najdete 
v Kolovratské ulici 1704 v Říčanech

a na www.skolka-kolovratek.eu

My jsme školka kolovrátek,

užijem si spoustu hrátek.

Je nám spolu prostě hej,

Jula s Ájou jsou ti nej.

Bude to tu jistě fajn,

a tak klidně pojďte k nám.

Řádková inzerce
   Firma ROLLO, s.r.o., zabývající se montáží vrat, bran a předokenních rolet hledá 

do HPP elektrikáře-montéra. Kontakt: 606 790 789, info@rollo.cz 

   Legner Hotel Zvánovice přijme do HPP: recepční – znalost práce na PC, příjemné 

vystupování, zodpovědnost. Dále přijmeme kuchaře, číšníka, servírku – praxe 

není podmínkou. Kontakt: 323 649 673, recepcelhz@legner.cz

  Daruji cca 150 m3 kvalitní výkopové zeminy, odvezu. Tel.: 604 483 204. 

   Kurz základní ovladatelnosti psů všech plemen i kříženců pořádá ZKO Říčany na 

kynologickém cvičišti ve Strašíně od 13. 9. 2009. Přihlášky a informace na tel. 

737 921 890 

   Prodáme zrekonstruovanou vilu z roku 1933 v Babicích u Říčan se 4 byty a roz-

lehlým stavebním pozemkem 10 200 m2 za 15 900 000 Kč. Tel. 731 618 306 

   150 Kč dám za příručky pro strojvůdce a jiné ČSD knihy o loko, atd. 

Tel: 604 542 931 

  FRANCOUZŠTINA A ŠPANĚLŠTINA www.francouzstinavestrancicich.cz 

   „Mamko, taťko, v pondělí 7. 9. v 16:00 jdi na ZÁPIS jazykové školy Profi  English 

na ZŠ Bezručova, do videosálu školy nebo mě radši přihlaš ON-LINE, to můžeš 

hned, jen to musí být do 4. 9. zaplaceno., aby se mnou počítali a místo mi někdo 

nevyfoukl. Budu tam chodit rád/a. Vždyť oni mají kromě pravidelné výuky i letní 

příměstský tábor (letos 24. - 28. 8), anglický víkend v přírodě, kde pokřikují 

anglicky i při lítání po lese, odpolední dovádění s angličtinou, jezdí na anglická 

představení, půjčují si anglické knížky i s CD. To si tu ájinu pořádně procvičím.“

Pro děti 4-15 let, ve skupině 5-8 dětí, cena kurzů je 2 100 Kč za pololetí, 1x týdně 

60 min, v učebně na ZŠ Bezručova. Rozvrh a přihláška na www.profi english.cz. 

S dotazy ohledně školních dětí se obraťte na jana@profi english.cz či na mobil: 

607 842 786, ohledně menších děti radka@profi english.cz a tel. 606 846 445

   Angličtina pro dospělé? Skupinky pouze 4-6 STUDENTŮ zajistí, že se dostanete 

ke slovu jak je libo a pestrá výuka v přátelské atmosféře vám rozváže jazyk. 

V PRŮBĚHU VÝUKY můžeme pohlídat v herně vaše dítě. Naše knihovna 

zjednodušené anglické literatury s audio nahrávkami, návštěva anglického 

divadelního představení či účast na anglickém víkendu vám pomůže angličtinu 

přímo používat. Výuka probíhá 1 x týdně 90 min. Cena kurzů je 4 200 Kč za 

pololetí (+ 1 260 Kč za pololetí za péči o děti). Přihlásit se můžete již dnes, rozvrh 

i přihláška je na www.profi english.cz. S dotazy se obracejte na jana@profi english.

cz či na tel. 607 842 786. 

www.profi english.cz VÁŠ FIREMNÍ KURS PRO VÁS PŘIPRAVÍME NA MÍRU.



Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

BENO Říčany, s.r.o. 
Říčanská 1818 
251 01 Říčany 
www.benoricany.cz 

ŠkodaOctavia Classic s motorem 
1,4 MPI/59 kW je teď od ŠkoFINu 
za 349 900 Kč. Po zaplacení 30 % 
pořizovací ceny budou Vaše 
měsíční splátky včetně pojištění 
od České pojišťovny pouhých  
4 999 Kč. V ceně vozu je rozsáhlá 
výbava. A pak že si takový vůz 
nemůžete dovolit.

Zůstatková hodnota vozu činí 60 000 Kč. Platí 
při financování po dobu 5 let s RPSN 6,28 %.

SIMPLY CLEVER

SPLÁTKY KLESLY OPRAVDU HLUBOKO: 
OCTAVIA ZA 4 999 Kč MĚSÍČNĚ

Kombinovaná spotřeba  
a emise CO2 vozu Octavia:  
4,4-7,4 l/100 km, 114-176 g/km

Místopisná encyklopedie všech 1146 obcí a mìst
                                                 o rozsahu 700 stran
Místopisná encyklopedie všech 1146 obcí a mìst
                                                 o rozsahu 700 stran

STØEDOÈESKÝ  KRAJSTØEDOÈESKÝ  KRAJ

VYDÁNAVYDÁNA

                                                           Objednávejte na èísle : 571 627 560
                                                            e-mail : kancelar@proximabohemia.cz

571 627 560
kancelar@proximabohemia.cz

Cena publikace vèetnì poštovného a balného èiní 800,-- Kè.
Objednané publikace budou zaslány na dobírku.

www.proximabohemia.czwww.proximabohemia.cz


