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Iveta Závodská 
ředitelka DPS

CARPE DIEM!
Na toto heslo, které jsme si vzali v dávných dobách studentských za své, jsem si nedávno vzpomněla 
v souvislosti se zhoršující se náladou v našem Domě s pečovatelskou službou. Samozřejmě všude si 
můžeme přečíst o zásadním vlivu nedostatku sluníčka na psychiku zvláště starších lidí, to je neoddis-
kutovatelný fakt. Přesto si myslím, že i nepřízni počasí, dlouhé protivné zimě, nepohodě, které jdou 
ruku v ruce se zdravotními obtížemi, musíme, a dokonce jsme povinni vzdorovat. 
Mnozí z nás jsme se už nedočkavě těšili na jaro, které si letos tak dávalo na čas. S jeho příchodem se 
leccos v nás mění a nemusíme nutně mluvit jen o sundání mnoha vrstev oblečení. Jsme celkově rozzá-
řenější, šťastnější, slunce nás dobíjí pozitivní energií a my se cítíme lépe po všech stránkách. Ovšem 
i přesto, že je to již více než měsíc, co jsme přivítali kalendářně první jarní den, zima ještě do nedávna 
nechtěla odejít. Jaro letošního roku jednoduše nezačalo zrovna pohádkově. Pojďme si to ale vynahradit 
alespoň jarní náladou v duši. 
A s tím souvisí právě mé úvodní CARPE DIEM neboli „UŽIJ DNE!“ Občas, když burcuji naše obyvate-
le k nějaké společné činnosti, slýchávám stesky typu „Vám se to mluví, vy jste zdravá, nevíte, co je stáří, 
neznáte naše problémy…“ Ne, rozumím, nebo se alespoň snažím porozumět, ale ruku na srdce. Není 
příjemnější si ráno říci, že neprožiji dnešní den stejně tak jako včera, předevčírem či před měsícem 
pouze čekáním na to, jestli se něco stane, ale usměji se sama na sebe do zrcadla a řeknu si, že dnešní 
den si prostě pokusím užít. Je pondělí, můžu jít na promítání filmu do jídelny, nebo kurzy paměti. Je 
úterý? Zkusím jít na cvičení na židlích nebo na jógu. Je středa – to bývá pěvecký kroužek nebo nějaká 
přednáška, ve čtvrtek opět cvičení, popř. kavárnička – to je pouze namátkový výčet akcí, které se dějí 
přímo v naší jídelně. Vedle toho samozřejmě nejrůznější dětská vystoupení, country koncerty a tak dále 
a tak dále. Není tedy nutné se nikam složitě dopravovat, stačí pouze sejít ze svých bytečků do jídelny 
a prostě si to jen užít. Poklábosit zase s někým jiným, nechat do sebe vstoupit energii lidí, kteří nás 
přišli pobavit, či nám něco nového sdělit.
Co vy na to? Vezmete si také za své heslo CARPE DIEM?

Slovo úvodem
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Pojďme společně pojmenovat celkem desatero
největších problémů našeho města v oblastech:
Občan a úřad – Životní prostředí – Zdravotní a sociální oblast – Školství
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Soutěž pro neziskové organizace o 15 tisíc korun!
Více informací na granty@ricany.cz a www.ricany.cz

Sponzoři:



Informace z radnice

u Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města 
za  rok 2012 vyjádřením souhlasu s  celoročním hospo-
dařením, a to bez výhrad, a dále schválilo účetní závěrku 
města sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012.

u Zastupitelstvo souhlasilo se zařazením obce do  pří-
pravy a  tvorby Integrované strategie rozvoje území 
(ISRÚ) Říčanska pro období 2014–2020, tj. se zařaze-
ním obce do  územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. 
na období 2014–2020. Zastupitelé dále souhlasili s úče-
lově vázaným finančním příspěvkem 100  000 Kč z  re-
zervy Zastupitelstva na pořízení ISRÚ a certifikaci MAS 
pro možnost čerpání dotací v  období 2014–2020 se 
splatností 50 % příspěvku do konce roku 2013 a 50 % v I. 
Q. 2014. Na potřebě finanční podpory fungování MAS 
Říčansko v roce 2014 se dohodli již starostové členských 
obcí na své schůzce dne 15. 1. 2013. V roce 2013 nebude 
MAS kvůli administrativnímu skluzu přípravy progra-
mových dokumentů České republiky moci čerpat finanč-
ní alokaci z nového programového období, a zůstane tak 
prakticky bez financí. Přitom těžiště přípravy pro nové 
období je právě rok 2014.

u Zastupitelé souhlasili s  podáním žádostí o  dotaci 
do výzvy MAS Říčansko. Jedná se o následující projekty: 
1) „Restaurování mariánského sloupu (sloup se sochou 
P.  Marie)“; 2) „Vybudování školního hřiště ZŠ Říčany“; 
3) Projekt na revitalizaci zanedbané plochy v  těsné blíz-
kosti rybníka Jureček; 4) „Rekonstrukce budovy čp. 
441/23 v ul. Bezručova – 1. etapa“ nájemcem Mraveniště 
– centrum volného času při ZŠ Říčany. 

u Zastupitelstvo souhlasilo s  uvolněním částky 1.487 
tis. Kč ze své rezervy na předfinancování výplaty schvále-
ných grantů s tím, že výnosy z výherních hracích přístro-
jů, které jsou příjmem grantového fondu a jsou připiso-

Krátce z dubnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 15. 5. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

  Vladimír Kořen 
starosta města

vány na  účet fondu průběžně, budou vždy po  skončení 
kalendářního měsíce předisponovány zpět do  rezervy 
Zastupitelstva. 

u Zastupitelé souhlasili s  předloženou územní stu-
dií lokality Olivova-Pomezní, jejímž zpracovatelem je 
Ing. arch. Zbyněk Kabelík. Dále Zastupitelstvo souhlasilo 
s uzavřením dohody o vzájemné spolupráci a o společném 
postupu při realizaci obytného souboru Olivova-Pomezní 
v Říčanech mezi městem Říčany a firmou Kasia vera spol. 
s r.o., která je budoucím investorem.

u Zastupitelstvo zrušilo ulici Zimní na  pozemku parc. 
č. 1378/17 v k.ú. Říčany u Prahy a vyřadilo ji z pasportu 
komunikací. 

u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, kterou se mění a  doplňuje obecně závazná 
vyhláška města Říčany č. 4/2008, o  veřejném pořádku, 
opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě Říčany. Ob-
sahem vyhlášky je, že vybavení dětských hřišť a sportovišť 
se považuje za zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti 
a že akce konané v zastavěných částech města podléhají 
ohlašovací povinnosti pořadatele akce.

u Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listi-
ně Základní umělecké školy Říčany, jehož předmětem je 
změna adresy budovy čp. 1110 svěřené škole k hospoda-
ření z nesprávně uvedeného Masarykova náměstí na ulici 
Pod Školou.

u Zastupitelé souhlasili se změnou plánovací smlouvy č. 
111/2013/PS pro stavební záměr haly R1 v  areálu spo-
lečnosti Contera mezi společností CONTERA Investment 
III. s.r.o. a městem Říčany, spočívající ve změně přílohy 
této plánovací smlouvy, kterou je smlouva o náležitostech 
vyplnění blankosměnky č. 134/2013/FS. Změna se týká 
ručitelství.

u Zastupitelé schválili směrnici města Říčany č. 3/2013, 
kterou se upravuje směrnice města Říčany č. 4/2011, zá-
sady, pravidla a postupy hospodaření s majetkem města 
Říčany. Původní směrnice byla doplněna o pasáž ošetřu-
jící pořádání elektronické aukce pro prodej a  pronájem 
nemovitého majetku města.

u Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 4/2013, kterou se 
upravuje směrnice č. 2/2013, o zadávání veřejných zaká-
zek. Novela řeší problémy, které nastávají při zadávání VZ 
malého rozsahu, jejichž předmětem je zpracování projek-
tové dokumentace staveb a  jejichž nezbytnou součástí 
jsou služby architekta, kde nejnižší cena nemůže zaručit 
nejkvalitnější výsledek.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.
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Krátce z rady 14. 3. 2013
u Rada města souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy 
o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem a Stanisla-
vem Bílkem, INPROS PRAHA, v.o.s., ASKO spol. s r.o. 
Předmětem rámcové smlouvy o  dílo je provádění oprav 
místních komunikací na území a ve vlastnictví města Ří-
čany v době od 1. 4. 2013 do 28. 2. 2014.
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy mezi městem 
Říčany jako objednatelem a  společností OK GARDEN, 
s.r.o., jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je výsadba 
25 hlohů v ulici Nerudova a následná péče.

Krátce z rady 21. 3. 2013
u Rada souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy mezi 
městem Říčany jako mandantem a  společností Ener-
gy Benefit Centre o.p.s. jako mandatářem. Předmětem 
smlouvy je administrace dotace k projektu „Snížení ener-
getické náročnosti budovy – Městské kulturní středisko 
Říčany“ za cenu 36.300 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s vypsáním veřejné zakázky na zajiš-
tění systému měření rychlosti vozidel na území města Ří-
čany ve variantě úsekového měření, a to na komunikacích 
Říčanská, Smiřických, Široká a Černokostelecká.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy mezi městem Ří-
čany jako objednatelem a společností GREEN PROJECT 
s.r.o. jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy jsou úpravy 
okolí říčanského hradu uvedené v projektové dokumenta-
ci od firmy VMS projekt s.r.o.

Krátce z rady 28. 3. 2013
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  společností Porr, a.s., 
jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je provedení 
úpravy nivelety stoky v  ulici Horní ve  dvou úsecích, což 

umožní gravitační odvedení odpadních vod z celé oblasti, 
a to za cenu 1.071.527,60 Kč včetně DPH. 
u Rada souhlasila s  navýšením kapacity školní druži-
ny v  Základní škole Nerudova, a  to od  školního roku 
2013/2014 ze současných 14 žáků na 21 žáků.

Krátce z rady 4. 4. 2013
u Rada zrušila své původní ustanovení z listopadu 2012 
a souhlasila se změnou místní úpravy provozu – se zjed-
nosměrněním ulice K Památné lípě v úseku a směru od ul. 
U Památné lípy k ul. Černokostelecká. Tímto rozhodnu-
tím není dotčeno rozhodování příslušných orgánů státní 
správy.
u Rada vyhlásila druhé kolo grantového řízení na  akce 
realizované v druhé polovině roku 2013. Žádosti o grant 
budou přijímány do 30. 5. 2013.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Jitka Wohlgemuthová
kancelář starosty a tajemníka

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
v měsíci květnu je setkání bez  
náhrady zrušeno.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 15. května.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. května.

Kurýr má také své webové stránky
Minulý měsíc jsme vás informovali, že Mediální a komunikační servis Říčany 
již spustil zkušebně svůj nový web na adrese www.maks-ricany.cz. Stránky 
již nyní běží naplno a hlavně jsou každý den aktualizovány a doplňovány no-
vými články do věstníku Kurýr. Díky tomu si můžete přečíst mnoho příspěvků 
dříve, než dostanete do schránky vytištěnou verzi časopisu, a kromě toho se 
na web vejde mnohem víc textu i fotografií. Naleznete zde také články, které 
se do tištěné verze Kurýru nedostaly – například proto, že informují o akcích, 
které se netýkají samotného města, řešily opakující se témata, anebo ne-
stihly redakční uzávěrku. Pod články můžete také diskutovat a psát svoje 
názory a připomínky, takže už není nutné čekat celý měsíc, jestli příspěvek 
projde redakční radou a bude uveřejněn v plném rozsahu. A samozřejmě tím 
pádem můžete psát častěji a víc, protože Kurýr na webu je otevřený všem 
obyvatelům města a místa je na něm skutečně neomezeně mnoho. Ze zajímavých příspěvků a komentářů bychom rádi časem 
informovali také do tištěné verze, a proto se na vaše názory na webu těšíme.

Šárka Stoszková, MAKS Říčany
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Čistírna odpadních vod v Říčanech je na hranici své 
kapacity, velké stavební projekty již nedostanou 
souhlas s připojením na kanalizaci

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
ch

S

Říčany trápí vlivem velkého stavebního rozvoje v  mi-
nulých letech nevyhovující technický stav kanalizační 
a  vodovodní sítě, jejich nedostatečný rozsah a  kapa-
cita. Kromě kapacitních potíží na stoce A se objevuje 
mnohem vážnější problém, a  to je kapacita samotné 
čistírny odpadních vod. Přestože ČOV prošla rekon-
strukcí, už nyní je vytížená z  80 % a  na  zbytek volné 
kapacity jsou již takřka vyčerpané rezervy. 
Stavební boom, který město zažívalo v  minulých letech, 
měl výrazný dopad na nevyhovující infrastrukturu včetně 
čističky odpadních vod (ČOV) v Říčanech. Přesto, že čis-
tírna prošla v roce 2005 rekonstrukcí a zkapacitněním ze 
6000 ekvivalentních obyvatel na celkem 16 158, je v dneš-
ní době její kapacita prakticky vyčerpána. 
„K vyčerpání kapacity vedlo především neuvážené schválení 
větších stavebních projektů v letech 2006–2010. A nešlo jen 
o exemplární příklad sídliště na Fialce. Na mnoha místech, 
kde mají vyrůst bytové domy, se ještě nekoplo do země, ale 
vydaná povolení a rezervaci kapacity na čistírně není mož-
né zrušit,“ říká k situaci starosta Říčan Vladimír Kořen /
Klidné město/. 
Posledním velkým projektem, který má garantovanou 
rezervu na ČOV, je dostavba kanalizace, která se nyní re-
alizuje v  deseti lokalitách města. V  jeho rámci se napojí 
kolem pěti stovek domácností. Tím se ale volné místo 
na čistírně prakticky zaplní. 

Problém s  kapacitou může vyřešit jen zásadní investice. 
Nyní se zvažují dvě cesty, postavení nové linky ve stáva-
jící čistírně nebo výstavba úplně nové ČOV na  Rokytce, 
do  které by se odváděly odpadní vody z  Pacova, Straší-
na a  Radošovic. Obě dvě varianty by ale přišly rozpočet 
na zhruba 70 milionů korun. 
„Je nezbytně nutné neprodleně zahájit přípravu na rozšíře-
ní kapacity ČOV. Je to ale běh na dlouhou trať – analýza, 
vytvoření projektu, schvalovací řízení a  stavební realizace 
zaberou tři až čtyři roky, a to v případě hladkého průběhu 
projednávání, kdy má obec zajištěné finance,“ doplňuje 
Miloslav Šmolík /ODS/, radní pro dopravu a infrastruk-
turu, přičemž dodává: „A navíc je tu ještě jeden problém, 
tím je kmenový sběrač, který přivádí odpadní vodu na čistír-
nu. Bude jej nutné opravit, nebo zkapacitnit a před stávající 
čistírnou vybudovat dešťovou usazovací nádrž.“
V  současnosti probíhají úpravy páteřního sběrače, tedy 
stoky A v její horní části, mění se odlehčovací komory, vy-
mění se kanalizační potrubí v délce přes 700 metrů a vy-
buduje se retenční nádrž. Jenže rekonstrukci potřebuje 
i následný úsek až k čistírně odpadních vod. I to by mělo 
být zohledněno v přípravě nové čistírny. 
Podle generálního a finančního ředitele 1. SčV, a. s., Iva-
na Eise je však třeba určit na základě rozvojových záměrů 
města cílovou kapacitu, na kterou má být čistička rozšíře-
na: „Tento údaj je první a nezbytný krok. Bez něj není možné 
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rada města Říčany vyhlašuje druhé kolo grantového řízení. budou přijímány žádosti 
o grant na akce realizované v druhém pololetí roku 2013. Celková alokace této 
výzvy je 527.603,30 Kč, žádosti se odevzdávají do 30. 5. 2013, výsledky oznámí 
Zastupitelstvo města Říčany do 15. 9. 2013. Vzhledem k tomu, že do termínu 
vyhlášení grantového kola nedošlo ke změně grantové směrnice, žádosti se podávají 
standardním způsobem dle grantové směrnice č. 5/2011. 

Elektronické podání žádostí
Avizované elektronické podávání žádostí o  grant se od-
souvá na  další grantové řízení. Po  aktualizaci grantové 
směrnice by mělo být povinné zadávat všechny grantové 
žádosti elektronicky přes webové stránky města. Nyní máte 
jedinečnou možnost se na tento nový způsob podávání žá-
dostí připravit a vyzkoušet si ho. Na webových stránkách 
města v záložce „Dokumenty“ a podsložce „Elektronické 

formuláře“ najdete soubor „Žádost o poskytnutí grantu“. 
Do schválení povinného podávání žádostí máte díky tomu-
to formuláři možnost vyzkoušet si podat žádost nanečisto, 
včetně přiložení všech povinných příloh a odeslání žádosti. 
Po odeslání vaší žádosti obdržíte přístupové údaje, kde bu-
dete moci sledovat, v jakém stavu je vaše grantová žádost. 

Hana Jarošová
Koordinátorka grantů, dotací a veřejných zakázek

Granty 2013 – druhé kolo vyhlášeno

přistoupit k dalším krokům vedoucím k vlastní realizaci na-
výšení kapacity ČOV.“ 

Lepší kontrola organických látek ve vodě
Říčany se snaží problém alespoň částečně řešit. V  roce 
2011–12 proběhla intenzifikace, jejíž zkušební provoz 
právě končí, v květnu 2013 projde kolaudací a v  létě má 
přejít do trvalého chodu. 
„Současná intenzifikace alespoň částečně vyřešila problém 
s  kvalitou odtoku tím, že díky úpravám hydrauliky nádrží 
a  dávkování externího substrátu zajišťuje splnění limitu 
na  celkový dusík v  odtoku a  zlepšuje stav s  amoniakem,“ 
vysvětluje Jiří Sedláček, autor vyhodnocení zkušebního 
provozu ČOV v Říčanech.

Díky intenzifikaci se nyní lépe 
kontroluje kvalita vody, kdy se 
musí plnit předpis nařízení vlá-
dy o  limitech, tj. jakých hodnot 
má dosahovat kvalita odtoku 
z ČOV. Ta je sledována chemic-
kými a  biochemickými rozbory 
jak na  nátoku, tak i  na  odtoku 
vyčištěné vody. „Limity jsou 
stanoveny z  důvodu ochrany 
vodních toků, vodních živočichů 
a  dosažení vyhovující kvality po-
vrchových vod. Nečištěné odpad-
ní vody mohou způsobit ve  vod-
ních tocích kyslíkový deficit, úhyn 
vodních živočichů, eutrofizaci, 
zanášení nerozpustnými nečis-
totami a  jinak zhoršovat životní 
prostředí,“ doplňuje Ivan Eis. 
„Jsme evropské rozvodí a  naše 

řeky odtékají do okolních států, je tedy třeba, aby byly čisté, 
vždyť voda z řek se používá i pro výrobu pitné vody,“ připo-
míná důležitost limitů Jiří Sedláček. 
V každém případě město s provozovatelem nyní musí sta-
novit podmínky, za kterých bude napojení možné.
„Velké developerské projekty v nových rozvojových plochách 
s žádostí o napojení mají už nyní stop, týká se to jak byto-
vých domů, tak oblastí, kde se bude stavět deset a více ro-
dinných domů,“ říká starosta Vladimír Kořen a  dodává: 
„Jiná je zatím situace u  jednotlivých rodinných domů, re-
konstrukcí staveb v zastavěných oblastech či u projektů ve-
řejné infrastruktury.“ 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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V  polovině března se uskutečnila 
historicky první elektronická auk-
ce na  dodávky energií pro občany 
Říčan. Úspěšná akce, která obča-
nům města přinesla úsporu 16,5 % 
na  elektřině a  skoro 30 % na  zem-
ním plynu, vyvolala neuvěřitelný zá-
jem o  e-aukci u  samotných občanů 
i  v  desítkách obcí a  měst v  celé re-
publice. Nyní se chystá v  Říčanech 
další kolo pro domácnosti a  také 
první e-aukce pro podnikatele. 
Po  celý duben bylo otevřeno kon-
taktní místo v  Informačním centru, 
kde byly pro všechny občany, kteří 
se do  e-aukce zapojili, připrave-
ny smlouvy s  vítěznými dodavateli 
na plyn a elektrickou energii.  
Smlouvy úspěšně uzavřeli všichni ob-
čané, kteří díky e-aukci ušetřili. „Pode-
pisování smluv probíhalo bez jakýchko-
liv problémů a  lidé vnímají přínos celé 
této služby ze strany města a společnos-
ti eCENTRE velmi pozitivně. V průmě-
ru se podepisovalo cca 80–100 smluv 
denně,“ upřesnila Alice Mazurková ze 
společnosti eCENTRE. 
Skvělé výsledky, které e-aukce při-
nesla, přilákaly další vlnu občanů 
v Říčanech. A tak město opět ve spo-
lupráci se společností eCENTRE 
chystá další kolo e-aukce pro občany.
„Říčany se staly skutečným průkopní-
kem e-aukcí pro domácnosti. A tak se 
spustila vlna zájmu jak občanů, tak 
i dalších měst a obcí. Díky tomu můžeme 

zájemce z řad říčanských občanů spojit 
i  s  jinými městy, abychom opět sdružili 
co největší počet domácností najednou 
a  občané tak měli šanci si vysoutěžit 
zajímavé úspory,“ připomíná Alice 
Mazurková s  tím, že nyní dochází 
ke  sběru podkladů od  domácností, 
které se do  prvního kola e-aukce 
nezapojily. 
Navíc horkou novinkou bude elektro-
nická aukce na energie pro podnikatele. 
„Zahajujeme také sběr podkladů od pod-
nikatelů. Věříme, že se jich nám podaří 
sdružit co nejvíce a nabídneme tak míst-
ním firmám výhodnější ceny energií, než 
mají dosud,“ potvrzuje starosta Říčan 
Vladimír Kořen /Klidné město/. 
„Je to názorný příklad, jak mohou 
jednotlivci, pokud spojí své síly, uspět 
ve  zdánlivě beznadějné soutěži s  velký-
mi společnostmi. Říčanská aukce byla 
prvním kamínkem, ale lavina, která by 
mohla následovat napříč celou republi-
kou, může zahýbat i celým energetickým 
trhem. A navíc konečně přichází i reálná 
možnost konkrétní pomoci říčanským 
podnikatelům,“ doplňuje Tomáš Kořán 
/ODS/, člen finančního výboru.
Neskutečný zájem přišel nejen od sa-
motných Říčaňáků, ale hlavně od de-
sítek obcí a měst. Elektronickou auk-
ci pro domácnosti chce v  současné 
chvíli zrealizovat více než 60 měst, 
například Šenov, Otrokovice, Krnov, 
Opava, Frýdlant, Brno-Židenice, 
Orlová, Cerhenice, Semily, městské 

části Ostravy, Rýmařov, Velhartice, 
a  mnohé další. Již na  konci dubna 
proběhne e-aukce například v  Pra-
ze 6, kde se podařilo sdružit již přes 
1000 domácností.
„Říčany se staly skutečně vzorem pro 
mnohá města a  obce, které se nám 
nyní ozývají, jelikož chtějí zajistit tuto 
službu i pro své občany. Už před usku-
tečněním e-aukce v  Říčanech jsme 
spouštěli dalších asi 5 až 10 měst, ale 
nyní připravujeme e-aukce pro domác-
nosti ve  více než 60 městech,“ uvádí 
Vítězslav Grygar, ředitel společnosti 
eCENTRE.
„Je to takřka neuvěřitelný výsledek. 
Osobně se přiznám, že jsem byl zpo-
čátku k  této aktivitě poněkud zdržen-
livý, ale nyní musím uznat, že nápad 
kolegů z  rady města skutečně zásad-
ním způsobem překonal náš původní 
programový požadavek, tedy optimali-
zaci energií v rámcích říčanského roz-
počtu,“ dodává Tomáš Kořán.
22. března 2013 se v  Ostravě usku-
tečnil workshop se starostou Říčan 
Vladimírem Kořenem na téma e-auk-
cí pro domácnosti. Ačkoliv termín 
kolidoval s  termínem regionálního 
setkání starostů, o účast byl skutečně 
velký zájem. Workshop byl vysílán 
zároveň jako on-line konference, kte-
ré se zúčastnilo hned několik desítek 
zájemců, a  to především právě z řad 
starostů měst a obcí.
Kontaktní místo v  Turistickém in-
formačním centru na  Masarykově 
náměstí bude znova v rámci projek-
tu Říčany otevřeno i v květnu každé 
pondělí od  13.00 do  17.00 hodin, 
a  to právě s  ohledem na  sběr pod-
kladů od podnikatelů.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Říčany připravují další kolo e-aukce na dodávky 
energií pro domácnosti a nově i pro podnikatele
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Jak už bylo několikrát zmíněno, stav 
naší městské infrastruktury je nevy-
hovující, či lépe řečeno dlouhodo-
bě podfinancovaný. Jedná se nejen 
o  komunikace, ale i  kanalizaci, vo-
dovod a  prakticky veškerou občan-
skou vybavenost (zejména školky 
a školy). K nápravě tohoto stavu jsou 

bohužel zapotřebí řádově stamilióny korun, které město 
ve svém rozpočtu nemá. Důvodů, proč situace nastala, 
je více, ale důležitější otázka zní, jak z toho ven?
Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně zásadní deficit, 
který se tiše prohluboval dlouhá léta, nebude cesta jedno-
duchá. Město, pravda, má svůj plán investičních priorit, 
ale jednak se neustále pohybujeme o  řád níže, tedy mů-
žeme proinvestovat pouze několik málo desítek milionů 
a navíc nyní spíše řešíme různé havarijní stavy, což je ko-
nečný důsledek takto zanedbané infrastruktury.

Zkapacitnění čistírny prioritou 
Jako zásadní považuji zahájit přípravu rozšíření čistírny 
odpadních vod. Nelze úplně zastavit rozvoj města! Ne-
mohli bychom rozšiřovat občanskou vybavenost, podni-
katelské zázemí ani umožnit výstavbu pro bydlení. Městu 
reálně hrozí, že zde vzniknou další menší čistírny, které 
by byly výrazně provozně nákladnější něž jedna centrální 
ČOV. Jsem rád, že je dle posledních expertíz možné roz-
šířit stávající čistírnu a nebude tedy nutné plýtvat penězi 
na výstavbu čistírny nové. 
Stojí před námi i úkol odkanalizování okolních městských 
částí, tedy Voděrádek, Kuří i Jažlovic a samozřejmě i po-
stupné zlepšování technického stavu stávajících sítí. 

Jde přeci o život!
Protože město nemá dostatek peněz, musíme přistupovat 
k etapizacím výstavby (Olivova ul. Stoka A, školky, spor-
tovní hala, hřiště atp.) Velmi vítám, že se nyní konečně 
zrealizuje výstavba alespoň nejkritičtější části Olivovy uli-
ce od ZŠ u Lesa k ul. Na Vyhlídce. Další kritický úsek bez 
chodníku kolem ulice Na Kozákově bude souběžně řešen 
provizorním způsobem v trase budoucího chodníku, aby 
zde především děti nemusely chodit po  krajnici silnice. 
Nechceme dál přihlížet, jak se na této frekventované ulici 
dennodenně doslova míjejí chodci a auta. 
Podobný problém je i v Březské a dalších lokalitách bez 
chodníků. Vlastní opravy či výstavby komunikací jsou 
postupně, s ohledem na dostupné finance, realizovány dle 
kategorizace komunikací, tedy na základě jejich význam-
nosti a vytíženosti.

Nové lokality, nové problémy
Situaci pak zhoršují i nově budované lokality. Příkladem 
je např. Nový Pacov nebo celá oblast Na Vysoké. Nedů-

13. 5. 2013 od 14:00  
na Masarykově náměstí Říčany  
přivítací ceremoniál

14. a 15. 5. 2013 vždy od 17 hodin 
na louce pod hradem rytířský turnaj 
v podání divadelního souboru Traken

Velký středověký 
rytířský turnaj

TurNAj Se KoNá PoD ZášTiTou  
MěSTA ŘíčANy

Nevyhovující stav říčanské infrastruktury  
– brzda rozvoje města 

slednost města při vzniku těchto lokalit zapříčinila, že zde 
vznikly nepřiměřeně úzké uliční profily, které neodpoví-
dají potřebám území. Lokalita Na  Vysoké je navíc uza-
vřenou neprůjezdnou zónou s kriticky úzkými komunika-
cemi a  nepropojením na  střed města. To vše bude třeba 
napravit… 

Co říct závěrem?
Nevyhovující situaci je nutné dát postupnými rozvážnými 
kroky dohromady. Je to ale běh na dlouhou trať a bude tr-
vat několik let, než se situace zásadním způsobem zlepší. 
Určitě nejen já, ale i všichni kolegové z úřadu a lidé, kte-
rým záleží na našem městě, dělají vše pro to, aby Říčany 
byly městem, kde se nám dobře žije. 

Miloslav Šmolík
radní

Miloslav Šmolík
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Vážení spoluobčané! 
Před měsícem jsem vás na těch-
to stránkách vyzval a požádal vě-
tou – v měsíci DUBNU přispěj-
me každý na účet sbírky částkou 
130 Kč! – o finanční dar ve pro-
spěch sbírkového konta pro bu-
doucí stacionář. Za  první polo-
vinu měsíce dubna, tedy v době, 
kdy píši tento článek, přibylo 
na  sbírkovém kontě 36.631 Kč. 

Celkově k  dnešnímu dni je na  účtu 776.851 Kč. Velké díky 
patří všem novým dárcům, uvedeným červeně níže. Několik 
dárců přispělo opakovaně. Já, jako garant celé akce, jak jsem 
slíbil v minulém čísle, jsem též zaslal příspěvek na účet. 
Jako velmi pozitivní považuji, že část zastupitelů se roz-
hodla každý měsíc posílat své odměny za výkon zastupi-
tele na sbírkový účet. 
11. června v  MěKS se bude konat benefiční koncert 
ve prospěch stacionáře „Vlčci hrají pro stacionář 2“.
Věřím, že i  v dalších dnech a měsících pomohou i další. 
Peníze lze na  účet poslal převodním příkazem, ti, kteří 
tuto možnost nemají, mohou libovolnou částku vložit pří-
mo na pokladnu České spořitelny v Říčanech.
Náš sbírkový účet je: Česká spořitelna, pobočka Říčany: 
1249-320 390 319/0800.
Kdo přispěl na stacionář? Krejčí I., Mullerovi, Kohout K+M., 
Skalák A., Skaláková J., Papoušek A., Havlíček J., Hybner 
M., Dušková J., Havlíková Z., Vojáčková I., Okrouhlický J., 
Selixová M., Černá B., Janatová J., Urban P., Čásenský M., 
Straka J+M., Žichová M., Blecha J+K., Škoda V+E., Ptáček 

J+M., Martínek J., Rýcová E., Horák M+M., Šulcová R., 
Pokorná J., Spejchalová M., Steinhaizl, Závodný, Dašková 
E.-E-DKP., Šilhavý M., Formánek P., Hřivnáč T., Lauer M., 
Boubín P., Uliarczyk J., Rumianovi, Baroň P., PORTA s.r.o., 
Francovi, Šimková H., Kadlec T., Kupka M., Svobodová 
J., Bubák Z., Polánský V., Šmahel M., Stupecká K., Ťukal 
K.,TONI CAR, Novotná M., Špokovi E+R., Halíček R., Foj-
tíková H., Aneltová V., Tůmovi S+J., fa MaFiPo-Bartoš P,  
fa PENTA TRADING-Matoška P, Wohlgemuthová J., fa 
ZOELLER SYSTEMS, Trulleyová O., Mrázek P., Uliarczy-
ková H., Pazderka J. ,Krejčová V., Šmolík M., Hasmanová 
L., Sirovátka J., Slámovi, Mrkvička M., Kubešová M., Beneš 
J., Kuchařová M., Mrázek M., ODS Říčany, dárci a  účin-
kující charitativního koncertu „Vlčci hrají pro stacionář“, 
Kasička DPS – senioři, Město Říčany – výtěžek z tomboly, 
Klidné Město – odměny za výkon zastupitele. 

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

Informace o stacionáři OlGa

stav účtu k 17. 4. 2013: 

776 851 Kč

Jak jsme již avizovali v minulých číslech Kurýru, započne 
v  květnu oprava chodníků podél ulice Černokostelecká 
v úseku od Haškovy ulice po autobusovou zastávku U Ne-
mocnice. Oprava bude probíhat ve třech etapách – v měsí-
ci květnu mezi křižovatkami Husova a Haškova, v červnu 
ke křižovatce Tyrše a Fügnera a v první polovině července 
pak bude dokončena zbývající část k autobusové zastávce. 
Vzhledem k tomu, že součástí opravy je i výměna všech ob-
rub a úpravy konstrukce chodníku, je nutné po dobu opra-
vy počítat s omezeným přístupem do výše uvedených loka-
lit. Tato omezení se budeme ve spolupráci se zhotovitelem 
a technickým dozorem stavby snažit minimalizovat, zcela 
eliminovat je však vzhledem k rozsahu stavby nelze.
Aktuální informace budeme uveřejňovat na  webových 
stránkách města, dotčení obyvatelé a  podnikatelé pak 
budou informováni písemně s oznámením přesného ter-
mínu provádění prací. Věříme, že plánovaná omezení při-
jmete s pochopením. Zvýšení kvality veřejného prostoru 

díky opraveným chodníkům a revitalizované zeleni bude 
dozajista adekvátní náhradou za nepříjemnosti způsobe-
né stavební činností.

Marián Svetlík
odbor správy majetku a oddělení technické správy

V květnu odstartuje oprava 
chodníků na Černokostelecké
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Informace z radnice

Vstupné dobroVolné
Celý výtěžek bude věnován na výstavbu  
denního stacionáře olGA v Říčanech.

úterý

11. června 
19.30 hodin 
Městské kulturní středisko,  
17. listopadu 214, Říčany

účinkují: 
Jan Vlček – trubka, klavír
Josef Vlček – housle
Vilém Vlček – violoncello
Martina Hájková – klavír

Autoři skladeb večera: 
Pietro Baldassari, Josef Suk, Bohuslav 
Martinů, Henryk Wieniawski, Petr Iljič 
Čajkovskij, Eugène Ysaÿe, Édouard Lalo

Foto: Rudolf Flachs

Vlčci hrají  
pro stacionář 2

Benefiční koncert

Vlcci_benefice2_Kuryr-cela strana.indd   1 18.04.13   6:5511



Informace z radnice

Na konci loňského roku město Říčany realizovalo několik 
dopravních opatření na území města Říčany. V současné 
době se připravuje realizace další dopravních opatření, 
jejichž cílem je upravit provoz na  území města tak, aby 
došlo ke snížení alespoň části negativních dopadů silniční 
dopravy na  život obyvatel a  návštěvníků města. Návrhy 
těchto dopravních opatření byly projednány a schváleny 
Radou města Říčany a projednány i na veřejném zasedá-
ní s občany. Některá z těchto opatření iniciovali i samot-
ní občané dotčených lokalit nespokojení se stávajícím 
stavem.  Předkládáme občanům přehled změn, které již 
proběhly, nebo čekají na realizaci a které mohou ovlivnit 
způsob pohybu na komunikacích města.

REALIZOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Mozartova, Janáčkova, Kubelíkova: na  podzim r. 2012 
bylo realizováno dopravní opatření – změna dopravní-
ho režimu ulic. V  této lokalitě byl změněn dopravní režim 
z  komunikací s  obousměrným provozem na  komunikace 
s jednosměrným provozem. Úpravu si vyžádali jednak oby-
vatelé této lokality, ale i zejména šířkové poměry komunika-
cí, které neodpovídají požadavkům  na obousměrný provoz.
Čechova, Zeyerova, Raisova: v  listopadu 2012 byla 
realizována další část koncepce jednosměrných ulic na území 
města Říčany. Jednalo se o změnu dopravního režimu z obou-
směrného provozu na jednosměrný s cílem zajistit bezpečnější 
napojení na páteřní komunikaci Říčan I/2 Černokosteleckou.
Cesta svobody (úsek Štefánikova–Mánesova): na  pod-
zim 2012 byla realizována změna pěší zóny na zónu obyt-
nou a  došlo k  instalaci zábranových sloupků na  této ko-
munikaci. Změnu tohoto dopravního režimu si vyžádala 
tehdejší tristní dopravní situace a naprosté nerespektování 
tehdy platného dopravního značení (vjezd do  pěší zóny 
a parkování v ní). Dalším velice důležitým důvodem je sna-
ha o vybudování klidné a bezpečné přístupové cesty z cent-
ra města na nádraží ČD. V dohledné době bude následovat 
i změna dopravního režimu v poslední části ul. Cesta svo-
body (mezi ul. Politických vězňů a nádražím ČD).
Bezručova (úsek Smiřických–Dukelská): komunikace byla 
zjednosměrněna v úseku a směru od ul. Smiřických po ul. Du-
kelská. Změnu si vyžádala tristní dopravní situace v těsném 
sousedství Nemocnice Říčany. Komunikace Bezručova není 
vhodná vzhledem ke svým šířkovým poměrům pro obousměr-
ný provoz a parkování, byť i jen při jedné straně komunikace.
Smetanova, Dvořákova, Škroupova: Velice diskutovanou 
otázkou byla změna dopravního režimu v  ul. Smetanova, 
Dvořákova a  Škroupova. Původní návrh obsahoval mimo 
zjednosměrnění ulic i  vedení cyklodopravy v  protisměru 
ulicí Kamlerova a Smetanova, čímž by došlo ke zlepšení do-
sažitelnosti centra města pro cyklisty bez nutnosti pohybu 
po frekventovaných komunikacích. Ovšem s touto částí ná-
vrhu nesouhlasil místně příslušný dopravní inspektorát PČR. 
Po našich urgencích postoupil tuto část žádosti svému nad-
řízenému orgánu, a to krajskému dopravnímu inspektorátu 
k  vyjádření. Do  současné doby nebylo bohužel stanovisko 
krajského DI PČR získáno. Aby došlo ke  zlepšení dopravy 

v uvedené lokalitě, zejména ve Smetanově ul., bylo požádáno 
o schválení dopravního opatření v dílčí podobě – bez zahrnutí 
cykloprovozu v protisměru. Zjednosměrněním ulic, zejména 
Smetanovy ul., předpokládáme odstranění problematického 
parkování po  obou stranách této  komunikace. Realizace 
opatření proběhla v polovině měsíce dubna 2013. 
Vltavská (úsek Voděradská–Rooseveltova): V části uli-
ce Vltavská byla provedena úprava dopravního režimu 
zjednosměrnění v úseku a směru od ul. Voděradská po ul. 
Rooseveltovu. Realizace proběhla společně s rekonstruk-
cí povrchu komunikace.

PŘIPRAVOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Legií (úsek Bezručova–Bachmačská): V úseku a směru 
od ul. Bezručova po ul. Bachmačská je navrženo zjedno-
směrnění provozu. Tato úprava byla vynucena kompli-
kovanou dopravní situací v těsné blízkosti ZŠ Bezručova 
a  byla vedenaa snahou o  zmírnění možných krizových 
situací v dopravě a ochranou zejména dětí docházejících 
do  této školy. Realizace proběhne s přihlédnutím ke kli-
matickým podmínkám do konce měsíce května 2013. 
Masarykovo náměstí (lokalita kostel–1. ZŠ): Ochra-
nu dětí navštěvujících školní zařízení má zvýšit i  další 
opatření na  severní straně Masarykova náměstí. Zde 
dojde k  úpravě provozu jednak zjednosměrněním části 
komunikace před kostelem ve směru k Rooseveltově uli-
ci a  dále k  uzavření komunikace Pod Školou, kam bude 
vjezd motorovým vozidlům umožněn pouze na povolení. 
Pravděpodobně pozitivně vnímaným dopravním opatře-
ním je zrušení zákazu zastavení při severní straně kostela 
na Masarykově náměstí. Touto úpravou dojde k navýšení 
o 7 parkovacích míst v této lokalitě. Realizace proběhne 
s přihlédnutím k vhodným klimatickým podmínkám (nut-
nost provedení nástřiku vodorovného dopravního znače-
ní) v jarním období roku 2013. 
Edv. Beneše a  Tyrše a  Fügnera:  Změnu dopravního 
režimu v  této lokalitě si vyžádala taktéž snaha o zvýšení 
bezpečnosti dětí. Změna proběhne tím způsobem, že ko-
munikace E. Beneše bude jednosměrná v úseku a směru 
od ul. plk. Švece po ul. Tyrše a Fügnera. Na tuto část bude 
navazovat zjednosměrnění ul. Tyrše a  Fügnera v  úseku 
a směru od ul. E. Beneše po ul. Černokostelecká.   Reali-
zace proběhne do poloviny měsíce května 2013.

NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
Další dopravní opatření jsou ve fázi návrhu, případně získávání 
příslušných souhlasů a rozhodnutí. Jedná se o tyto lokality:
Ruská – původní návrh na vytvoření pěší zóny nebyl akcepto-
ván orgány státní správy a DI PČR, v současné době se v návaz-
nosti na investiční záměry města zpracovává alternativní řešení.
U Památné lípy – návrh občanů na vytvoření zóny s do-
pravním omezením (nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
a zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t) nebyl taktéž akceptován 
orgány státní správy a DI PČR, v současné době se zpra-
covává alternativní řešení.

Oddělení technické správy

Informace k dopravním opatřením na území města Říčany
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Informace z radnice

Kdy: v pondělí 27. května 2013
Registrace: 16.00–17.00 hodin

Prezentace projektů NNO: 16.15–17.00 hodin
Kde: Městské kulturní středisko, ul. 17. listopadu 214

Pojďme společně pojmenovat celkem desatero
největších problémů našeho města v oblastech:
Občan a úřad – Životní prostředí – Zdravotní a sociální oblast – Školství

Urbanismus a památková péče – Volný čas a společenský život 
Doprava – Podnikání, cestovní ruch – Dětský stůl

Přijďte o problémech diskutovat a najít řešení se zástupci vedení města.
Pomozte svými podněty ovlivnit příští rozvoj města!

Předpokládaný konec: 19.00 hodin
Moderuje Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR

Soutěž pro neziskové organizace o 15 tisíc korun!
Více informací na granty@ricany.cz a www.ricany.cz

Sponzoři:
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje

Dopravní akce MP
Městská policie (MP) Říčany se v období od 16. 1. do 16. 
4. 2013 cíleně zaměřila na  průjezd nákladních vozidel 
v ul. Černokostelecká. Akci zajímala vozidla, jejichž řidiči 
porušovali dopravní značku B13 zákazu vjezdu vozidel, 
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 
– 12 t. Uvedené omezení se nachází ve směru ulice Čer-
nokostelecká na  Mukařov, v  místě mostu přes vodoteč 
Rokytka. V  uvedeném místě je omezeno zatížení mostu 
z  důvodu jeho havarijního stavu. V  rámci akce strážníci 
MP v  ul. Černokostelecká průběžně 2x denně prováděli 
kontrolu na  dodržování uvedeného omezení průjezdu 
vozidel. Na místě strážníci za celou dobu zastavili celkem 
261 nákladních vozidel, u kterých bylo podezření       ze 
spáchání přestupku. Přestupek se na  místě podařilo 
prokázat v  57 případech. Vzhledem k  tomu, že místo je 
na  hranici působnosti MP, je nutné uvést, že strážníci 
mohou řešit jen vozidla ze směru od Mukařova. V opač-
ném případě vozidla jedoucí od Prahy na Mukařov nelze 
téměř zachytit, neboť zastavení a následné řešení přestup-
ku by již muselo probíhat na území jiné obce, což v rámci 
oprávnění MP nelze. Neznamená to však, že tato vozidla 
uniknou, na  uvedené je domluvena součinnost s  policií 
ČR, která již tato vozidla řešit může. Kromě uvedené čin-
nosti strážníci na místě upozorňují řidiče, kteří projíždějí 
ze směru od Prahy s uvedením, že v lese bude následovat 
dopravní omezení z důvodu havarijního stavu mostu. To 
znamená, že pokud ke strážníkům přijíždí vozidlo, u kte-
rého je podezření z překročení hmotnosti, tak se takovýto 
řidič po  upozornění musí otočit a  následně pokračovat 
zpět ulicí Černokostelecká. Takových řidičů, kteří by ná-
sledně vjeli do uvedeného zákazu, strážníci otočili celkem 
67. Ve 137 případech, kdy vozidlo zprvu vykazovalo zna-
ky překročení hmotnosti, se následnou kontrolou nepro-
kázalo uvedené; řidič následně mohl pokračovat v  jízdě, 
aniž by se něčeho dopouštěl. Občan tak může mít dojem, 
že v ul. Černokostelecká stále jezdí nákladní doprava, ale 
ne vždy uvedená vozidla překračují povolenou hmotnost. 
Mimo jiné i nákladním vozidlům, která jsou strážníky za-
stavena ze směru od Mukařova, musí být následně po vy-
řešení přestupku umožněno pokračovat v jízdě ve směru 
ulicí Černokostelecká. Tato vozidla nelze zpět poslat 
do  zákazu a  občan opět vidí další „náklaďáky“. V  nepo-
slední řadě situaci zhoršuje fakt, že dost často v  tomto 
případě dochází ke krádeži dopravních značek a pak nelze 
věc do nápravy řešit. I přes všechny tyto situace však došlo 
k výraznému zklidnění nákladní dopravy v dané lokalitě. 

Na celé věci je nepochopitelné, jak může řidič nákladního 
vozidla vjíždět do míst, kde je z nějakého důvodu omeze-
na hmotnost. Řidič si neuvědomuje, že v místě může dojít 
k  poškození majetku, nebo dokonce k  ohrožení života, 
pokud by došlo vlivem nepřípustné zátěže k  propadnutí 
mostu a následně k dopravní nehodě atd. Na druhou stra-
nu chápeme, že řidiči nákladních vozidel jsou často uvěz-
něni v dopravním bludišti zákazů, ale i tak nelze porušo-
vat předpisy, které mají své zdůvodnění. Strážníci i nadále 
budou v  uvedené činnosti pokračovat a  nyní nově bude 
navázána spolupráce s celní správou ČR, kdy se v daném 
úseku budou vážit nákladní vozidla. 

Václav Řezáč
vedoucí Městské policie Říčany 

Z knihy událostí
18. března, 16.38
Kontrolní činnost okrskáře se vyplatila. Strážník 
okrskář při pěší hlídce zjišťuje v  lokalitě ulice Stra-
šínská v  areálu starého koupaliště čerstvě rozděla-
né ohniště. Nenacházejí se zde však žádné osoby. 
Strážník kontaktuje správce areálu. Ten sděluje, že 
o  žádné akci v  areálu neví a  že by zde nikdo neměl 
být. Strážník na  místo přivolává autohlídku měst-
ské policie a dostavuje se i správce areálu. Strážníci 
společně se správcem provádějí kontrolu místa, jeli-
kož zde nedávno došlo k vloupání do chaty. Je zjiš-
těno, že u  jedné z  chat je otevřené okno, u  kterého 
je rozbitá skleněná výplň. Na místě se nachází také 
stará matrace červené barvy, která strážníky přivádí 
na stopu vedoucí k nezvaným hostům. Shodou okol-
ností si v odpoledních hodinách strážníci všimli dvou 
mužů, kteří tuto matraci nesli ke koupališti Jureček. 
Na  místo strážníci přivolávají Policii ČR, jelikož je 
zde důvodné podezření ze spáchání trestného činu. 
Hlídka strážníků místo opouští a  pokouší se oba 
muže nalézt. To se strážníkům daří v ulici Černokos-
telecká. Oba muži jsou opilí a na dotaz hlídky měst-
ské policie sdělují, že jdou ze starého koupaliště. Zde 
si rozdělali oheň, a  jelikož jim došel alkohol, jdou 
do blízkého obchodu pro další. Oba muže strážníci 
předávají Policii ČR, která ve věci dále šetří.

Bezpečnost a infrastruktura
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Bezpečnost a infrastruktura

Pozor na podvodníka 
a zloděje
Případ okradené seniorky z poloviny letošního března,  
ke kterému došlo ve Vestci, okres Praha-západ, vyšetřují po-
licisté z Obvodního oddělení PČR Jesenice.

Policisté intenzivně pátrají po  zloději, který se pod zá-
minkou vrácení přeplatku ze zdravotní pojišťovny vloudil 
v  dopoledních hodinách nejprve na  pozemek rodinného 
domu osmaosmdesátileté ženy, která jej následně v dobré 
víře vpustila i do samotného domu. Podvodník využil její 
nepozornosti a v nestřeženém okamžiku jí odcizil finanč-
ní hotovost přes dvacet tisíc korun. Odcizení svých úspor 
bohužel stařenka zjistila až po  jeho spěšném odchodu 
z jejího obydlí. 
Neprodleně po  přijetí oznámení se policisté společně 
s kriminalisty snažili podle informací získaných z prvotní-
ho šetření a výpovědi okradené ženy podvodníka a zloděje 
v  jedné osobě vypátrat. Bohužel se jim to i přes veškerá 
provedená šetření a učiněná opatření nepodařilo. 
V průběhu dalšího prověřování této události a z výpovědi 
poškozené se jim podařilo sestavit přibližný popis a por-
trét zloděje.

Mělo se jednat o muže 
ve věku asi 30 let, svět-
lé pleti, štíhlejší posta-
vy, výšky asi 180 cm. 
Měl podlouhlý štíhlý 
obličej, tmavé oči, 
výrazné obočí, běžné 
rty – ani úzké ani ši-
roké – a  tmavé vlasy. 
Byl hladce oholen. 
Hovořil spisovnou 
češtinou, bez vady 
řeči a  výrazného dia-
lektu. K  popisu jeho 
oblečení uvedla, že byl 
oblečen do  černého, 
pravděpodobně flísového  kompletu luxusnější teplákové 
soupravy, černou bundu měl zapnutou ke krku s tvarovým 
límcem „na  stojáka“ a  kalhoty byly sportovního střihu. 
Na hlavě měl nasazenou béžovou čepici s kšiltem. V ruce 
držel úřední desky tmavé barvy. Celkově na  ni působil 
slušným a inteligentním dojmem. 

Z tohoto důvodu se jeseničtí policisté obracejí na občany 
se žádostí, aby jim pomohli zjistit jeho totožnost. Případ-
né informace k tomuto případu mohou policistům přímo 
sdělit osobně na služebně Obvodního oddělení Policie ČR 
v Jesenici, nebo je mohou zavolat na telefony: 974 882 770 
nebo 602 306 494.

nprap. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov-jih

Znáte ho?
Policisté z Obvodního oddělení Jesenice vyšetřují případ 
krádeže okapových svodů, ke kterému došlo ve Zdiměři-
cích, okres Praha-západ v lednu letošního roku.
Pachatel nejprve překonal oplocení pozemku u  ro-
dinného domu a poté demontoval část již nainstalo-
vaných měděných okapových svodů. S odmontova-
nými okapy za 15 tisíc korun pak pozemek opustil.

V  době krádeže byl zázna-
movým zařízením zachycen 
na  tomto pozemku pohyb 
neznámého mladého muže, 
který byl oblečen do  svět-
lejší zimní bundy a na hlavě 
měl nasazenou světlou ple-
tenou čepici.
K  vysvětlení nejasných 
okolností tohoto případu 
může přispět výpověď této 
osoby. Z tohoto důvodu se 
jeseničtí policisté obracejí 
na  občany se žádostí, aby 
jim pomohli zjistit totož-
nost zmiňovaného muže.
Případné informace mohou 
policistům sdělit osobně 
přímo na  služebně Obvod-
ního oddělení Policie ČR Je-
senice, nebo je mohou zavo-
lat na  telefon: 602  306  494 
nebo 974 882 770.

nprap. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí PČR  

Praha-venkov- Jih

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

11. dubna, 6.30
Strážníci vykonávali hlídkovou činnost v lokalitě ulice Oli-
vova. Zde si také všímají řidiče vozidla Citroën. Vozidlo 
a jeho řidič není pro strážníky žádným nováčkem. Díky 
místní znalosti vědí, že je o řidiči známo, že před jízdou 
požívá alkoholické nápoje. Navíc ho pro jízdu pod vlivem 
alkoholu řešili minulý měsíc. Strážníci vědí, že řidiči byl 
odebrán řidičský průkaz a pravděpodobně  již vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel, proto jej zastavují a 
dochází ke kontrole. Strážníky nepřekvapuje, že dotyčný 
při orientační dechové zkoušce nadýchal 0,44 promile al-
koholu a opětovně tedy řídí automobil pod jeho vlivem. 
Další podezření strážníků se záhy také potvrzuje. Řidiči 
byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel, dopouští se 
tak trestného činu. Strážníci na místo přivolávají Policii 
ČR a celou událost jí předávají k dořešení.
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ZaČáTeK jara
S příchodem jara jsme se začali účastnit soutěží v hasičském 
sportu. 6. dubna jsme vyrazili do pražských Letňan, kde proběhl 
VIII. ročník soutěží O putovní pohár starosty Letňan a Letňan-
ský železňák. Zde jsme spolu s hasiči ze Všestar vytvořili spo-
lečné družstvo a zúčastnili se soutěže v hasičské všestrannosti. 
V  náročné soutěži, kde jsme museli řešit náročné disciplíny, 
jako např. zasahovat u dopravní nehody, hasit požár budovy, 
nebo provádět záchranné práce na vodě, jsme spolu s kolegy ze 
Všestar obsadili pěkné třetí místo. V druhé části soutěže – Let-
ňanském železňákovi – jsme rovněž zabodovali. Výstupů do 14. 
patra s plnou výzbrojí se s nasazenou dýchací technikou za Ří-
čany zúčastnili 3 členové. Za zmínku stojí, že náš člen Dominik 
Pokorný skončil, v silné konkurenci, na čtvrtém místě.
V minulém vydání Říčanského kurýru jsme vás informovali 
o renovaci naší historické techniky, se kterou se chceme zú-
častnit Hasičských slavností, jež se budou konat v červnu v Li-
toměřicích. Při renovaci této techniky – historické stříkačky 
fi. Stratílek a stříkačky DS 16 – jsme výrazně pokročili. Oba 
kousky dostaly nový lak a už čekají jen na finální kompletaci. 
12. a 13. 4. jsme naše dva členy vyslali do Ústřední hasič-

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

NejTVrDŠí HaSIČ PŘeŽIje!!!
V sobotu 4. 5. se uskuteční první ročník TFA Říčany. Co je to 
TFA? Jedná se o zkratku anglického Toughest Firefighter Ali-
ve (TFA), což lze volně přeložit jako „nejtvrdší hasič přežije“. 
Toto odvětví hasičského sportu si brzy získalo velikou oblibu 
a koncem 90. let se první soutěže TFA začaly pořádat i v Čes-
ké republice. Zde se zabydlely pod názvem „železný hasič“. 
Absolvování této soutěže klade vysoké nároky na  fyzickou 
připravenost soutěžících. Dle náročnosti jednotlivých soutěží 
se jedná např. o  přenášení 25kilogramových kanystrů, pře-
konávání 2 m vysoké bariéry, rozvinutí a smotání hadic, běh 
do schodů, přenášení 70kilogramové figuríny a pod. To vše 
s nasazeným dýchacím přístrojem. 
Náš Sbor dobrovolných hasičů v Říčanech pořádal v  loňském 
květnu nultý ročník této soutěže. Soutěže na Masarykově náměs-
tí v Říčanech. Letos jsme se rozhodli výrazně přitvrdit. Všechny 
silové disciplíny budou zakončeny výstupem do posledního pa-
tra budovy Alfa Tower v Říčanech. Celý průběh závodu budou 
závodníci absolvovat s nasazenou dýchací technikou. 
Proto bychom vás rádi všechny pozvali první květnovou so-
botu dopoledne před budovu Alfa Tower na Černokostelecké 
ulici v Říčanech. Tato soutěž je rovněž zařazena do Středo-
české ligy v TFA. V rámci doprovodného programu předvede 
jednotka hasičů z Votic záchranu osob z havarovaného vozi-
dla a vystoupí zde parkourová skupina APDT. 
Na  všechny diváky a  příznivce tohoto nového odvětví 
hasičského sportu se těšíme. 

Jakub Kratochvíl, člen SDH Říčany

ské školy v Bílých Poli čanech, aby zde absolvovali základ-
ní kurz nositelů dýchací techniky. 
Naše jednotka byla v  úterý 8. 4. hned dvakrát povolána 
k požáru. Nejprve jsme krátce po půl třetí odpoledne vyjeli 
s našimi cisternami tatra 148 CAS/T148 z Říčan a z Kuří 
a dopravním automobilem Avia DA12/A30 k požáru po-
rostu do  logistického areálu Green Sguare v  Říčanech. 
Požár naštěstí uhasili kolegové profesionální hasiči, kteří 
se k požáru dostavili jako první, a tak jsme se mohli vrátit 
na základnu. V osm hodin večer jsme byli opět povoláni 
k němu do obchodního domu Tesco v Říčanech. Cestou 
k zásahu se ukázalo, že se jedná o planý poplach, který byl 
způsoben závadou na elektrické požární signalizaci. 
Všechny nás velice potěšila zpětná vazba na příspěvek ve-
litele naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) 
pana Karla Chaloupeckého. V  reakci na  jeho poděkování 
našemu členovi panu Dominikovi Pokornému, který kon-
cem února pomohl při vážné dopravní nehodě, se nám 
ozval jeden ze zraněných účastníků této nehody. Vyjádřil 
poděkování panu Pokornému a zároveň projevil prosbu o 
zprostředkování osobního setkání, aby mu mohl poděko-
vat osobně. Jsme velmi rádi, že stovky hodin, které ročně 
stráví členové naší JSDH školením, výcvikem a  řešením 
námětových cvičení, přináší své uplatnění i  v  náročných 
a nečekaných situacích, které s sebou nese běžný život. 
S přáním pěkného máje, 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Bezpečnost a infrastruktura
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Střemcha je nenápadná, a  proto 
méně známá dřevina. Přestože se 
v přírodě běžně vyskytuje, pozornost 
upoutá hlavně během květu.
Více než sto známých druhů střemchy 
roste na severní polokouli, nejvíc v Se-
verní Americe. Naše původní střemcha 
obecná roste jako příměs ve  vlhkých 
hájích, lužních lesích, v křovinách ko-
lem potoků a na okrajích lesů.
Celkově je rozšířena téměř po  celé 
Evropě. Směrem na východ se na Si-
biři vyskytuje až po řeku Jenisej.
Většinou roste jako vícekmenný, až 20 
metrů vysoký strom. Kmen kryje ten-
ká černohnědá borka, která ve  stáří 
podélně rozpukává. Listy se podobají 
třešni, ale mají jemněji pilovitý okraj.
V květnu až červnu se rozvíjejí převislá, 
hroznovitá květenství bílých květů, kte-
ré omamně voní. Kvetoucí strom je vý-
znamnou medonosnou dřevinou. Kon-
cem léta dozrávají plody – lesklé černé 
kulovité peckovice. Šťavnatá dužnina 
sice není jedovatá, ale díky hořce trp-
ké chuti není bez úprav jedlá. Vrásčitá 
žlutavá pecka ukrývá jedovaté semeno.
Celá rostlina obsahuje amygdalin. Díky 
němu můžeme ze dřeva, kůry i  listů 
po rozemnutí cítit vůni hořkých mandlí.
Kvůli jarním květům je střemcha vy-
sazována jako okrasná dřevina. Pěs-

66

Střemcha obecná 
Prunus padus

tována je i  řada kultivarů s  různou 
barvou a  tvarem květů. Obrázek za-
chycuje planě rostoucí rostlinu v ulici 
Ke Koupališti v Říčanech.
Dřevo střemchy bylo odedávna vy-
užíváno. Díky přisuzovaným ma-
gickým vlastnostem – aby se práce 
dařila – se z něj dělala držadla pluhu, 
části máselnic atd. Dodnes je dřevo 

zpracováváno řezbáři. Kůra větví 
sloužila k barvení tkanin na zeleno.
Dříve byla střemcha používána v  li-
dovém léčitelství. V  dobách nouze 
se zpracovávaly i  plody, vyráběly se 
z nich šťávy a marmelády.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

Poradna kosmetičky jarmily Kovačové – dobrá pleť je součást zdraví
První pomoc dehydrované pleti na jaře

Častým konsta-
továním kosme-
tičky v  salonu 
při ošetřování 
pleti klientek je: 
,,Máte špatně 
hydratovanou 

pleť“. Co vlastně dobře hydratovaná 
pokožka znamená?
Klinickým příznakem dobře hydrato-
vané kůže je krásná, vyrovnaná, jem-
ná, pružná, zářivá a hladká pokožka. 
Voda obsažená v kůži se udržuje pře-
devším na  úrovni škáry(druhá vrstva 
kůže). Množství vody ve škáře by mělo 
odpovídat 30 %, její obsah se postup-

ně snižuje směrem k  zrohovatělé vrst-
vě, kde jí najdeme 13 %. Dehydratace 
kůže může být trvalá, nebo přechod-

ná. Klinickými příznaky dehydrované 
pokožky je nedostatek jemnosti, pruž-
nosti, pocit pnutí pokožky, šupení, 
zvýšení citlivosti. Dehydratace může 
být způsobená různými vlivy – vněj-
šími klimatickými podmínkami, po-
bytem v  klimatizovaných prostorách, 
nevhodnou kosmetikou, používáním 
léků, přirozeným stárnutím nebo ge-
netickými predispozicemi. Klinickými 
testy bylo dokázáno, že nedostatek 
vody v kůži je jedním z faktorů před-
časného stárnutí pokožky. V  mém 
salonu používám na  tento problém 
vynikající přípravky francouzské kos-
metiky Gernetic. 
Cell-life – reparační koncentrát s in-
tenzivní hydratační složkou a s vyso-
kým podílem kyseliny hyaluronové. 
Díky receptorům upnutým do  po-
kožky zde do  ní proniká kyselina 
hyaluronová, urychluje tkáňovou 
regeneraci, zvyšuje schopnost vázat 
vodu, podporuje tvorbu nových ko-
lagenových vláken. Vrásky se rychle 
vyplňují, pokožka zpevňuje, vypíná 
a nabývá svěžího vzhledu. 
Hydra Ger – krémová maska pro 
intenzivní hydrataci pleti. Obsahuje 
liposomy s  hydratační složkou, která 
je pomocí těchto nosičů dopravena 
do  hlubokých vrstev kůže. Pleť se 
zjemní, vyrovná, osvěží a  vypne. Do-
poručuji aplikovat 1–2krát týdně. 
Samozřejmě pravidelné návštěvy kos-
metického salonu s dobrou péčí tento 
problém odstraní.

Jarmila Kovačová
kosmetička, Studio Harmonie  
– Černokostelecká 165 Říčany 
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Životní prostředí a zdraví

Akce žába
Jako každoročně postavili členové Ekocentra Říčany zá-
tarasy kolem silnice od  Tehova na  Vojkov, kde probíhá 
migrace žab do místního rybníka. Žáby tam putují, aby se 
rozmnožily, ale bez pomoci by velká část z nich skončila 
pod koly řidičů automobilů. Žáby jsou každé ráno opatrně 
přeneseny v kbelíku na druhou stranu. Pokud byste chtěli 
žabám sami pomoci, sahejte na ně mokrýma rukama. Je-
jich vlhká pokožka je velmi zranitelná a při vysušení nebo 
poranění se mohou nakazit chytridiomykózou a zemřít.

Brkoslavové v Říčanech
V dubnu obvykle s dětmi z přírodovědného kroužku sle-
dujeme přílet ptáků z  jižních krajů. Netrpělivě očekává-
me, kdy se objeví první vlaštovky a čápi. Žádnému pozor-
nému „birdwatcherovi“ 
neuniklo v  prvním dub-
novém týdnu hejno desí-
tek brkoslavů severních, 
kteří cvrlikali na  lís-
kách u  hřiště Na  Fialce 
a  na  břízách kolem ná-
dražní budovy. Tito pest-
ře zbarvení zavalití ptáci 
přilétají jako zimní hosté 
ze Skandinávie a  živí se 
semeny a bobulemi. Le-
tos se u nás zdrželi déle.

Volná místa v přírodovědném kroužku u Říčanské hájovny
Kdy: středa 15.15–17.45

Můžete se k nám připojit do přírodovědného kroužku pro 
předškoláky. Uvítáme děti od 4 do 7 let.
Scházíme se u Říčanské hájovny a objevujeme přírodu ko-
lem. V dubnu jsme pozorovali například skokany kladou-
cí vajíčka, brouky svižníky a  úplně ochočenou červenku 
a seli jsme obilí na naše malé políčko. Do naší budky se 
nastěhovaly sýkory a na hájovně si staví opět hnízdo koni-
pas. Těšíme se na ptáčata a také na nové kamarády.
Kontakt: katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Kateřina Čiháková

Letos jsme uklízeli okolí Říčanského potoka nad Marvánkem 
a pod ním. V rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět vyra-
zilo na úklid také mnoho lidí v řadě obcí Ladova kraje.
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Výsledky hliníku
Výsledky soutěže Těžíme hliník z  našich domácností 
uveřejníme na stránkách Ekocentra Říčany www.eko-
ricany.org během května. Naleznete je i v červnovém 
vydání Kurýru. Která škola či školka zvítězila letos?
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Jarní měsíce jsme společně přivítali 
mnoha akcemi, např. Velikonočním se-
tkáním s hudbou v  restauraci Sport, ta-
nečním kurzem (ve  spolupráci s  MěKS 
Říčany a  Fuegem), sportovními hrami 

a jednodenním zájezdem do Brandýsa nad Labem. V krát-
kém příspěvku bych chtěla zejména vystihnout atmosféru 
tanečního kurzu, který se skládal ze tří lekcí pod vedením 
J. Beránka a J. Macháčkové. Vstřícné vedení kurzu a zá-
jem seniorů nás inspirují k  tomu, že na podzim proběh-
nou opět (vstup zdarma, není nutné přijít s partnerem). 
Na měsíc květen jsme pro vás připravili nové akce a dou-
fáme, že i zajímavé. Těšíme se na setkání s vámi.

Irena Moudrá
předsedkyně správní rady

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Seniorcentrum Říčany 
od  června 2011 a  jsou určeny všem seniorům a  zdravotně 
postiženým občanům (není nezbytná registrace za  člena 
Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci, nebo se do-
stavit dle aktuálního programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, účastníci 
akcí jsou chráněni na majetku i zdraví. 

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 h.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 h.
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 h. 
Pěvecký kroužek – 8. a 22. 5. od 15.00 h v DPS Senior 
– jídelna. 
Kavárnička – v měsíci květnu z důvodu rekondičního po-
bytu neproběhne.

Akce:
n 9. května, čtvrtek – Manželky a milenky českých krá-

lů – pokračování. Místo: DPS Senior – společenská 
místnost. Začátek: 16.00 h. Dokončení – od Rudolfa 
II. po poslední Habsburky na českém trůně, tj. konec 1. 
světové války a vznik republiky. Vstup zdarma. Na se-
tkání se těší Jiřina Kutláková.

n 10. května, pátek – Výstava kolekce plakátů Alfonse 
Muchy – Místo: Praha – Obecní dům. Odjezd vlakem 
z Říčan v 9.38 h. Příspěvek pro účastníky – 180 Kč (se-
nioři nad 65 let 90 Kč, ZTP zdarma). Jízdné si hradí 
účastníci sami. Přihlášení u I. Moudré do 8. 5.

n 13. května, pondělí – Nad Biblí – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdar-
ma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 14. května, úterý – Hudební hodinka – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. 
Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 15. až 17. května – Rekondiční a  poznávací pobyt 
(Plzeňský kraj – Hracholuská přehrada)
Třídenní autobusový zájezd (poznávání historických 
a přírodních pamětihodností Plzeňského kraje). Příspě-
vek účastníků je 950 Kč (v ceně je doprava, ubytování, 
vstup do historických objektů, pojištění, služby průvod-
ce, tištěný materiál). Odjezd: 7.30 h aut. zastávka K žel. 
stanici, 7.35 h aut. zastávka Rychta, 7.40 h aut. zastávka 
Sukova ul., 7.50 h aut. zastávka Masarykovo nám. 

n 20. května – Setkání s hudbou – Místo: MěKS Říčany. 
Začátek: 14.00 h. Setkání s hudbou u příležitosti Dne 
matek – přítomné ženy obdrží květinu, a ještě bude při-
praveno jedno malé příjemné překvapení pro všechny. 
Vstup zdarma.

n 25. května, sobota – Zájezd na 14. celostátní sraz histo-
rických autobusů – Místo: Vojenské technické muzeum 
v  Lešanech. Odjezd historickým autobusem z  Říčan: 
6.50 h aut. zastávka K žel. stanici, 6.55 h aut. zastávka 
v Sukově ul. Příspěvek účastníků 100 Kč. Závazné při-
hlášení a úhrada příspěvku u I. Moudré do 20. 5.

n 28. května, úterý – Nordic Walking – Místo: sraz 
u  kanceláře Seniorcentra v  DPS Senior. Začátek: 
14.00 h. Přijďte si zdarma vyzkoušet severskou chůzi, 
nordic walkingové hole a  ještě si protáhnout celé tělo 
(hole budou zdarma k  zapůjčení). Nordic Walking je 
sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a při-
náší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení 
fyzické kondice. Tato chůze může být až o 46 % efektiv-
nější než chůze klasická. Akce je zdarma.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 23. května od 9.00 do 12.00h.

Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
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Pro seniory

Komunitní centrum Říčany, o. p. s.
kancelář: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587  130, e-mail: kc.ricany@seznam.cz
úřední hodiny pro veřejnost: středa 13–17 hod. a dále po domluvě www.kcricany.cz

Květen plný pohybu 
s NORDIC WALKING!
Každou květnovou středu od 15. květ-
na srdečně zveme na bezplatné lekce 
NORDIC WALKING pro seniory 
a  osoby se zdravotním postižením. 

Sraz je vždy ve  14.00 hod. v  sedacím altánu Lázeňské 
louky. Zájemcům, kteří si rezervují místo vždy do  pon-
dělí daného týdne, kdy chtějí na lekci přijít, také zdarma 
zapůjčíme hole. V případě deštivého počasí se lekce ruší! 
Rezervace přijímáme na  tel. 737  587  130 nebo e-mailu: 
kc.ricany@seznam.cz. Doporučujeme zájemcům, aby 
ve  vlastním zájmu konzultovali vhodnost tohoto cvičení 
se svým ošetřujícím lékařem. Více informací naleznete 
na www.kcricany.cz. 

Dále vás také zveme mimořádně ve  čtvrtek 2. května 
od  16 hod. na  Besedu u  kávy s  tématem: „Dva archeo-
logické nálezy, které ohromily 20. století: Svitky od Mrt-

vého moře a Rukopisy z Nag Hammádí,“ kancelář KCŘ, 
Masarykovo nám. 6/17, 1. patro. 

Rodinám, které se ocitly v krizové situaci, nabízí KCŘ služ-
bu sanační program SPOLU DOMA – rodinná asisten-
ce: Sanace rodiny je poskytování pomoci a podpory rodi-
nám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů 
obtížné životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 
pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrože-
ní jejich vývoje. Nabídkou odborných sociálních služeb lze 
stabilizovat rodinnou situaci uživatele. Odborný asistent 
pracuje především v přirozeném prostředí rodiny. Služba je 
poskytována zdarma, na přání klienta může probíhat také 
anonymně. Pro dotazy a  poradenství se můžete obracet 
na e-mail: spoludoma@kcricany.cz nebo tel. 737 536 201.

Pro informace a objednávky služby osobní asistence mů-
žete využít tel. 737 587 130 nebo www.kcricany.cz. 

Eva Čeřovská 
ředitelka Komunitního centra Říčany, o. p. s. 

Spolupráce sanačního programu SPOLU DOMA s odborem sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Říčany je realizo-
vána v rámci Individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, který je financován z Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Provoz 
Komunitního centra Říčany, o. p. s., je v roce 2012 částečně hrazen také z finanční dotace města Říčany. Děkujeme!

Zdravíme tímto všechny naše příznivce i  pomáhající. 
Nově jsme zahájili spolupráci se ZŠ u  Říčanského lesa 
(Mgr. Petrásková). Děti nám pomohly s výrobky na Kraj-
skou výstavu v Praze a zdá se, že i  jim se u nás líbilo (2. 
ročník I. stupně). Další společné pracování tradičně po-
kračuje s předškoláky ze Čtyřlístku. Cestu k nám si na jaře 
našla i skupinka děvčat (7.–9. ročník) z I. ZŠ Masaryko-
vo náměstí s paní uč. Prchalovou a Nejedlou. Děkujeme 
všem za pomoc při tvoření výrobků na pražskou výstavu. 
Kdo se někdy účastnil, dobře ví, kolik trpělivosti, práce 
i úsilí je zde vloženo. Výsledkem je úspěch, radost a vědo-
mí toho, že mezi mládím a stářím může vládnout shoda 
a porozumění. 
Snahou o představení našeho Domova je také již 2. ročník 
Setkání rodin našich seniorů. 
Naši obyvatelé přijali pozvání do DPS Senior a účastnili 
se Sportovního dne, zažili taneční vystoupení tanečního 
klubu FUEGO (Jitka Macháčková, Petr Jeřábek + junio-

ři – Eliška Chládková, Tomáš Holík) přímo v prostorách 
našeho zařízení. Opravdu nevšední zážitek. 
Stali jsme se také součástí přednáškového Národního týd-
ne trénování paměti. 

a nastalo dlouho očekávané jarO i na Kavčí Skále
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Toulky se seniory (i neseniory) vás zvou na tyto akce:
S přáním hezkého jara jsme se rozjeli hned po velikonoč-
ních svátcích do Prahy – Veletržního paláce za SLOVAN-
SKOU EPOPEJÍ. Týden na  to nás provázelo první jarní 
sluníčko při prohlídce starobylého KLEMENTINA,
když jsme se vyšplhali na ochoz ASTRONOMICKÉ VĚŽE. 
Je to jedno z míst, kde je matička Praha jak na dlani. 
Pro změnu jsme se v  polovině dubna rozjeli s  pražskou 
cestovní agenturou PORTA PRAGA za  naše hranice 
po stopě Karla Maye.
Ve městě Radebeul jsme navštívili vilu Shatterhand, kde 
K. May žil a bylo zde
zřízeno i jeho muzeum se širokou expozicí. Dále jsme na-
vštívili i místní hřbitov s hrobkou K. Maye a zavítali jsme 
do  muzea vinařství a  do  vinic, kde jsou nejdelší schody 
v Sasku – 445 schodů. Na zpáteční cestě jsme se ještě sta-
věli v Ústí nad Labem – Brná, zde je malebný hostinec, 
kde též přebýval K. May a psal některé své romány. 

Co nás čeká v kvěTNU…
n Pondělí 6. 5. 2013 – Praha – NM / Nová budova– Vý-
stavní cyklus MONARCHIE – KOMENTOVÁNO
MONARCHIE / DěTSKý SVěT ZA CíSAŘE PÁNA /
ČLOVěK VE FOTOGRAFII
Vstupné: 110 Kč (plné), 80 Kč (snížené)
Komentář: 500 Kč (skupina od 5 osob)
Sraz: 10.00 hod. vlaková pokladna Říčany
Sraz před NM: Nová budova – 10.50 hod.
Nahlásit se do 3. 5. 2013 z důvodu objednaného průvodce!

n čtvrtek 16. 5. 2013 – PRŮHONICKÝ PARK + Bota-
nická zahrada na Chotobuzi
Vstupné: 50 Kč (plné), 30 Kč (snížené)
Autobus č. 385 z Říčan, Rychta – 8.06 hod.
Nastupujeme po trati – směr OPATOV!
Autobus číslo 363 z Prahy, OPATOV od metra C – 8.15 hod.
Sraz: na stanici autobusů (Průhonice) – 8.45 hod. 
NAHLÁSIT do 12. 5. 2013

n Pondělí 20. 5. 2013 – Praha – ČT Kavčí hory – prohlíd-
ková trasa České televize
Vstupné: 70 Kč (plné), 50 Kč (snížené)
Budeme od  vás potřebovat: jména a  počet účastníků, 
u osob starších 18 let číslo občanského průkazu

sraz: 8.00 hod. vlaková pokladna Říčany
Závazně nahlásit do 3. 5. 2013!

Co nás čeká v ČERvNU…
n Čtvrtek 6. 6. 2013 – Celodenní výlet vlakem: VRCHO-
TOVY JANOVICE – zámek + zámecký park
Stálé expozice – komentováno:
RILKE, KRAUS A VRCHOTOVy JANOVICE 
ČESKé ZVONAŘSTVí 
SPOLEČNOST V ČECHÁCH 19. STOLETí
Aktuality:
TAJEMSTVí PUŠKy ZE ZÁMECKéHO RyBNíKA
V expozici Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice je letos po-
prvé vystavena historická lovecká puška, nalezená při re-
konstrukci rybníka v parku.
Vstupné: Park (návštěva bez průvodce): vstup volný  
 Zámek: 50 Kč (plné), 30 Kč (snížené)
 Výstavy: 20 Kč (plné), 10 Kč (snížené)
Sraz: 7.10 hod. vlaková pokladna Říčany 
Nahlásit se do 2. 6. 2013 z důvodu objednaného průvodce!

Na všechny se těší a informace vám ráda podá  
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
e-mail: veramachackova@centrum.cz
mobil: 775 301 206

E. Erlichová s dětským sborem nám zpříjemnila dubnové 
odpoledne i s ukázkou stepu. 
Blíží se Svátek matek a s ním i tradiční koncert ZUŠ, bude-
me též opékat buřtíky venku, snad už počasí zůstane vlídné. 
Příchod jarních měsíců a období dlouhé zimy nám připo-
mnělo, že zase budeme využívat okolní cesty a chodníky 
k  vycházkám i  s  vozíky obyvatel. Nerovnosti chodníků, 
např. rozpraskaný asfalt, však mohou vést i k úrazům. 
Stav chodníku od křižovatky ul. Jasmínové a ul. M. Puj-

manové je žalostný a  chtěli bychom věřit slovům zastu-
pitelů města Říčan v možnou nápravu, jak slíbili. Vyvrk-
nutý kotník naší kolegyně mluví za vše, a chceme se přece 
na sluníčku pohybovat bezpečně. 
Všem čtenářům přejeme hezké dny a koncem léta v Kurý-
ru na  shledanou. Jsme rádi, že o  nás víte a  rádi nás na-
vštěvujete. 

Eva Kubínová 
aktivizační pracovnice 

Pro seniory
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Pro seniory

KVěTeN V DOMeČKU 

Dopolední Domečkohraní – HLí-
DÁNí DěTí od  3 do  6 let se koná 
od  září do  června vždy v  pondělí 
od 8.00 do 12.00 hodin a ve čtvrtek 
od 8.00 do 13.00 hodin. 

VýTVarNÉ KUrZy PrO DěTI 
Od  6 do  14 let probíhají v  Domečku 
pravidelně od září do června vždy v pon-
dělí, v  úterý a  ve  čtvrtek v  obvyklých 
časech od  13.30 do  14.45 a  od  15.30 
do 16.45 hodin. Pokud máte zájem, aby 
k nám vaše děti docházely, kontaktujte 
nás, prosím, prostřednictvím níže uve-
dených webových stránek.

DěTSKÉ NarOZeNINOVÉ OSlaVy
 Pokud z různých důvodů nechcete, nebo 
nemůžete pořádat narozeninové oslavy 
vašich dětí doma, nabízíme uspořádání 

oslavy s výtvarným programem v zázemí 
naší kreativní dílny. Bližší informace na-
leznete na  našich webových stránkách 
v sekci „Jednorázové aktivity“.

VýTVarNÉ KUrZy PrO DOSPělÉ
V  květnu jsme pro vás opět uspořá-
dali víkendový kurz SCRAPBOOKU 
s  Jitkou, kde si můžete netradičním 
způsobem zpracovat vaše rodinné foto 
vzpomínky. Milovníci erbů a „stromů ži-
vota“ si vyzkouší scrapbookovou strán-
ku na téma „Předkové a potomci“.

leTNí PráZDNINy V DOMeČKU
Na letošní prázdniny připravujeme pro 
děti od 6 do 14 let dobrodružný týden 
na  téma: „CESTA DO  PRAVĚKU“. 
Prázdninový program bude věnován 
filmovému odkazu režiséra Karla Ze-
mana. Podrobný scénář budeme prů-
běžně zveřejňovat na našich webových 
stránkách, ale už nyní je jasné, že nudit 
se rozhodně nebudeme a  letní týden 
s  tvořením a  cestováním si užijeme 
stejně prima, jako v  minulých letech! 
Denní program je plánován od  8.30 

do 15.30 hodin. Obědy budou zajištěny 
jako obvykle ve školní jídelně. 
Termíny prázdninových programů: 
15. 7. do 19. 7. 2013 (Obsazeno)
12. 8. do 16. 8. 2013 (Obsazeno)
19. 8. do 23. 8. 2013 (Nově vypsáno!)

Pokud máte zájem o termín, který je 
již obsazený, lze se registrovat jako 
náhradník. V případě, že se v daném 
termínu uvolní místo, budeme vás 
obratem informovat, pokud vypíše-
me termín nový, podáme vám zprávu 
taktéž. Děkujeme za pochopení.
Zájemci o  naše aktivity se mohou 
registrovat už nyní prostřednictvím 
on-line přihlášky na  www.domecek-
-ricany.cz, nebo zprávy na  info@do-
mecek-ricany.cz.

Libuše Schneiderová 
Domeček Říčany, o. s.

 www.domecek-ricany.cz

Populace celosvětově stárne. Demo-
grafická exploze seniorů se stává závaž-
ným problémem celosvětově a  Česká 
republika není výjimkou. V  současné 
době odcházejí do důchodu poválečné 
silné ročníky tzv. baby boomers. Jaké 
u  nás na  Říčansku existují možnosti 
stimulace pro ty, kteří bud´ nechtějí, 
nebo nemohou dále pracovat?
Nedostatek sociálních kontaktů je ob-
vykle to první, co lidem odcházejícím 
do důchodu začne chybět, ruku v ruce 
s nedostatkem uspokojující psychické 
stimulace a snížením fyzické aktivity. 
A to je také důvod, proč se naše nově 
budované volnočasové centrum za-
měří i na občany v důchodovém věku.
Ti, kteří touží po rozšíření obzoru a zá-
roveň po sociálním kontaktu se stejně 
motivovanými vrstevníky, se mohou 
nyní u nás přihlásit ke studiu do Centra 

celoživotního vzdělávání, které nabízí 
neprofesní vzdělávání vysoké kvality, je 
mezigenerační a má silnou sociální ori-
entaci. Centrum CV založila již téměř 
před 30 lety v Praze Ing. Dana Steino-
vá (předsedkyně Krajské rady seniorů 
v  Praze), v  současné době navštěvuje 
v Praze její aktivity každý semestr ně-
kolik tisíc „studentů“.
Vzhledem ke skutečnosti, že řada před-
nášek je v  Praze kapacitně vyčerpaná 
a není možné se do nich již přihlásit, vy-
užili jsme ochoty Ing. Steinové otevřít 
v našem volnočasovém centru na Fial-
ce pobočku jejího CCV. Na začátek naší 
spolupráce jsme vybrali 3 obory, které 
mají v Praze vysokou návštěvnost.
Výhodná poloha centra Na Fialce – 5 
minut od  nádraží Říčany, 3 minuty 
od  zastávky autobusů, v  kombinaci 
s přednáškami vysoké kvality vytváří 

předpoklad pro vznik vzdělávacího 
centra neprofesního charakteru s ce-
loregionálním působením. 
Znevýhodněné kategorie obyvatelstva 
jako invalidní a starobní důchodci, mat-
ky na mateřské dovolené či nezaměstna-
ní produktivního věku budou platit pou-
ze symbolické zápisné 300 Kč za  obor 
a semestr (zimní semestr: říjen 2013 – 
leden 2014). Ostatní 800 Kč za semestr.
Více informací přineseme v  příštím 
čísle, přihlášky budou k  dispozici 
na informačním centru.

Lucie Basíková

Centrum celoživotního vzdělávání 
také Na Fialce
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Mraveniště tradičně nabízí v době letních prázdnin pro všech-
ny rodiče a hlavně jejich děti příměstské tábory. Stejně jako 
v minulých letech připravujeme tábory všestranně zaměřené. 
Věková kategorie: od 5 do 10 (max. 12) let 
Čas: od 8 do 16 hodin 
Program: činnosti výtvarné, sportovní, tábornické, sou-
těže, hry, výlet 
Obědy zajištěny ve školní jídelně ZŠ Bezručova, pitný re-
žim, vše v ceně tábora. 

Přihlášku získáte na www.mraveniste.info.
Vyplněné zašlete na adresu: 
mraveniste@ricany.cz.

Obratem získáte podrobnější informace 
o programu, potřebách a pomůckách.
Na vaše děti se těší tým lektorek a praktikan-
tek pod vedením Ivany Vilímové, dlouholeté 
a zkušené lektorky našich táborů.

3. turnus bude jako vždy se sportovním zaměřením pod 
vedením Marka Počty, lektora sportovních kroužků  
Mraveniště. 

Od září 2013 opět rádi přivítáme vaše děti ve zrenovo-
vaných prostorách v  budově Mraveniště v  Bezručově 
ulici. Připravujeme pestrý program pro děti od  3 let. 
Můžete se těšit na větší a světlejší hernu, rekonstrukci 
sociálního zařízení a  další novinky. V  nových prosto-

rách bude probíhat v  dopoledních hodinách oblíbená 
MRAVENČÍ ŠKOLIČKA a další kroužky pro naše nej-
menší. V  odpoledních hodinách připravujeme různé 
nové aktivity pro děti i  jejich rodiče. V dalších číslech 
Kurýru nebo na webových stránkách vás budeme dále 
informovat o  probíhajících změnách a  o  připravova-
ném bohatém programu. Také zveřejníme možnosti 
přihlašování do nových kroužků. 
Vše pro vás a vaše děti připravuje nová koordinátorka 
mateřského centra Mraveniště (od  července) Ivana  
Dudová.

Mateřské centrum Mraveniště se stěhuje!

Příměstské tábory Mraveniště – léto 2013

Den bez tabáku 2013
Světová zdravotnická organizace již v  roce 
1987 vyhlásila na  31. května Světový den 
bez tabáku jako reakci na  celosvětovou ta-
bákovou epidemii. Každoročně, tedy i letos, 

již po 26., se právě na tento den upíná pozornost na pre-
venci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemoc-
nění a smrt. Míří ke snížení 5,4 miliónů mrtvých ročně 
v důsledku používání tabáku, ať již přímého či pasivního 
kouření. V České republice je podle odborníků kouření 
příčinou pětiny všech úmrtí. Ročně podle statistik v Čes-
ku zemře na následky kouření a nemocí spjatých s tímto 
zlozvykem asi 23.000 lidí.
V Říčanech se stalo již tradicí, že i naše město se připo-
juje k  tomuto dni a snaží se upozornit na rizika kouře-
ní. Občanské sdružení Cesta integrace ve spolupráci se 
Zdravým městem Říčany organizuje již 4. ročník. Akce 
se bude konat v pátek 31. května na říčanském náměstí 
od 8.00 do 12.30 hodin. Akce je sponzorovaná městem 
Říčany. 
Tato akce je cíleně zaměřena na  žáky 5. tříd říčanských 
základních škol, které jsou přímo osloveny a pozvány. Bu-
deme rádi, když nás navštíví i široká veřejnost.  Cílem je 

poukázat na rizikovost a nebezpečnost tabáku a tabáko-
vých výrobků, přispět k zamyšlení nad důsledky kouření 
a preventivně působit. 
K  akci Den bez tabáku se každoročně zapojují také re-
staurace v  Říčanech, které jsou tento den nekuřácké. 
V  termínu uzávěrky Kurýru nám potvrdila zapojení 
do  kampaně restaurace Jure-
ček. Seznam restaurací, které 
budou 31. 5. nekuřácké, bude 
zveřejněn před akcí na  webo-
vých stránkách města.

1. turnus: 8. července – 12. července 2013
2. turnus: 15. července – 19. července 2013
3. turnus: 19. srpna – 23. srpna 2013

1 900 Kč
Cena:

1 900 Kč
týden

Pro děti a rodiče

28 texty.kuryr@ricany.cz



Pro děti a rodiče

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V PRAMÍNKU – 
LÉTO 2013
Řešíte dilema, jak umožnit svým mladším dětem prožít  letní 
prázdniny venku v přírodě, když nemáte dva měsíce dovolené?
Navazujeme na úspěšné tábory v minulém roce a pro děti 
od 4 do 8 let pořádáme opět dva turnusy příměstského tá-
bora v Lesním klubu Pramínek v termínech:
29. 7. – 2. 8. 2013      26. 8. – 30. 8. 2013

Předběžné přihlášky na tel: 732 66 21 58 (Bára Smetán-
ková) nebo na e-mailu: lesniklubpraminek@seznam.cz.
Cena: 2 700 Kč včetně oběda. 
Těšíme se na vaše děti.

LESNÍ DOPOLEDNE PRO RODIČE 
S MALÝMI DĚTMI
Kroužek s říkadly, písničkami, tvořením z přírodních ma-
teriálů, povídáním o  zajímavých tématech, poznáváním 
přírody a společným obědem. V úterý od 9.30 do 12 hodin 
v indiánském týpí u Říčanské hájovny, cena 90 Kč. 
7. 5. Polámal se mraveneček
14. 5. Indiánské dopoledne
21. 5. Pouštění lodiček
28. 5. Kuličkování – plstění kuliček 
Kontakt pro objednání a bližší informace: Olga Jarkovská, 
tel. 731 523 025 nebo lesniklubpraminek@seznam.cz.

ZÁPIS DO PRAMÍNKU V ROCE 2013 
Přijímáme žádosti o  přijetí do  Lesního klubu Pramínek 
na školní rok 2013/2014. Zájemci budou pozváni na in-
dividuální pohovory v průběhu května. 
Více informací na  tel. 731  523  025 (Olga Jarkovská) 
a na emailu lesniklubpraminek@seznam.cz.

ÚKLID SVĚTICKÉHO LESA
V  pondělí 15. dubna 2013 jsme v  rámci našeho denní-
ho programu v  Lesním klubu Pramínek s  dětmi uklízeli 
v  lese ve Světicích mezi fotbalovým hřištěm a hájovnou. 
Obzvláště tato část lesa už potřebovala úklid! Našli jsme 
vše od plastových i skleněných lahví, starých bot, spousty 
igelitu až po veliké kovové díly neurčitého původu. Děti 
byly vybaveny ochrannými rukavicemi a o naši „sbírku“ 
v  pytlích se postaral svoz odpadu v  rámci mezinárodní 
kampaně „Ukliďme svět“. Podívejte se, jak to malým svě-
tickým Pramínkům šlo J.

Radim Výchopeň, asistent lektorky
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Dětský klub Hnízdo se zapojil do projektu „Den Země“. 
Pokusili jsme se dívat na „staré věci“ jinýma očima a vy-
robili z nich nové potřebné, které nám udělaly radost. Děti 
měly možnost v tvořivých dílnách ze starého trička vyro-
bit tašku, z PET lahví bylinkovou zahrádku nebo z krabi-
ček od džusů peněženku. Povídání o recyklaci a třídění od-
padu provázely pohádkové příběhy o vodě, větru a půdě. 
Celý projekt zakončilo pěkné odpoledne na zahradě, kde 

se děti pochlubily svými výrobky, ale také uctily písní pla-
netu Zemi.
Povedená byla také FILIPOJAKUBSKÁ SLAVNOST – rodin-
né odpoledne, kdy jsme společně poseděli u  ohně, zahráli si 
řadu her a posilnili se čajem uvařeným z prvních jarních bylinek.
Už se těšíme na  květen a  zveme všechny do  Hnízda 
na LETNICE.

Iveta Limburková

Dětský klub Hnízdo
Milé děti a rodiče, dovolujeme si vás pozvat do dětského klubu Hnízdo. 
Táborská ul. 2308/14, Říčany. Nabízíme hlídání dětí od 3 do 6 let,  
PO–PÁ od 8 do 16 hodin.
Pravidelné programy, na které jste srdečně zváni také jednorázově:
PO – NAHLÁSEK (9–11 h.) – hudební kroužek pro nejmenší děti
ÚT – VESELé CVIČENí (9–11 h.) – pohybové hry inspirované 
jógou pro děti
ST – HRÁTKy O STOLETí ZPÁTKy (9–13 h.) – zážitkové středy 
s lidovými tradicemi a zvyky
Volná místa už jen v po, út, pá. Využijte první návštěvy zdarma.
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Akce v Klubu Cesta 
v květnu 2013:
7. 5. Audiovizuální DJing v 17.00
14. 5. Karetní turnaj v 15.00
23. 5. graffiti shop work v 17.00
Další info na facebooku a www.cestain-
tegrace.cz/klub_cesta

Občanská poradna Říčany
Již od  roku 2007 se mohou obča-
né bezplatně obracet na  občanskou 
poradnu s  právními či sociálními 
záležitostmi. Klientům ochotně radí 
právníci JUDr.  Pavla Gajdošová 
a Mgr. Barbora Kölblová. Oblast do-
mácího násilí, trestního a  přestup-
kového práva řeší poradce Vlastimil 
Zima. 
V loňském roce pomoc poradny využi-
lo 308 občanů. Nejčastěji byly řešeny 
majetkoprávní záležitosti v  rodinách 
a  dědické právo. Velkou oblastí jsou 
rozvody. Dále jsou v hojné míře posky-
továny informace občanům v  nepří-

znivé situaci v souvislosti s financemi, 
právní problémy s  dluhy, exekucemi, 
insolvencí, spotřebitelskými úvěry. 
Díky dotacím z  města Říčany a  Mi-
nisterstva práce a  sociálních věcí 
budou v průběhu roku realizované 3 
semináře na nejvíce zatížená témata 
– majetkoprávní vztahy (dědictví, da-
rování), spotřebitelská práva (kupní 
smlouvy, reklamace, předváděcí 
akce) a finanční právo a exekuce.

Máte nepotřebné kolo?
Cesta integrace každoročně realizu-
je dopravní výchovu pro žáky 4. tříd 
základních škol. BESIP – Minister-
stvo dopravy přispívá pouze na výu-
ku a výukové materiály, na kola moc 
peněz nezbývá. Pokud máte něja-
ké funkční dětské kolo (20“, 24“) 
na  darování nebo popřípadě prodej, 
prosím, vzpomeňte si na  nás a  vo-
lejte na tel.: 774 780 540. Děkujeme 
za ochotu a pomoc.

Markéta Hubínková 
o. s. Cesta integrace

Příměstský 
tábor pro děti

8.–12. července se uskuteční 
příměstský tábor Cesty integrace. 
Bude se konat v Klubu Cesta 
v Říčanech. Samozřejmostí bude 
aktivní program: celotáborová 
hra, výlety a hry v přírodě. je 
určen dětem od 6 do 13 let 
ze sociálně slabších rodin. 
Příspěvek 500 Kč na stravu. 
Děti budou mít zajištěné malé 
svačiny, oběd a pitný režim. 
Všechny další náklady z grantů 
města Říčany a dalších zdrojů 
organizace. Více na emailu: 
skoly@cestaintegrace.cz, tel. 
774 780 540.

Michal na hraní
neděle 12. května ve 14.00 hod
O tom, jak si hrát s Michalem podle 
návodu.

Michal umí běhat, umí stát, umí mlu-
vit i tancovat. Kouzelný Michal je první 
hračkou na světě, která si může vybrat, 
kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě 
ty? Michal naučí děti pořádku ve svých 
hračkách. Bez dětí to ale nejde, a  tak 
jsou od  začátku až do  konce aktivně 
zapojeny do magické hry s rekvizitami 
vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.

Dětské pořady Michala Nesvadby si 
za  dobu svého uvádění získaly velké 
množství nadšených a  pravidelných 
diváků. Michal a  jeho vystoupení 
představují jednoduchou formu hu-
moru, založenou na  věcech, které 
děti denně obklopují, které znají 
a jen udiveně sledují, co a jak s nimi 
umí vymyslet jejich kamarád Mi-
chal. A proto odchází nejen nadšené 
a zabavené, ale nesou si v hlavičkách 
hodně zajímavých nápadů, které roz-
víjí fantazii a přitom dávají smysl.
Přijďte si hrát! Michal bude vaší 
hračkou! 

Vstupenky v předprodeji od 26. 3. v MěKS!

Helena Byrtusová

Pro děti a rodiče
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Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů v Mikešově školce

Ano Neumím 
posoudit

Ne

1. jste spokojení s celotýdenní náplní dne? 92% 8%
2. Doplnili byste do programu jinou aktivitu? 12% 9% 79%
3. je dostačující počet kulturních akcí a ostatních aktivit? 85% 15%
4. jste dostatečně informování o dění v Mš prostřednícím nástěnek, web-u, FB? 92% 8%
5. jste spokojení s přístupem, komunikací učitelek – k rodičům, k dětem? 92% 8%
6. jste spokojení s komunikací s paní ředitelkou? 100%
7. Vyhovuje vám pracovní doba Mš? 100%
8 Cítí se podle vás vaše dítě v Mš šťastné, spokojené, neustrkované; má dost prostoru 

pro svoji realizaci a rozvoj svých schopností?
92% 8%

9. Budova Mš je řádně uklizena a působí esteticky. 92% 8%
10. jste spokojení s vybavením Mš – je vybavena vhodným a bezpečným nábytkem, 

hračkami, které mají dobrý vliv na dítě a jsou bezpečné, mají děti dostatek vhodných 
didaktických pomůcek?

70% 30%

11. Mám dojem, že dítě je díky docházce do Mš více samostatné. 77% 23%
12. Mš je vstřícná k potřebám rodičů. 92% 8%
13. Moje dítě chodí domů spokojené. 92% 8%
14. Mš se věnuje přípravě dětí na základní školu v dostatečné míře. 70% 30%
15. Doporučili byste naši školku? 100%
16. ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení

Mikešova školka nabízí svůj program pro předškolní děti již 
od  roku 2007. Otázka spokojenosti na  straně rodičů i  dětí 
byla a je pro nás zásadní. Z praxe známe, že množství růz-
ných aktivit a kroužků nemusí nutně znamenat pozitivní vý-
sledek. Proto dbáme na vyváženost dne, individuální přístup 
k  jednotlivci a  neopomínáme prostor pro volnou hru dětí. 
Během let byl náš program upravován, obohacován, a proto 
nás zajímal názor rodičů, kteří nám na podstatnou část dne 
svěřují své ratolesti. Posuďte sami, jak to dopadlo:

DOTAZNÍk SPOkOJENOSTI RODIČŮ 2013 / vyhodnocení

Graf k vyhodnocení dotazníku 2013
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ze života škol(ek)
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CO NOVÉHO 
V KOlOVráTKU

Vážení rodiče, milé děti, ke  konci 
března proběhl v naší MŠ den otevře-
ných dveří spojený se zápisem dětí 
na školní rok 2013/2014. Účast byla 
veliká a doufáme, že dětem i rodičům 
se naše školka zalíbila.
V  případě dalších zájemců nás mů-
žete kdykoli kontaktovat na  tel.: 

605 555 009 nebo na e-mailu skolka-
kolovratek@gmail.com.
DDM Praha 10 – Dům UM vyhlásil 
výtvarnou soutěž na  téma „Z  PO-
HÁDKY DO  POHÁDKY“, ve  které 
jsme se umístili na krásném druhém 
místě.
Novinkou ve  školce je spolupráce 
s Pečovatelským domem v Říčanech, 
kde děti dvakrát do  roka zazpívají 
a  zatancují babičkám a  dědečkům 
pro radost. Moc se na to těšíme a vě-
říme, že radostné a upřímné oči dětí 
potěší starší spoluobčany Říčan.
Začátkem června se chystáme 
na školku v přírodě do krásné příro-
dy Krkonoš. Čeká nás týden výletů 
a hlavně veselých hrátek na čerstvém 
vzduchu.
O  letních prázdninách jako každo-
ročně týdenní turnusy pokaždé s  ji-
ným zaměřením:

Malí kuchaři, Táborníci, Indiáni, 
Svět dinosaurů, Pohádkový svět, 
Týden řemesel, Piráti a malé mořské 
víly, Výtvarnici, Hudebníci. K  boha-
tému programu připravujeme v  pří-
padě zájmu i výlety.
Provoz školky o  prázdninách bude 
zajištěn od 7.00 hod. do 17.00 hod. 

Cena týdenního celodenního turnu-
su je včetně stravy a pitného režimu.
Týdenní celodenní docházka 2300 Kč
Týdenní půldenní docházka 1650 Kč
Sleva pro sourozence:
Týdenní celodenní docházka 3900 Kč
Týdenní půldenní docházka 2800 Kč

Více informací o školce naleznete na:
www.skolka-kolovratek.eu 
www.facebook.com/skolkakolovratek

Martina Poustková
ředitelka MŠ

MŠ NEMO se rozhodla motivovat 
a odměňovat rodiče, kteří nám svěřují 
své děti. Je to bonus 2.500 Kč za  do-
cházku druhým rokem i sleva 50 % pro 
sourozence, dále pak česko-anglická 
třída Frogs. Jsme rádi, že nám ve školce 
děti zůstávají až do předškolního věku. 
Uvolňují tím místa v obecních MŠ!
V  současnosti přijímáme přihlášky 
na nový školní rok již jen do záznamu. 
V bilingvní česko-anglické třídě Frogs 
bychom ještě uvítali holčičku od 4 let. 
Prázdninový provoz v  MŠ NEMO 
bude od  1. 7. 2012 do  9. 8. 2013. 
Týdny jsou tematicky rozděleny a při-
způsobeny tak, aby se mohly přihlásit 
i starší děti – školáci do 8 let. 
Činnosti: plnění úkolů, soutěže, vy-
cházky do okolí, koupání v bazénech 

Waterair, výlet, hry v  přírodě, ke-
ramika, výtvarné činnosti, divadla, 
zábava. 
Cena od 2.000 Kč za týden se stra-
vou za  dopoledne – více na  www.
babyclubnemo.cz. 

Program po týdnech: 
1. 7. – 4. 7. KDyŽ SE ZAMILUJE 
KŮŇ aneb hledáme nevěstu pro ko-
níka (zkrácený týden, cena je včetně 
výletu – jízda na ponících) 
8. 7. – 12. 7. KDyŽ SE ZAMILO-
VAL KŮŇ aneb koňská rodinka 
(výlet na farmu se zvířátky a koníky) 
15. 7. – 19. 7. ŠKOLKA VAŘENí 

aneb děti samy vaří jednoduchá jíd-
la (pindruše, bramboráčky, mufínky, 
záviny, perníčky, saláty…) 
22. 7. – 26. 7. STRAŠIDýLKA aneb 
pátrání po hodných strašidlech (vý-
let na  zámek Točník nebo Červená 
Lhota) 
29. 7. – 2. 8. DINOSAUŘI aneb hle-
dání pravěkých tvorů (výlet do  Di-
noparku v Plzni) 
5. 8. – 9. 8. ENGLISH PLAy aneb 
zábavné seznamování se základy 
angličtiny (výlet do zábavního parku 
MIRACULUM) 

Lenka Sosnovcová

CO CHySTáMe 
V NeMU

ze života škol(ek)
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Provoz MŠ v době letních prázdnin 2013

Mateřská škola U Slunečních hodin bude od 1. 7. do 30. 8. 2013 UZAVŘENA!!!

ZŠ Nerudova

Základní škola Nerudova Říčany, 
okres Praha-východ bude opět pořá-
dat prodej sazenic rajčat – tyčkových, 
keříčkových, balkonových – a paprik 
– červené a polní.
Cena jedné sazenice je 8 Kč.
Bližší informace na  tel. čísle: 
323 602 005
Prodej byl zahájen na  konci dubna 
2013. 

Jak žijeme?
V průběhu těchto měsíců se v  rámci 
partnerské smlouvy o  realizaci pro-
jektu „Řemeslo má zlaté dno“, jehož 
realizátorem je Muzeum Říčany, 
uskutečnilo několik společných akcí 
– např. žáci se zúčastnili výstavby 
pece na  pečení chleba ve  Světické 
hájence, zúčastnili se několika pra-
covních workshopů – potisk triček, 
beseda s řezbářem apod.
Dalšími akcemi, na  které se připra-
vujeme, je tradiční Den Země, kdy se 
zapojíme do  úklidu nejen okolí ško-

ly, ale i  našeho města, Den správné 
výživy, turisticko-branný den, osla-
vy MDD, oblastní kolo v  dopravní 
soutěži, aktivně se připravujeme 
na  výstavu truhlíků „Bylinky z  naší 
zahrádky“, kterou organizujeme 
ve spolupráci se školou „u Říčanské-
ho lesa“. Jaké bylinky vypěstují žáci 
říčanských škol, o tom se můžete pře-
svědčit 28. 5. 2013 od 8.30 do 12.00 
hod v budově naší školy. Tato aktivita 
vznikla v rámci projektové karty Akč-
ního plánu Říčan – Patriot.
Jednou z dalších mnoha akcí, na kte-
ré se připravují naši předškoláci, je 
soutěž mezi nimi, jejich kamarády 
z  přípravné třídy „ze školy od  lesa“ 

a  předškoláky z  MŠ U  Slunečních 
hodin. Tato soutěž bude věnována 
oblasti EVVO – poznávání květin, 
rostlin a  bylin, kvízy atd. Tato akti-
vita je v rámci partnerství v projektu 
na  obnovu školního pozemku, který 
začne v  těchto dnech. Projekt je fi-
nancován EU z  Programu rozvoje 
venkova – Leader – a  realizován 
s podporou MAS Říčansko, o. p. s.
V  červnu se rozloučíme nejen s  na-
šimi „deváťáky“, ale i s žáky příprav-
né třídy. Než však dojde k  závěreč-
nému loučení, čeká nás ještě školní 
výlet a  mnoho dalších akcí. Prostě 
nemáme čas se nudit!

J. Macháčková

PO ÚT ST ČT PÁ PROvOZ ZAJIŠŤUJE MŠ
Mateřská škola Čtyřlístek –
provoz zajištěn i pro děti z MŠ Srdíčko 
a MŠ U Slunečních hodin

1. 7. 2. 7. 3. 7. 4. 7. svátek

8. 7. 9. 7. 10. 7. 11. 7. 12. 7.

15. 7. 16. 7. 17. 7. 18. 7. 19. 7.

22. 7. 23. 7. 24. 7. 25. 7. 26. 7.

29. 7. 30. 7. 31. 7. 1. 8. 2. 8. Mateřská škola Srdíčko –
provoz zajištěn i pro děti z MŠ Čtyřlístek 
a MŠ U Slunečních hodin

5. 8. 6. 8. 7. 8. 8. 8. 9. 8.

12. 8. 13. 8. 14. 8. 15. 8. 16. 8.

19. 8. 20. 8. 21. 8. 22. 8. 23. 8.

26. 8. 27. 8. 28. 8. 29. 8. 30. 8.
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Zúčastnili jsme se Švýcarského jara…

V  roce 1993 uznalo Švýcarsko 
Českou republiku jako samo-
statný stát. K  připomenutí této 
události zorganizovalo Švýcarské 
velvyslanectví v Praze tzv. „Švýcar-
ské jaro – Swiss Spring“ – které 
mělo velmi pestrý program. Cílem 
celého projektu bylo přiblížit Švý-
carsko České republice a  poukázat 
na význam přátelských vztahů mezi 
těmito státy. V  rámci Kulturního 
klubu ZŠ u Říčanského lesa a výu-

ky německého jazyka, měli žáci 2. 
stupně možnost zhlédnout s  paní 
učitelkou Martinou Dytrychovou 
jedinečné představení SensoUnico 
v  provedení COMPAGNIA DUE 
v divadle Alfreda ve dvoře.

Jaké to bylo?
Když jsme se usadili na  sedadlech, 
přivítal nás švýcarský pán. Pak 
odešel a  přišli místo něj dva šašci. 
Jeden byl velký, s  velkým plnovou-
sem a s modrými kalhoty. Druhý ša-
šek byl malý a  měl červené kalhoty 
s  kšandami. Šašci nám předváděli 

plno srandovních kousků a  triků. 
Nejvíce se nám však líbilo, jak se je-
den šašek proměnil v  čerta a  zpíval 
rockovou písničku na  playbacku. 
Druhý se proměnil v  anděla a  zpí-
val jemnou píseň, také na playback. 
Na  konci představení si oba prota-
gonisté potřásli rukou se všemi divá-
ky a rozloučili se s námi. Představení 
bylo předvedené jako pantomima, 
bylo velmi srandovní, moc se nám 
líbilo a moc nás bavilo. 

Doris Schmiedlová  
& Alžběta Špotová, 6. B. 

PoNOCování v ZŠ 
u Říčanského 
lesa
Již od  roku 2000 se po  celé České 
republice, nejen v  knihovnách, 
ale i ve školách, pořádá večer plný 
knížek a  čtení, který nese název 
„Noc s  Andersenem“. Dne 5. 4. 
2013 byl v  ZŠ u  Říčanského lesa 
její již třetí ročník. Na  tuto akci 
se celý den těšili především žáci 
3.–6. ročníků. Aby to nebylo nej-
mladším žáčkům líto, byl na  naší 
škole pro prvňáčky a  druháčky 
připraven „Den s  Andersenem“, 
v  podobě dopoledního čtení s  ro-
diči z o. s. STOPY a moderátorkou 
televizních novin TV Nova Kristi-
nou Kloubkovou. Ta pravá noc pak 
začala až ve  večerních hodinách, 
kdy se děti mohly těšit na  dobro-
družné nocování v  budově školy. 
Celovečerní program byl velmi 
pestrý a plný napětí. V  tomto roce 
byl celý večer věnován významné 
české ilustrátorce dětských kní-
žek Heleně Zmatlíkové. V  úvodu 
celého večera byli žáci rozděleni 
do  6 skupin, ve  kterých pracovali 
celý večer. Nejprve museli formou 
venkovní „bojovky“ najít indicie 
pro téma večera. V  rámci úvodní 
aktivity si žáci také museli lámat 
hlavu s  literární tajenkou, která 
prověřovala nejen jejich znalosti, 
ale především jejich schopnosti 

spolupráce. Každá skupina si na-
šla ilustraci ke  konkrétní povídce, 
kterou následně měla jako před-
lohu ke  tvořivým dílnám. Každá 
skupina se s tímto úkolem poprala 
jinak, někdo kreslil komiks, někdo 
si připravil divadelní představení, 
v každém případě všechny prezen-
tace sklidily velký potlesk a  vyu-
čujícím udělali žáci velkou radost. 
Odměnou pro žáky byla velmi milá 
návštěva moderátorky televizních 
novin TV Nova Kristiny Kloub-
kové a  zpěváka Ivana Hlase. Kris-
tina u  nás ve  škole byla na  tomto 
večeru již v  předešlém roce a  děti 
se na ni opět moc těšily. Jak na ni, 
tak na slíbené strašidelné historky, 
které žákům předčítala a  žáci sa-
mým napnutím ani nedutali. Poté, 

co ukončila čtení, udělala krátký 
profesionální rozhovor s  naším 
druhým velmi váženým hostem, 
Ivanem Hlasem. Celý večer se po-
vídalo o  knížkách, ale i  zpívalo! 
Žáci naší školy se naučili Baladu 
o  H.CH.A. a  pěkně si ji s  Ivanem 
Hlasem zazpívali. Oběma hostům 
velmi děkujeme, že si na nás našli 
čas a že nám náš krásný večer udě-
lali ještě krásnější, děkujeme o. s. 
Stopy za  materiální i  psychickou 
podporu, Ivě Maškové za perfektní 
organizaci a  také všem zúčastně-
ným učitelům, bez kterých by žád-
ný takovýto večer nikdy nemohl 
být. Tak příští rok zase na  shleda-
nou!   

Martina Dytrychová
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V minulém čísle Kurýru 
vás informovala paní 
ředitelka Marie Lejč-
ková ze ZŠ Bezručova 
o  projektu ,,PATRI-
OT“, jehož cílem je pro-
pojit spolupráci mezi 
jednotlivými říčanský-
mi školami v  různých 
oblastech vzdělávání. 
Nezapomnělo se ani 

na  vzdělávání umělecké. Garantem 
těchto uměleckých projektů v programu 
,,PATRIOT“se společně s  městem stala 
ZUŠ Říčany ve spolupráci se ZŠ Neru-
dova. Patronaci přijala paní Hana Špač-
ková, místostarostka města Říčany. 

V  tomto projektu proběhla jako první 
umělecký závan soutěž ,,Pěvecké mládí“. 
Na  organizaci soutěže jsme s  jed-
notlivými řediteli spolupracovali již 

od podzimu, kdy bylo nutné nastavit 
propozice soutěže tak, aby byly přija-
telné pro všechny školy ve všech vě-
kových kategoriích. 

PrOjeKT ,,PaTrIOT“ V ZajeTí UMěleCKýCH MÚZ

Na začátek malé ohlédnutí za svát-
ky jara – Velikonocemi. 
Na Velikonoce jsme se i u nás pečlivě 
připravovali. Zaseli jsme osení a kaž-
dý den pozorovali, zda a  o  kolik vy-
rostlo. Do osení jsme si vyrobili něko-
lik velikonočních a  jarních zápichů, 
ať už to byli papíroví zajíčci, slepičky 
nebo vyfouknutá vajíčka, zdobená 
různými technikami. Nechybělo ani 
vyprávění o tradici Velikonoc, veliko-
noční koledy, písničky i básničky.
Po  „zasněžených“ Velikonocích jsme 
už s  velkou netrpělivostí začali vyhlí-
žet a  přivolávat opravdové jaro. Jak? 
Ve  výtvarné výchově jsme skládali 
sněženky a bledulky z papíru, vyrobi-

li jsme rozkvetlý třešňový strom. Jaro 
jsme se snažili přivolat i  jarními bás-
ničkami, písničkami a tanečky. Myslí-
me, že se nám to podařilo a odměnou 
za naši práci nám bylo několik oprav-
du teplých jarních dnů, které jsme vět-
šinou trávili na školní zahradě.
Velkým tématem na  celý měsíc květen 
– měsíc lásky – jsou pro nás „Kouzel-
ná slovíčka, která otevírají srdíčka“. 
Do  hloubky probíráme pravidla vzá-
jemného hezkého soužití, učíme se, že 
i krátká slůvka „děkuji“, „prosím“ nebo 
„promiň“ mají velkou kouzelnou moc.
V nejbližší době nás čeká výlet za zví-
řátky do  Toulcova dvora, potěšíme 
i naše maminky a k jejich svátku jim 
připravíme milé překvapení.
Každý pátek dopoledne k  nám cho-
dí děti od  2 let se svými maminkami 
a tatínky, aby si vyzkoušely připravené 

prostředí ve školce, pomůcky a aktivity 
připravené pro jejich věkovou skupinu. 
Někteří se již zapojují do chodu třídy.
Pro dospěláky jsme ve spolupráci s Li-
gou otevřených mužů připravili již 
druhý cyklus semináře „Agrese je OK 
aneb zanechte nejen kluky zakusit sílu“. 
O seminář byl velký zájem a dle ohlasů 
zúčastněných nebyl zdaleka poslední.
Přejeme vám krásné, jarem provoně-
né dny. 

Olga Matláková
Ředitelka MŠ a ZŠ Sofie

jak si užíváme jara…

Na co se můžete v nejbližší době těšit v SOFII?
Pondělí 13. května 2013, 15 hodin – Den otevřených dveří v mateřské škole
Středa 15. května 2013, 19 hodin – pravidelné setkání rodičů, tentokrát na téma „Smyslová výchova“ 
Pátek a sobota 24.–25. května – Matematika – jak učit matematiku jinak s lektorem Theo Feldnerem 
Letní příměstské tábory 2013 pro děti z mateřských škol
15. 7. – 19. 7. 2013  Týden s piráty 22. 7. – 26. 7. 2013 Víly, strašidla a skřítci
29. 7. – 2. 8. 2013  Divoký západ – kovbojové a indiáni 5. 8.–9. 8. 2013  Týden s lidovými řemesly
12. 8. – 16. 8. 2013 S tancem na cestě kolem světa
Letní příměstské tábory 2013 pro děti z první a druhé třídy  29. 7. – 02. 8. 2013 Cesta do historie a paleontologie
Bližší informace o všech akcích, přihlášky a registrace najdete na webu www.ms-sofie.cz a www.zs-sofie.cz nebo na tel. 773 220 281.
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Další výrazný úspěch
V ZUŠ Nymburk proběhlo 9. dubna 
2013 krajské kolo soutěže MŠMT 
v  oboru Komorní hra s  převahou 
smyčcových nástrojů. Soutěžilo zde 
25 komorních souborů ze SK o  po-
stup do  ústředního kola. Postupová 
místa jsou dopředu stanovena a není 
zajištěn automatický postup soutě-
žících do dalšího kola, i když soubor 
nebo soutěžící získal 1. cenu.
O  postupech rozhoduje získaný počet 
bodů a  rozhodnutí nezávislé poroty, 
která soutěž hodnotí. Ze Středočes-
kého kraje byla postupová místa ur-
čena pouze pro dva soubory. O to více 
nás potěšil úspěch smyčcového tria 
ve složení Kateřina Končická a Mag-
daléna Podlucká – housle a Kateřina 
Podlucká – violoncello, které v I. ka-
tegorii získalo 1. místo s  postupem 
do ústředního kola! Komorní soubor 
vede paní učitelka Jitka Adamusová.
Soubor se stal jedním ze dvou postu-
pujících souborů společně s  komor-
ním triem ze ZUŠ v Nymburku. 
Po  velkém úspěchu žesťového od-
dělení ZUŠ Říčany, jehož soubory 
kompletně postoupily jako jediné 
ze Středočeského kraje do  ústřední-
ho kola soutěže MŠMT v  Liberci, je 
to další výrazný úspěch naší školy 
a potvrzení toho, že uměleckou školu 
navštěvují skutečně velmi talento-
vané děti a že disponuje vynikajícím 
pedagogickým sborem. ZUŠ Říčany 
je prostě líheň talentů!

Všechny komorní soubory, které zís-
kaly v krajských kolech 1. a 2. místa, 
vystoupí na  prestižní akci Festival 
ZUŠ SK, kterou organizuje ve spolu-
práci s řediteli uměleckých škol a Kraj-
skou uměleckou radou Středočeský 
kraj. Festival se uskuteční 23.–24. 
května 2013 v divadle v Nymburce.
Naši školu zde bude reprezentovat 
celkem sedm souborů.

Všeobecný nezájem MŠMT o ZUŠ
O to více nás zklamala zpráva, že mi-
nisterstvo školství nepovolilo navýše-
ní kapacity ZUŠ Říčany. Ve  sdělení, 
které nám písemně MŠMT poskytlo, 
stojí, že dlouhodobý záměr vzdělá-
vání a  rozvoje vzdělávací soustavy 
ČR 2011–2015 jasně deklaruje, že 
s ohledem na dosavadní vývoj se ne-
mají zvyšovat kapacity ZUŠ, a to ani 
v místech s demografickým růstem.
Škoda. Každopádně budeme o  navý-
šení kapacity usilovat i nadále. Názor 
MŠMT nás nesmí zviklat. Budeme mít 
výborné prostorové zázemí, máme 
všechny předpoklady, které navýšení 
kapacity povolují a zájem o umělecké 
vzdělávání je v  Říčanech značný. Vy-
užijeme všech prostředků, abychom 
navýšení kapacity školy dosáhli.

Pozvání na akce školy
Ráda bych vás v závěru článku pozva-
la na akce, které ZUŠ v květnu pořádá.
13. května to bude Koncert ke  Dni 
matek v MěKS U Labutě. DFS Mikeš 

vás zve 5. května na  svá vystoupení 
v  Berouně a  Černošcích na  festivalu 
Berounské máje.
26. května v  17.00 proběhne v  ří-
čanském kostele Koncert barokní 
hudby. Vystoupí Komorní orchestr 
ZUŠ Říčany pod taktovkou Josefa 
Brázdy. Sólistou bude klarinetista 
Benjamin Sirovátka. Se stejným pro-
gramem vystoupí orchestr také 29. 5. 
na festivalu Libeňské jaro mladých 
od 19.00 v nádherných prostorách 
Libeňského zámečku.
V  závěru měsíce proběhne zápis 
do  ZUŠ na  rok 2013/2014. A  30. 
května v 18.00 se společně sejdeme 
na ČVUT na vernisáži výstavy ,,Ko-
lečka a páčky“. 
Veškeré další informace na  www.zu-
sricany.cz.

Přijďte, těšíme se na vás!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ 

Říčany

Pěvecké soutěže se zúčastnily ZŠ 
Bezručova, ZŠ Masarykovo náměs-
tí, ZŠ u  Říčanského lesa, MŠ Čtyř-
lístek a ZUŠ Říčany.
Jediné, co nás opravdu překvapilo, byl 
počet soutěžících. Přihlásilo se cel-
kem 52 zpěváčků. Vzhledem k nemo-
ci soutěžilo ,,jen“ 42 dětí. S  takovou 
účastí jsme nepočítali.
Děkujeme MěKS, že nám umožnilo 
soutěž časově navýšit až do odpoled-
ních hodin. Soutěžilo se od  9.30 až 
do 16.00 hodin!
Děti hodnotila porota složená z učitelů 
jednotlivých škol. Předsedkyní poroty 
byla paní uč. Jana Nováková ze ZUŠ Ří-
čany, která má s  pěveckými soutěžemi 

bohaté zkušenosti. V porotě dále zasedli 
pan uč. Pavol Jánoš (ZŠ u Říčanského 
lesa), Martin Mužík (ZŠ Bezručova) 
a Jan Krásný (ZŠ Masarykovo n.). Role 
tajemníka poroty se ujala paní uč. Hana 
Javorská ze ZUŠ Říčany, která má opět 
s touto funkcí velké zkušenosti.
Děti byly hodnoceny v  bronzovém, 
stříbrném a  zlatém pásmu. Každý 
soutěžící si odnesl diplom a  odmě-
nu a  mohl svůj výkon prodiskutovat 
s předsedkyní poroty.
Oceňujeme zájem paní místostarostky, 
která si udělala čas a soutěž téměř celou 
vyslechla, promluvila s  porotou a  zají-
mala se o průběh a přípravy soutěže.
Dík patří také panu uč. Petru Malín-

kovi ze ZUŠ Říčany, za  jeho klavírní 
kouzla mezi tóninami, které bylo nutné 
jednotlivým dětem přizpůsobit nejen 
na  zkouškách, ale i  na  soutěžním pó-
diu. Další velký dík posíláme zvukaři 
MěKS Radimovi Kadlčákovi za  skvě-
lou práci s ozvučovací technikou.
S kolegy z hudebních tříd jednotlivých 
škol jsme se shodli, že pěvecká soutěž 
má význam a bylo by dobré, aby v dal-
ších letech pokračovala. Společně ješ-
tě doladíme drobnosti v  propozicích 
a budeme se těšit na další ročník!
Připomínky k  soutěži můžete posílat 
na info@zusricany.cz.

Za přípravný tým Hana Javorská 
zástupkyně ředitelky ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany opět v ústředních kolech uměleckých soutěží!
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Základní 
škola Světice
V září 2013 se otevírá 1. třída ZŠ 
Světice v nově rekonstruovaných 
prostorách Kulturního domu. 
Kapacita 1. třídy je 20 dětí a do-
sud není naplněna. Stále můžete 
vaše dítě přihlásit. Pokud máte 
zájem, přijďte se seznámit s paní 
učitelkou a  svými spolužáky 
na  Školu nanečisto. Květnové 
termíny Školy nanečisto a  další 
aktuální informace naleznete 
na www.skolasvetice.cz.
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Školní bufet
Začátkem dubna se na  našem gym-
náziu otevřel dlouho očekávaný 
bufet. Studentům nabízí zajímavou 
alternativu, jak si obstarat svačinu, 
či zahnat hlad. Sortiment 
bufetu je opravdu boha-
tý a  ceny takřka lidové. 
V nabídce jsou nejrůzněj-
ší pochutiny, sladkosti, 
teplé i  studené pokrmy, 
mléčné výrobky, zmrzli-
na a dokonce i hygienické 
potřeby. 
Bufet je otevřen každý 
školní den do  tří hodin 
a  na  příjemnou obsluhu 
se dá pět jen a jen chvála.

Jedinou nevýhodu vidím v tom, že si 
ho jako student posledního ročníku 
užiji pouze jeden krátký měsíc. Bufet 
se totiž opravdu povedl!

Petr Svoboda, oktáva

S Comeniem v Itálii
Na konci března se vydala pětičlenná 
výprava z  Gymnázia Říčany do  jižní 
Itálie s projektem Comenius, kterého 
se účastní už druhým rokem.
Comenius, projekt pojmenovaný 
po našem Učiteli národů, má za úkol 
spojovat skupiny z různých zemí Ev-
ropy, srovnávat jejich kulturu, zvyky 
a  způsob života. V  Itálii se sešli zá-
stupci Polska, Turecka, Francie a my, 
z České republiky. 
V Římě, kam jsme přiletěli, jsme měli 
čas jen na velmi krátkou návštěvu Va-
tikánu s jeho dominantou – bazilikou 
svatého Petra. Pak nás čekala něko-
likahodinová cesta do  města Ariano 
Irpino, východně od Neapole. 
Program, který si pro nás připravili 
studenti a profesoři z místní školy, byl 
zaměřený především na lokální tradi-
ce, historii a umění. V krásném městě, 
jehož dějiny sahají až do doby 7000 př. 
n. l., jsme měli možnost vidět kostel, 
hrad, keramické muzeum a  oficiální 

ceremoniál na radnici, při kterém nás 
přivítal pan starosta svým proslovem 
– obřadně ve francouzštině.
Pověstnou italskou kuchyni jsme 
měli možnost poznat hned dvakrát 
– ve  známé neapolské pizzerii jsme 
ochutnali pizzu Margheritu. Tuto 
pizzu s  rajčaty, bazalkou a mozzare-
lou poprvé připravili právě v Neapoli 
v  roce 1889 při příležitosti návštěvy 
královny Margherity, jejíž jméno piz-
za nese dodnes.
V  tradiční italské restauraci jsme 
ochutnali těstoviny s  cizrnou, peče-
ným masem a  sýrem. To hlavní ale 
mělo teprve přijít. Pod vedením zku-
šených pekařek jsme sami vyrobili 

několik mřížkovaných koláčů crosta-
ta a ze slaného těsta věnečky na způ-
sob našich preclíků.
Kromě skvělé kuchyně jsme pozna-
li také místní výzkumné středisko. 
Institut BioGem, zabývající se gene-
tikou, biotechnikou a  dalšími obo-
ry, nám nabídl několik přednášek, 
ve kterých představil základní postu-
py a poznatky své práce. 

Celý týden byl velmi vydařený, největší 
dík si zaslouží projekt Comenius, v  je-
hož rámci návštěva proběhla, italští 
kantoři a hlavně naše hostitelské rodiny, 
kde jsme se cítili opravdu jako doma.

Anežka Kabátová, sexta
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Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1/1280, 251 01 Říčany
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Vážení čtenáři, v minulém čísle Kurýru došlo nedopatřením k chybné citaci autora fotografií u článku „Maturitní a ima-
trikulační ples 2013“. Správně zde měla být uvedena autorka V. Kúdelová, žákyně kvinty. Za chybu se tímto omlouváme.

Redakční rada Kurýru

Děkuji všem učitelům školy za  vy-
nikající práci při přípravě studentů 
k maturitním zkouškám ve školním 
roce 2012. Hodně štěstí přeji i  le-
tošním maturantům při skládání 
zkoušek dospělosti v tomto školním 
roce. 

Helena Mrůzková
ředitelka gymnázia

Masarykovo 
klasické 
gymnázium 
v Říčanech

Úspěchy našich 
studentů
Výborných výsledků dosáhli naši 
studenti v  okresním kole dějepisné 
olympiády. V  kategorii ZŠ obsadila 
1. místo B. Vyhnálková, 2. místo 
J. Pšenička, 4. místo K. Kupková, 
všichni žáci kvarty a 5. místo A. Re-
piská z  tercie. V krajském kole pak 
dosáhla nejlepších výsledků K.  No-
váková z  kvarty, která se umístila 
na 4. místě.
Dalších úspěchů dosáhli naši žáci 
v  biologické olympiádě. V  kategorii 
D získali 1. místo A. Rohlíčková,  

2. místo J. Neuhöfer, oba žáci sekun-
dy, a  3. místo O. Poncar z  primy. 
V kategorii C obsadila 2. místo B. Vy-
hnálková z kvarty, 3. místo A. Tichá  
a 5. místo M. Barták, žáci tercie.
Výborného umístění dosáhli žáci 
i  v  krajských soutěžích. V  olym-
piádě z  anglického jazyka získal  
1. místo J. Šebek, student septimy, 
a  velmi dobře nás reprezentoval 
i S. Povýšil z oktávy, který v biolo-
gické olympiádě v  kategorii A  ob-
sadil 6. místo. 
Blahopřejeme a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy!

D. Řeháková

Ve čtvrtek 21. 3. se v Městském kultur-
ním středisku konal Benefiční koncert 
žákovského zastupitelstva, prozatím 
naše největší uskutečněná akce.
Diváci si mohli poslechnout místní 
pěvěcké soubory, podívat se na  ta-
neční i  jiná pohybová vystoupení. 
Večerem provedla Heidi Janků, na je-
višti se objevil i starosta města Vladi-
mír Kořen, paní místostarostka Hana 
Špačková a  žákovské zastupitelstvo. 
Zlatým hřebem večera byla dražba 
dortu, který nám věnovala cukrárna 
Čiko. Náš velký dík si zaslouží i pan 
Ježek z  restaurace Jureček za  štědrý 
dar pro paní moderátorku.
Rádi bychom poděkovali všem, co 
přišli, že podpořili náš projekt stav-
by nového volnočasového prostoru 
v Říčanech. Zároveň se můžete těšit 
na  příští rok, kdy plánujeme podob-
nou akci znovu.
V  příštích týdnech se chystá žákov-

ské zastupitelstvo zapojit do projektu 
„I  love Arctic“, který pořádá organi-
zace Greenpeace. Cílem projektu je 
upozornit hlavy světových organizací 
i  politky na  alarmující situaci v  Ark-
tidě. Akce spočívá ve vytvoření živé-
ho nápisu I love Artic z  lidí, kteří se 
sejdou na určeném místě. O podrob-
nostech budeme informovat v dalších 
článcích i  na  webových stránkách 
města Říčany.

Zapojili jsme se také do  projektu 
„Rozkvetlé Říčany“, v rámci kterého 
jste již obdrželi sáček semínek jar-
ních květin. Rádi bychom se tímto 
omluvili těm, kteří semínka nedosta-
li. Bohužel jich bylo pouze omezené 
množství, které jsme nedokázali přes 
veškerou snahu spravedlivě rozdělit. 
Pokud jste jedním z těchto lidí, může-
te si svůj pytlíček vyzvednout na po-
datelně města Říčany.
Doufáme, že si semínka mnoho z vás 
zasadilo, nebo zasadí a  zůčastní se 
fotografické soutěže, kterou pro vás 
žákovské zastupitelstvo vyhlašuje.

Anežka Kabátová
Žákovské zastupitelstvo

Koncert, rozkvetlé Říčany 
a fotografická soutěž

  

„ROZKVETLÉ 
ŘÍČANY“

Fotografická soutěž  

„ROZKVETLÉ 
ŘÍČANY“

Pravidla:
Do konce prázdnin (31. 8. 2013) 

zašlete fotografii květin, které jste si 
zasadili během akce rozkvetlé Říčany. 
Fotografie musí být ve formátu A4 nebo 
A5. Na zadní stranu napište kontaktní 
údaje (jméno, adresu, telefon, email, 
věk). obálku, nadepsanou zřetelně 

„roZKVeTLÉ ŘíčANy“, zašlete 
na adresu MěÚ Říčany, Masarykovo 
nám. 53/40, 251 01 Říčany. obálka 

může být doručena i osobně.
elektronicky své fotografie posílejte 
na email: soutez@ricany.cz v dobrém 

rozlišení (od 1 MB).

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
děti – do 18ti let

dospělí – nad 18 let
Do kategorie dospělí se řadí i senioři.

Ocenění:
Všechny fotografie zaslané elektronicky 

budou vyvěšeny na stránkách 
města Říčany. Ty nejlepší budou ale 

vystaveny i v prostrorách Staré radnice 
na Masarykově náměstí. Můžete se 
na ně přijít podívat od 2. do 13. září. 

Na vítěze také čekají věcné ceny.

ze života škol(ek)
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U příležitosti letošních oslav Dne Země se žáci a žákyně Základní školy Magic 
Hill spolu se svými učiteli rozhodli převzít patronát nad parkem antonína Švehly 
v Říčanech. Společně chtějí postupně zkrášlovat park, aby byl pro všechny obyvatele 

i návštěvníky Říčan místem pro odpočinek i poznání. Věříme, že tato iniciativa dětí přispěje 
k tomu, že park se opravdu stane nepřehlédnutelným místem, a že velké úsilí a práce dětí 
nebudou zmařeny bezohledným chováním některých návštěvníků parku.

Letošní oslavy Dne Země byly tedy ve znamení nástupu 
krásného slunečného počasí, ale hlavně ukázaly nám 
všem, jak je možno smysluplně vést žáky, a to nejen v la-
vicích škol.

Martina Olivová

Škola Magic hill s parkem bezprostředně sousedí, a tak bylo jen otázkou 
času, kdy se objeví projekt, který by mohl prospět nejen parku a jeho 
návštěvníkům, ale i dětem všech říčanských škol. 

Žáci a jejich učitelé z Magic hill přišli s nápadem vybudovat v parku 
informační stezku okolo stromů, postupně založit nové záhony, zasázet nové 
rostliny, podílet se na úklidu parku a jeho celkovém zvelebování. 

děti již v předstihu park připravily – úklid byl opravdu velký, natřely všechny 
lavičky, a vyvezlo se odtud velké množství nejen listí, ale i odpadků, které 
tam bohužel zanechávají někteří nezvaní návštěvníci parku. 

Slavnostní den převzetí parku se opravdu vydařil, děti již od ranních hodin 
křižovaly město s informačními letáky a dárky, na odpoledne pak měly 
připraveno pro kolemjdoucí a návštěvníky parku vlastnoručně připravené 
občerstvení a dále výtvarné a vědomostní soutěže. 

Město tuto iniciativu dětí přivítalo a podpořilo. Při slavnostním předání 
parku škole 18. dubna 2013 tak nechyběl pan starosta Vladimír Kořen 
a místostarostka paní hana Špačková, kteří poděkovali vedení školy a ze-
jména ocenili následováníhodný počin a snahu všech žáků školy. 

ze života škol(ek)
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S  preclíkem – 
znakem  MASky 
neboli Místní akč-
ní skupiny Říčan-
sko se setkáváte 
pravidelně už šes-
tým rokem. V Ří-
čanech díky MAS 

přibylo patnáct projektů, např. oprava 
hradu, osvětlení v  Galerii Kotelna, 
střecha na  budově u  římskokatolické 
fary, nové hřiště v  Pacově…; podpo-
řeny byly kromě města i dvě říčanské 
základní školy, muzeum, Olivova lé-
čebna i nadace, SK Slunéčko a mnoho 
jiných. Pro děti připravujeme zábav-
né odpoledne „Poznej svoji MASku“ 
na  Marvánku a  Čertovský rej. V  loň-
ském roce jsme vám přinesli certifi-
kát kvality místních výrobků a služeb 
„Zápraží – originální produkt“. MAS 
zprostředkovává dotace, informace 
i vzdělávací akce celému regionu – 39 
obcím v okolí Říčan.

Děkujeme za podporu!
Od  roku 2008 do  konce roku 2013 
byla MAS financována z  dotace Ev-
ropské unie. Roku 2014 však zůstane 
bez financí, tedy alespoň těch unij-
ních. S  radostí bychom chtěli podě-
kovat zastupitelům města Říčany, že 
vidí v  MAS dobrého partnera a  po-
mocníka pro práci na  rozvoji města 
i  okolí. MASku podpořili zapojením 
se do  přípravy velké Integrované 
strategie rozvoje na  další Progra-
mové období 2014–2020 a  zároveň 
odsouhlasili pro MAS jednorázovou 
finanční podporu ve výši 100.000 Kč 
na rok 2014. 
Rozhodnutím zastupitelstev odsou-
hlasily podporu MAS včetně finanč-
ního příspěvku 24.000 Kč také tyto 
obce: Babice, Březí, Čestlice, Křenice, 
Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, 
Mukařov, Ondřejov, Průhonice, Pyše-
ly, Strančice, Struhařov, Sulice, Svoje-
tice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice. 

V působnosti MAS bez finanční pod-
pory zůstávají obce Doubek, Herink, 
Křížkový Újezdec, Modletice, Petří-
kov. Obec Dobřejovice se k 1. 1. 2014 
rozhodla úplně z  MAS vystoupit. 
Obec Světice rozhodnutí odstoupit 
z MAS opětovně projedná na dalším 
zastupitelstvu. Obec Psáry se od  1. 
1. 2014 připojí k  nově vzniklé MAS 
Dolnobřežansko. 

Poslední výzva MAS na projektové 
záměry v roce 2013
Příjem žádostí do  výzvy MAS je 
od  2. 5. do  10. 5. 2013. Rozděluje-
me 9,6 mil. Kč na  opatření týkající 
se rozvoje obcí, veřejné infrastruk-
tury, občanského vybavení v oblasti 
sociální, kulturní, sportovní a  vol-
nočasové infrastruktury. Dále pak 
na  projekty týkající se kulturního 
dědictví a  na  vzdělávací záměry. 
Podrobnosti najdete na  http://mas.
ricansko.eu

Město Říčany podpořilo další fungování místní 
akční skupiny

Starostové Říčanska pod vedením 
kapitánek z  Místní akční skupiny 
odehráli ve čtvrtek 18. 4. 2013 první 
úspěšný zápas sezóny, který proběhl 
v  Tehovci v  bowlingu Vojkov. MAS 
chtěla tímto sportovním setkáním 
poděkovat svým členským obcím 
za  spolupráci v  předchozích letech 
a také za aktivitu na přípravě nového 
Programového období 2014–2020. 
Společně to obce s  MAS dokoulely 
do  končícího programového obdo-
bí, jehož příjemnou tečkou je právě 
probíhající výzva příjmu projektů, 
do  regionu bude rozděleno 9,6 mil. 
Kč. Zástupci obcí Louňovice, Mi-
rošovice, Mnichovice, Mukařov, 
Průhonice, Říčany, Velké Popovice, 
společnosti Phoenix-Zeppelin a  mě-
síčníku Zápraží tvořili čtyři družstva. 
Své členy si kapitáni Pavlína Filková, 
Ludmila Třeštíková, Petra Přílučíko-
vá a Hynek Kašpar losovali z přítom-
ných starostů a zastupitelů do svých 

týmů. Zábava a  nadšení brzy strhly 
všechny a hrálo se opravdu s vervou. 
Absolutním vítězem se stal zastupitel 
města Říčany Petr Bartoš s největším 
počtem bodů. 

Všem moc děkujeme, doufáme, že jste 
si sportovní setkání užili a slibujeme, 
že další souboj na sebe nenechá dlou-
ho čekat. Vaše MASka (MAS Říčan-
sko o.p.s., http://mas.ricansko.eu/ )

MaSkový bowling cup starostů na Říčansku
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Bylo to krásně vyvedené sobotní ráno 
– 16. března – a příroda pod blankyt-
ným nebem dávala trochu předčasně 
najevo, že zimní čas již pomíjí. Na ří-
čanském nádraží se zrovna scházela 
parta kamarádů z  3. oddílu vlčat. 
Všech jednadvacet akčních kluků 
mělo na mysli jediný cíl – najít ztrace-
nou cestu ke staré tvrzi v Mrači, zdo-
lat její hradby a získat tak zde ukrytý 

legendární poklad. Vyjeli tedy vesele 
po dráze do Čerčan.
Po  krátké cestě klikatými pěšinami 
a  s  množstvím netradičních her se 
skupina odvážných jedinců dostala 
pryč z  civilizace do  náruče temné-
ho lesa. Obratně se proto vyzbrojili 
meči z  nízkého porostu a  nebáli se 
vyzkoušet své vlastní síly či společné 
možnosti. Kolik asi stromů obepne 
se spojenýma rukama početný oddíl 
vlčat? Tajemná pěšina se dále točila 
nádherným údolím Benešovského 
potoka, několikrát ji křižovala želez-
niční trať se záhadnými tunely a vyso-
kými mosty.
Konečně kluci dorazili do  Mrače 
ke  staré tvrzi. Pod jejími hradbami 
byla svedena vskutku krutá bitva, 
když proti sobě jednadvacet vlčat 

vyrazilo do  boje stříhajíce si kámen, 
nůžky, papír. Po  bitvě se kluci už 
mohli vrhnout na  to hlavní... Vypra-
vili se tedy do  nitra zarostlé zříceni-
ny, kde je po  namáhavém pátrání 
čekal opravdový poklad – plný pytel 
špekáčků. A tak si kluci opékali prv-
ní letošní vuřty, což byl pro všechny 
opravdu vydařený i chutný závěr.

Petr Bouř
vedoucí oddílu vlčat

Výprava za pokladem na starou tvrz

Pozvání do Kuří
Vztah k  místu, kde člověk žije, kde 
se narodil, nebo kde bydlel, je dán 
i  vztahem k  prostředí a  památkám 
charakterizujícím tuto lokalitu. Pro-
to se i  občané Kuří, po  rekonstrukci 
pomníku padlým spoluobčanům 
ve  světových válkách, rozhodli pro-
vést rekonstrukci zdejší kapličky 

s  obnovou zvonu a  sošky P.  Marie, 
aby i pro budoucí generace byla tato 
památka, vybudovaná do  současné 
podoby z  darů občanů v  roce 1903, 
zachována.
K  110. výročí provedení výstavby 
kapličky do  současné podoby a  jako 
příležitost k  setkání občanů, rodáků 
a  přátel Kuří, pořádá Osadní výbor 
Kuří a  Svaz dobrovolných hasičů 

Kuří oslavu uvedeného jubilea, a  to 
dne 22. června 2013 ve  14.00 hod. 
na  návsi, přičemž budou kaplička 
a zvon slavnostně vysvěceny.
Zveme proto všechny občany, rodáky 
i širokou veřejnost k účasti na uvede-
né oslavě.
Následuje posezení v  Klubu Kuří 
v budově bývalé školy.

Antonín Kousal, předseda OV Kuří

Humanitární 
sbírka 
pořádaná Farní charitou Říčany 
se uskuteční v  úterý 21. 5. 2013 
od  12.00 do  17.00 hodin u  fary 
(kostela) na  Masarykově náměstí 
v Říčanech. Jako obvykle můžete při-
nést oblečení, lůžkoviny, látky, ruč-
níky, utěrky, deky, péřové přikrývky, 
polštáře, spacáky, záclony, hračky, 
hygienické a  toaletní potřeby, prací 
a čisticí prostředky, školní i sportovní 
potřeby. Za každou krabici nebo py-
tel uvítáme 10 Kč. 

Možná si řeknete, proč nosit obleče-
ní (a další) do sbírky a ještě přidávat 
desetikorunu, když mohu odnést věci 
do  kontejneru a  zadarmo? Odpo-
věď je jednoduchá – protože uděláte 
dobrý skutek! A  dokonce několika-
násobný. Sbírkou podpoříte organi-
zaci Diakonie Broumov  (původně 
Občanské sdružení Diakonie Úpice) 
i naši Farní charitu. 
Diakonie zaměstnává na  třídění věcí 
ze sbírek (oblečení nositelné a obleče-
ní poškozené, které se předává k prů-
myslovému zpracování) cca 50 osob 
z okraje společnosti. Zde mají tito lidé 
možnost pracovat v  částečně chráně-
ném prostředí, a  tak se připravovat 

na vstup na otevřený trh práce a na ná-
vrat do  společnosti. Vybrané peníze 
použije naše Farní charita částečně 
pro Diakonii jako příspěvek na  odvoz 
a  zpracování sbírky (500 Kč) a  zbytek 
na  naši další činnost, např. na  nákup 
drobných dárků pro návštěvu nemoc-
ných nebo na květiny ke Dni matek. 
Takže díky vašim přineseným věcem 
budou mít lidé práci, ošatíte obyvate-
le azylových domů a potěšíte je kvě-
tinou, kterou koupíme za  věnované 
peníze. A  to jistě stojí za  tu námahu 
se do sbírky zapojit!
Děkujeme za vaši pomoc.

Marie Junková
Farní charita Říčany
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Přirozené venkovní světlo, pohodlné hlediště pro di-
váky a  nejmodernější povrch hřiště. Sportovní hala 
v  novém centru Na  Fialce kopíruje současné světové 
trendy. Rozměr hrací plochy se hodí pro různé sporty: 
těšit se na  otevření centra mohou milovníci basketu, 
badmintonu, sálového fotbalu a hlavně florbalu. 

„Fialka není jenom bazén a kino, ale také spousta prostoru pro 
suchomilné sportovce. Bude tady velká tělocvična s hledištěm 
a hrací plochou pro všechny možné sporty, od florbalu přes bas-
ketbal po badminton,“ říká za volnočasové centrum Na Fialce 
Lukáš Basík. V hale přitom bude dominovat florbal, kterému 
tu poskytnou vhodné hřiště pro oficiální soutěže. 

Florbal je in
„Výuku bude poskytovat náš tým trenérů. Spolupracujeme 
i s klubem FBC Říčany,“ přibližuje plány Basík. Dát prostor 
florbalu je pro Fialku logická volba, vždyť florbal se v Česku 
podle statistik Českého svazu tělesné výchovy propracovává 
na přední příčky populárních sportů. Po celé republice vzni-
ká několik florbalových hal, jedna za padesát miliónů korun 
bude v létě otevřena v Brně. „Jdeme ruku v ruce s tímto tren-
dem. Výzkumy stále hovoří o zhoršující se kondici hlavně u dětí, 
budeme se snažit vytáhnout je od počítačů a televizí a oslovit je 
sportem,“ doplňuje Basík. Díky spolupráci s MAS Říčansko 
navíc centrum Na Fialce získalo dotaci na nákup sportovního 
vybavení – to umožní tréninky nejen florbalu, ale také bojo-
vých sportů, gymnastiky, basketbalu, fotbalu a badmintonu.

Hip-hopová Fialka
Projekt velké tělocvičny učaroval i Gábině Jirákové, tanečnici 
a šéfové Teamu GJ, který zde bude mít tréninkovou základu. 
V její škole se učí streetdance, kam patří house nebo populár-
ní hip-hop. „Naši trenéři a výborní tanečníci dělají Team GJ 

jedinečným nejen v Říčanech, ale celém kraji. I to je důvodem, 
proč přicházejí velice zajímavé nabídky na účast na různých 
akcích. Ke  každé taneční složce přistupujeme individuálně 
a snažíme se reagovat na přání našich tanečníků a dětí,“ říká 
Jiráková. Loni její tým zaznamenal obrovský úspěch, když 
postoupil nejen na mistrovství ČR, ale zároveň na mistrov-
ství Evropy a dokonce na mistrovství světa v hip-hopu.

Na závěr masáž nebo saunu
Sportovními nebo tanečními tréninky ale nabídka moderní 
tělocvičny centra Na Fialce nekončí. Celá sestava sportovišť 
včetně zmíněného sálu o  rozměrech 36x18 metrů, ale i  zr-
cadlového sálu pro taneční a pohybové aktivity, bude sloužit 
i jako komplexní zařízení pro pořádání sportovních soustře-
dění. „Unaveným sportovcům pak nabídneme služby našich fy-
zioterapeutů a masérů. Bude tu také finská sauna, parní i infra-
sauna. A zapomenout nesmíme na relaxaci v bazénu,“ doplňuje 
Lukáš Basík. Otevření celého centra se podle něj blíží mílový-
mi kroky. „Teď je naším největším úkolem dobře sestavit pra-
covní tým, který se o chod celého centra bude starat. Slavnostní 
otevření proběhne poslední prázdninový víkend,“ uzavírá. 

Petr Holeček
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Na Fialce budou sportovci bojovat i tančit
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Město Říčany ve spolupráci s MAS Říčansko pořádá v so-
botu 11. května první ročník Festivalu řemesel a slavností 
bylinek. Návštěvníci se mohou těšit na oslavy jara, záplavu 
květin a bylinek, ukázky tradičních řemesel, občerstvení, 
soutěže a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. 
Akce se koná v sobotu 11. května 2013 na Masarykově ná-
městí v Říčanech od 8.00 do 14.00 hodin. Během minulé-
ho a letošního roku pořádala Místní akční skupina Říčansko 
a partnerské MASky v regionech 7 putovních festivalů řeme-
sel. V Říčanech se však jedná o první ročník slavností bylinek 
spojených s festivalem s ambicí na každoroční opakování. 
„Město Říčany si s myšlenkou zavést jarní slavnosti hraje už ně-
kolik let, proto pevně doufáme, že se akce stane každoroční tradi-
cí,“ říká pořadatelka akce Petra Přílučíková z MAS Říčansko.
Inspirací pro festival jsou i květinové trhy, které jsou stej-
ně jako farmářské trhy běžným standardem v zahraničí. 
„Máme chuť se s lidmi podělit o jaro a vše, co k němu pat-
ří, květiny jsou jeho krásným symbolem. Podobné slavnosti 
jsou nejen v zahraničí, ale probíhají i v celé ČR, tak proč by 
tomu tak nemělo být i v Říčanech?“ podotýká. 

Aranžování květin, točení keramiky či foukání skla 
Kromě přehlídky tradičních řemesel bude možné zakoupit 
také různé řemeslné výrobky. Na své si přijdou hlavně mi-
lovníci krásných květin, jejich smysly poškádlí různorodá 
nabídka pestrobarevných a voňavých květin a bylinek. 

Náměstí v Říčanech rozkvete  
díky Festivalu řemesel a slavnostem bylinek

„Pro návštěvníky je připraven bohatý program, děti i dospě-
lí si mohou vyzkoušet řadu workshopů a tradičních řemesel. 
Kdo by nechtěl vyzkoušet aranžování květin v truhlíku, to-
čení keramiky na kruhu či foukání skla? Pro soutěžící je při-
praven i malý dáreček,“ láká na akci organizátorka s tím, 
že k dispozici bude kolem třiceti stánků, přičemž květiny, 
bylinky a sazenice jsou jen částí bohaté nabídky. 
Mezi přítomnými řemeslníky budou především držitelé 
regionálních značek Zápraží, Polabí a  Toulava. „Těšit se 
můžete na kováře, hrnčíře, přadlenu s kolovrátkem, výrob-
ce dřevěných hraček či textilních výrobků, košíkářku nebo 
šperkařky,“ vyjmenovává Petra Přílučíková. 

Doprovodný program a vynikající občerstvení
Připraveny jsou i dílny a hry pro děti. Občerstvení využije 
bylinky a v nabídce se objeví mimo jiné marinovaná masa 
a uzené ryby. Cukrářský salon přichystá speciální nabídku. 
Od  10.00 začne bohatý program zahájený vystoupením 
folklórního souboru Mikeš. Malí diváci se mohou těšit 
na divadelní pohádku „O bílé lani“. Své umění také před-
vedou další pěvecké a taneční soubory. Představení vyvr-
cholí dobovými tanečky skupiny Salome, které si návštěv-
níci budou moci vyzkoušet.
Festival je pořádán z prostředků města a z dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova, kterou získalo MAS Říčansko 
na realizaci mezinárodního projektu spolupráce „Za po-
klady venkova“.
Partnery akce jsou Muzeum Říčany, Římskokatolická 
farnost Říčany, Hotel Zámek Berchtold, Dětský soubor 
Mikeš, Ekoflor Hubert Neumann, plakátovací plochy 
Rengl, Říčansko.info, Zápraží, Říčanský kurýr, Mediální 
a komunikační servis Říčany a Vysokýles.cz. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Ukázky práce říčanských dobrovol-
ných hasičů a strážníků městské poli-
cie, hudba, nejrůznější vystoupení zá-
jmových klubů a sborů z Říčan a také 
soutěže, skákací hrad, pečení pizzy 
a možná i kouzelník budou součástí 
Dětského dne, který je naplánován 
na sobotu 1. června od 13 hodin v are-
álu Olivovy dětské léčebny. V jeho 
rámci se uskuteční i den otevřených 
dveří v léčebně, kdy si zájemci budou 
moci prohlédnout její veškeré prosto-

ry a seznámit se s její činností. Vstup 
na obě akce je samozřejmě zdarma.

Příchozí se mohou během Dětské-
ho dne těšit na vystoupení například 
Pěveckého sboru Elišky Erlichové, 
Tanečního studia Dance EB, klubu 
Taekwon-do ITF a gymnasticko-ak-
robatického týmu Ant parkour Deadly 
Team. A očarovat atmosféru „možná 
přijde i kouzelník“ Petr Kasnar. 
Část programu Dětského dne připra-
vují také přímo malí pacienti léčebny. 
Pod dohledem svých pedagogů hod-
lají nazkoušet a na pódiu divákům 
předvést představení na téma historie 
pizzy. Všichni příchozí, a tedy nejen 
ti, kteří si budou chtít pod vedením 
zkušených mistrů tento oblíbený po-
krm připravit a upéct, se dozvědí, jak 
a kde pochoutka vůbec vznikla.
S pizzou a konkrétně říčanskou pizzerií 
Kryšpín bude spojená i tombola, která 

v Olivovně proběhne během Dětského 
dne. Každý, kdo si až do 30. května za-
koupí ve výše zmíněné restauraci pizzu, 
dostane na účtenku speciální označení 
a tyto stvrzenky pak budou při Dětském 
dnu slosovány a výherci se mohou těšit 
na hodnotné ceny, jako například tele-
vizor, sodastream (výrobník perlivých 
nápojů), rodinné vstupenky do zoo, po-
ukázky na večeře v uvedené pizzerii či 
jiné zajímavé výhry.
Během Dětského dne v Olivovně 
bude nachystáno i další občerstvení 
pro malé i velké. Všichni jsou srdeč-
ně zváni. Těšíme se na setkání.

Den dětí a otevřených dveří v Olivovně:
hry, hasiči, tombola a možná přijde i kouzelník

Ano, nepřeklepli jsme se. Všichni jste 
už slyšeli a mnozí jistě někdy i zažili 
„druhé Vánoce“. Ale teď máte mož-
nost zažít i druhé Velikonoce. 
Dva roky po  sobě se termín veliko-
nočních svátků v západní a východní 
části církve shodoval. Letos je tomu 
jinak. Díky používaní juliánského ka-
lendáře pravoslavní oslavují Zmrtvý-
chvstání Ježíše Krista 5. května.
Bohoslužba začíná jíž na Bílou sobotu 
večer a trvá do časných ranních hodin.
O  půlnoci všichni zúčastnění vy-
jdou z kostela ven, dveře se uzavřou, 
a  slavnostní procesí se svící třikrát 
obchází kolem chrámu. Symbolicky 
tak obcházejí zapečetěný hrob Spasi-
tele. Pak se dveře otevřou, rozzáří se 
všechna světla a  věřící radostně zpí-
vají: „Vstal z  mrtvých Kristus, smrtí 
smrt překonal, a jsoucím ve hrobech 
život daroval!“ Na  konci slavnostní 
liturgie se světí tradiční velikonoční 
pokrmy – kraslice a koláče.
Jste všichni srdečně zváni na  oslavu 
pravoslavných Velikonoc v  kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Mukařo-
vě. Začátek je 4. května ve 23 hodin.
Svěcení pokrmů se také koná v neděli 
5. května v 10 hodin ráno pro ty, kteří 
nemohli přijit v noci.
Pokud se chcete dozvědět více o tradič-
ním východním křesťanství – pravosla-

ví, jsem vám k dispozici na pravoslavi@
seznam.cz. nebo osobně každou neděli 
v mukařovském kostele od 10 hodin.

S přáním radostného prožití 
Velikonoc a každého božího dne 

pravoslavný duchovní 
Evžen Červinský

Druhé Velikonoce

Anketa
Na Bílou sobotu se na náměstí četla Bible 
a několik členů Církve bratrské a jejich 
přátel provádělo dotazníkovou akci pro 
výzkum mapující náboženské potřeby 
v Říčanech. Mimo běžné statistické 
ukazatele se dotazovali na několik otázek, 
například: „Mohl/mohla byste mi říct, jaké 
křesťanské církve působí v Říčanech? 
Víte, kde se scházejí? jak se díváte 
na možnost, že by tu stála mešita nebo 
pravoslavný chrám? Co byste od církví 
obecně očekával/očekávala, k čemu by 
mohly sloužit celé obci, jakou práci byste 
pro ně měl/měla? Kdyby vás přátelé zvali 
do svého shromáždění (na bohoslužby), 
hrálo by pro vás roli, zda je v neděli 
dopoledne a nebo navečer?“

Někdo odpovídal jednoslovně, jiní se 
rozhovořili. První trhy navštívilo i hodně 
hostů ze sousedních obcí. jisté však 
je, že občané – a to i ti domácí – příliš 
nevěděli o křesťanských církvích. Znají 
kostel na náměstí, to je vše. jménem 
církve si nejsou jisti. Dotázaní projevovali 
toleranci k nezvyklým projevům 
náboženského cítění. To je povzbuzující. 
„Nechceme vás, ale zaniknout byste 
neměli,“ míchali dotázaní dva krajní 
názory. Nejzajímavější jsou odpovědi 
na náplň práce křesťanských církví, 
jejich úkol a poslání pro město. Protože 
průzkum ještě není uzavřen, můžete se 
přidat svou odpovědí na email ricany@
cb.cz nebo na adresu roklanská 805, 
25101 Říčany. 
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Lukáš 
Svrček 
1. Soutěž Zlatý 
oříšek Středočes-
kého kraje patří 
mezi mé velké 

úspěchy.
2. Od  Zlatého oříšku jsem se stal 
vicemistrem světa, získal jsem 
ocenění na  Noci mistrů ve  Špa-
nělském sále Pražského hradu, 
3. místo na  Slovak openu, 1. mís-
to na  German openu a  1. místo 
na SAP liga.
3. Finanční částku jsem využil na za-
hraniční výjezdy na závody. 

Helena 
a Julie 
Nováčkovy 
1. Na  soutěž 
jsme jely celou 
noc z  Německa, 

kde jsme byly na mistrovství světa. 
Byly jsme tedy dost unavené, ale 
soutěž Zlatého oříšku nám za  tu 
námahu stála. Byla tam velmi milá 
a  přátelská atmosféra a  skvělí lidé 
v porotě i v obecenstvu. Výhra nás 
velmi potěšila, moc jsme s ní nepo-
čítaly. Byl to velmi silný zážitek.
2. Vyhrály jsme nominaci na  další 
světový pohár s nejvyšším bodovým 

ohodnocením a  již druhou zvlášt-
ní cenou poroty za  nejlepší taneční 
výkon, které si velmi ceníme. Také 
máme za sebou pololetní vysvědčení 
a  obě se samými jedničkami, což je 
v osmé třídě také dost velký úspěch. 
Nyní nás čeká mistrovství světa 
v  anglickém Brightonu, na  které 
nyní sháníme sponzory – rozpočet 
na  soutěž je pro mámu velmi dra-
hý, a  tak doufáme, že do  července 
se nám podaří dát peníze do  kupy, 
i když tanec moc firmy nepodporují.
3. Peníze z výhry jsme použily na za-
placení tréninků a  taneční přípravy, 
která je dost nákladná.
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aNKeTa: jak se mají vítězové soutěže Zlatý oříšek 
Středočeského kraje 2012 sedm měsíců od finále v Říčanech?

zleva: Lukáš Svrček, helena a Julie Nováčkovy, TK crossdance, Matěj Bedrník, Berenika 
Selixová, Natálie Skotnická, Barbora Gabrišová a starosta města Vladimír Kořen

V říjnu loňského roku proběhlo v Městském kulturním středisku v Říčanech krajské kolo celostátní soutěže pro 
talentované děti Zlatý oříšek. V silné konkurenci nakonec zvítězili čtrnáctiletý kickboxer lukáš Svrček, čtrnáctileté 
tanečnice julie a Helena Nováčkovy a taneční skupina Cross Dance. Navíc se udělovaly tři granty starosty města, 
které vybojovali čtrnáctiletá stepařka barbora Gabrišová, dvanáctiletý cyklista a hokejista Matěj bedrník a čtrnáctiletá 
zpěvačka Natálie Skotnická. a cenu Zlatý oříšek města Říčan si odnesla třináctiletá zpěvačka berenika Selixová. Po více 
než půl roce od jejich vítězství v Říčanech jsme všem sedmi vítězům položili tři otázky:

1. Jak na soutěž a výhru v soutěži Zlatý oříšek Středočeského kraje vzpomínáš, jaký to byl pro tebe zážitek?
2. Prožil(a) jsi od soutěže nějaké další změny či úspěchy v tvé disciplíně, čekají tě nějaké další zajímavé soutěže?
3. Součástí výhry byl i určitý finanční obnos. Na co jsi peníze využil(a), nebo se chystáš využít?
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Mezi námi

Naďa 
Eretová, 
vedoucí 
taneční 
skupiny TK 
CrossDance

1. Setkání s ostatními bylo velice zají-
mavé a stát na podiu mezi vítězi bylo 
pro naše holky určitě „velké“. Sice 
jsou na  úspěchy ve  své dispciplíně 
zvyklé, ale to je v Oříšku každý. Byly 
rády, že svým projevem zaujaly jak 
porotu, tak ostatní soutěžící i diváky. 
Ačkoliv byli diváci složeni většinou 
z  rodičů jednotlivých soutěžících, 
podporovali všechny a atmosféra pro 
vystupující byla nabíjející.
2. Na začátku listopadu na mistrov-
ství světa – konkrétně choreografie 
Dračic – se stala 1. vícemistrem 
světa v latinoshow, tanečnice z týmu 
pak získaly ještě zlato z  párové for-
mace, zlato a  stříbro z  párových 
minitýmů a  stříbro ze synchrodan-
ce. Jednotlivé tanečnice z  dračické-
ho týmu uspěly v  sólech a  duetech. 
Oldřiška Neumannová a  Natálie 
Romportlová se staly mistryněmi 
světa v  latinoshow duetu, Adélka 
Bukačová zase vyhrála kategorii la-
tinoshow sól. V  těchto kategoriích 
se vždy utkalo kolem 30 tanečnic 
z  celého světa, měly jsme z  holek 
velkou radost. V  prosinci jsme si 
naplno užili natáčení Zlatého oříšku 
v  brněnském studiu – holky sice 
nakonec nestály mezi 10 oceněnými, 
ale celý den byl pro ně velkým 
zážitkem. V prosinci se ještě konala 
CrossDanceShow – celovečerní ta-
neční show našeho tanečního klu-
bu, kde některé z  Dračic vystupo-
valy i  14x. V  březnu byl zmenšený 
dračický tým na  výměnném pobytu 
v Anglii, kde holky sice nesoutěžily, 
ale měly mnoho vystoupení. 
Za  týden na  to odjížděla výprava 
z klubu i s Dračicemi na mezinárodní 
taneční festival do  italského Lig-
nana. Dračice skončily na  2. místě, 
párová formace (Dračice s partnery) 
svoji kategorii vyhrála a úspěchy sla-
vily opět i naše sólistky. Oli s Natál-
kou byly v silné konkurenci s duetem 
3., stejně tak jako Adélka se sólem. 
Teď nás čekají postupová kola další 
taneční sezony – takže jsme v  plné 
přípravě, abychom mohli na  ME 

a  MS obhajovat úspěchy holek ze 
sezony 2012.
3. Klubové náklady jsou vysoké, 
takže výherní částka byla hezkým 
přispěním do  klubové kasičky. Ale 
rozhodli jsme se peníze použít 
přímo pro holky z  children týmu. 
Pokud totiž získají kvalifikaci 
na  ME a  MS 2013, budou mít 
velmi náročný podzim. Soutěže 
ME a MS se konají 14 dní po sobě 
– jedna v rakouském Grazu a druhá 
v  italském Turíně. V  obou místech 
by musely holky strávit kolem 5 
soutěžních dní. Peníze tedy nevyu-
žijeme na  kostýmy a  další náklady 
týmu, ale přímo na ulehčení finanč-
ních nákladů holek spojených s re-
prezentací na ME a MS. 

Matěj 
Bedrník
1. Na soutěž Zlatý 
oříšek vzpomí-
nám velmi dobře 
a  byla to pro mě 

nová zkušenost. Ostatní soutěžící 
byli ale také velmi dobří, a tak musím 
ještě víc trénovat.
2. Po  přestoupení do  hokejového 
klubu Slavia jsem se stal stabilním 
hráčem základní sestavy, ale po té mě 
zabrzdila komplikovaná zlomenina 
zápěstí. Teď začínám pomalu zno-
vu s  rukou trénovat a  připravuji se 
na novou sezonu na kole.
3. Část peněz jsem použil na přestav-
bu nového silničního kola a na novou 
hokejovou výzbroj.

Natálie 
Skotnická 
1. Soutěž Zlatý 
oříšek byla pro mě 
první soutěž s  tak 
velkou finanční 

odměnou, takže na to nejde zapome-
nout. Seznámila jsem se tam s mno-
ha talentovanými dětmi, jak ve  zpě-
vu, tak i v jiných disciplínách.
2. Od  soutěže Zlatý oříšek jsem se 
zúčastnila pěvecké soutěže, kde jsem 
i  přes strašnou trému a  třesoucí se 
hlas skončila ve zlatém pásmu. Mimo 
soutěž jsem si také zazpívala v  na-
hrávacím studiu a nahrála dvě písně. 

Další soutěž, co mě čeká, je Jihočeský 
Vrabčák a  přihlásila jsem se na  hu-
dební tábor.
3. Asi třetinu z mé výhry jsem utra-
tila za  koncertní oblečení a  za  pís-
ničky v  nahrávacím studiu. No 
a  za  zbytek jsem si koupila úžasný 
MacBook:-)

Berenika 
Selixová 
1. Na soutěž vzpo-
mínám ráda, byl 
to moc hezký ve-
čer s  dobrým mo-

derátorem a  perfektní atmosférou. 
Výhra mi udělala velkou radost.
2. Ano, vyhrála jsem soutěž Muka-
řovská hvězda a dostala se až do finá-
lové desítky soutěže Česko zpívá.
3. Výhru jsem využila na výbavu po-
kojíčku a ještě něco zbylo na letní tá-
bor zaměřený na  zdokonalení zpěvu 
Talent Camp.

Barbora 
Gabrišová 
1. Byla jsem moc 
nadšená, že jsem 
vyhrála a  také 
z  grantu, který 

mi byl udělen. Všechny děti, které se 
této soutěže zúčastnily, by si výhru 
zasloužily. Byla jsem překvapená 
a šťastná, je to jiný pocit, než vyhrát 
mistrovství, tady byly děti z různých 
oborů a porota hodnotila talent jako 
takový.
2. Od té doby jsme byli se skupinou 
na  soutěži Pardubická Ryengle 
a  v  country a  line dance jsme zís-
kali 1., 2. a 3. místo a v cloggingu 
3. místo. Momentálně se připra-
vuji na  celostátní soutěž v  Táboře 
a  především na  Mistrovství ČR 
v  Trutnově. Současně na  tyto sou-
těže připravuji i  svoje svěřenkyně 
z  tanečního studia Edity Brouka-
lové. Čtyři malé slečny se letos po-
prvé zúčastní soutěže v  cloggingu 
se skupinovou choreografií. 
3. Svůj grant využiji na nákup stepař-
ské obuvi z USA a na kostýmy pro své 
solo a duo, sportovní oblečení a obuv 
na tréninky.

Adéla Michalová
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I když jsem minule slíbil pokračování o rodině Koškově, do-
volte mi v měsíci máji proud těchto vzpomínek přerušit a vy-
dat se jinudy. Připomínáme si konec 2. světové války a mně 
se nedávno vybavilo, jak válečné události začaly v Říčanech. 
Znovu jsem se ocitl v kůži čtrnáctiletého chlapce.
To ráno, 15. března 1939, už asi dva nebo tři dny nebyl 
tatínek doma. Rozhlas jsme neposlouchali, maminka 
mě vypravila do  školy a  já jsem nešel obvyklou cestou 
(my žáci ze čtvrtí Pod Pilou a  U  Dubu jsme chodívali 
přes louku, dnes ragbyové hřiště, pak pěšinkou do uličky 
Lázeňská a na náměstí, to byla nejkratší trasa). Protože 
bylo ošklivo, padal sníh, musel jsem jít Širokou ulicí až 
na náměstí. Když jsem dorazil do školy, bylo tam podivné 
ovzduší, děti běhaly a křičely něco německy – už se vědě-
lo, že probíhá okupace.
Naší třídě ve druhém patře se říkalo kreslírna, šlo o čtvr-
tý, nepovinný ročník měšťanské školy, o nástavbu na tří-
letou povinnou měšťanku. Do dusné atmosféry vstoupil 
na začátku vyučování sám pan ředitel Norbert Havelka. 
Mluvil o tom, že jsme byli obsazeni německou armádou. 
Ať neděláme žádné provokace a  zachováme klid, jak 
nás žádá naše vláda. Pak přišel pan učitel Linka, to byl 
ušlechtilý pán, který nás vyučoval češtině, sevřeným hla-
sem prohlásil: „Milí žáci, pan ředitel vás informoval, co 
se stalo… nebudu vás dneska vyučovat, protože k tomu 
nemám sílu.“ Z očí mu vyhrkly slzy a omluvil se. Měl při-
jít pan učitel Nosek. Toho jsme se báli – když jsme nedá-
vali pozor, hodil po nás křídou a klidně dal i políček. Měli 
jsme ho mimo jiné na  německý jazyk. Začal: „Dneska 
bychom měli mít němčinu, ale je den, který se na ni ne-
hodí.“ A zadal nám domácí práci. Naším třídním byl pan 
učitel Hradec, velmi hodný pán, kterého jsme tak rádi 
zlobili. Ten den jsme ale nezlobili. Říkal: „Já vám dám 
volno, máme smutný den, vraťte se ke svým rodičům…“ 
Pojednou začal ve třídě ruch, na věži staré radnice, tam, 
kde jsou hodiny, jsme totiž zpozorovali německého vojá-
ka s těžkým kulometem. Okuláry obhlížel obzor a když 
se podíval na školu, zablýskla se mu skla. Učitel nás ti-
šil: „Nezlobte, viděl by, že je tady neklid a mohl by sem 
i vystřelit. Oni jsou prudcí.“ – Tak nějak to řekl. A na ná-
městí začala vjíždět pancéřovaná auta, projížděla tudy 
a my už jsme mezitím šli ze školy a okukovali jsme je. Při 
cestě domů jsem v cukrárně pana Hůly zahlédl němec-
ké oficíry, jak si dopřávají výborné zákusky z  pravého 
másla, za marku měli deset kousků. A aby si v žaludku 
udělali místo, vyběhli někteří ven, vyzvraceli se a vrátili 
se hodovat zpátky. (Vzpomínal jsem na tu příhodu před 
několika lety v  jiném článku.) Otřesen jsem všechno 
vyprávěl mamince. Na oběd jsme měli dušenou mrkev, 
tu jsem k  smrti nenáviděl, ošklíbal jsem se a  maminka 
na to: „Jen jez, jestli tady budou dýl, tak nebudeš mít ani 
tu mrkev.“ Šel jsem zase na náměstí, vojáci už obsazova-
li strategické křižovatky, hlídky stály před úřadem i před 

spořitelnou. Lidé byli zalezlí, dění na náměstí pozorovali 
z oken, to jen my kluci jsme tam lítali a motali se mezi 
vojenskými auty.
Odpoledne se vrátil tatínek – zamlklý a plný zloby k oku-
pantům. Až po válce jsem se dozvěděl, kde v tu dobu byl: 
Ještě s  dalšími muži, i  s  poručíkem Josefem Korešem, 
shromažďoval zbraně, které byly ukryty někde v  hrobce 
na Olšanech. V naší staré Zetce, přikryté dýhami a nářa-
dím, je vozil na Marvánek do dutých stropů nad šatnami. 
Odtud je lidé znalí situace za revoluce na jaře 1945 vytáh-
li. Byly to ovšem staré vojenské kvéry, žádné kulomety 
a samopaly.
Ve škole jsme měli několik dní volno, vojáci se postupně 
vytratili, ve městě zůstalo jen několik německých místo-
držitelů v civilu a několik párů vojáků, kteří měli na povel 
i české četníky. Netrvalo dlouho a přišly prázdniny, krásné 
a smutné zároveň, a po nich jsem nastoupil do učení da-
leko od domova. Ve vesničce Kublov uprostřed křivoklát-
ských lesů jsem se začal učit truhlářem. A  to už je zase 
jiný příběh.

Zaznamenala Renata Skalošová

Pamětník válečných událostí dalibor hofta kolem roku 1939.
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Začátkem letošního 
roku se v  Říčanech 
otevřelo široké veřej-
nosti nové Poradenské 
centrum pro rodinu 
a  děti „Úsměv”, je-

hož hlavní činností je odborné poradenství v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí, odborná pomoc v souvislosti s náhradní 
rodinnou péčí – pěstounskou péčí a dále poskytování psycho-
logické, psychoterapeutické pomoci zaměřené na řešení osob-
ních, rodinných a vztahových problémů.  Další činností tohoto 
centra je pořádání různých akcí pro děti převážně z pěstoun-
ských rodin, a to formou vícedenních táborů, volnočasových 
setkávání a pořádání besídek. Za tímto účelem bude činnost 
našeho centra rozšířena o  získávání různých sponzorských 
darů z řad veřejnosti a různých grantů, které budou použity 
především pro rodiny v obtížných životních situacích. 
Nově vzniklé Poradenské centrum Úsměv, jehož pracov-
níci jsou odborníci na danou problematiku, sídlí na Masa-
rykově náměstí č. 66 v Teršípově domě v Říčanech.  
Dne 23. 4. 2013 proběhl v  těchto prostorách „Den ote-
vřených dveří“ za účasti spolupracovníků zabývajících se 
ochranou práv dětí.  Činnost nově otevřeného centra Úsměv 
uvítali nejen samotní představitelé města, ale i pracovníci 
v celém Středočeském kraji zabývající se agendou sociálně 
právní ochrany dětí, pediatři, pedagogové či další odborníci. 

Nové Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“
Věříme, že činnost tohoto centra bude nejen nedílnou 
součástí života v mnoha pěstounských rodinách, ale najde 
zde pomoc celá škála občanů při řešení spousty složitých 
rodinných situací.  

Za o.s. Jiří Kreisinger, Michaela Ślajsová,  
Zuzana Švadlenková, Jiří Vůjtěch  

a kolektiv pracovníků 
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Vzpomínáme...
Děkujeme všem, kteří s námi 16. května vzpomenou 
čtvrté smutné výročí úmrtí pana josefa Pecháčka, 
drahého manžela, tatínka a dědečka. 

Manželka Věra, synové Michal a Luboš s rodinami 

PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICI V ŘÍČANECH
Rádi bychom touto cestou poděkovali Nemocnici Říčany, 
jmenovitě panu primáři MUDr.  Janu Kykalovi, paní dok-
torce MUDr.  Žlabové i  celému kolektivu této nemocnice 
za vstřícnost a vřelý přístup k naší mamince, paní Boženě 
Doskočilové v její těžké nemoci.

S úctou, Hana a Petr Lešetických

Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově www.asu.cas.cz

Dny otevřených dveří na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově
10. až 12. května 2013, denně od 9 do 17 hodin. 
Po celé tři dny pro vás budou otevřena naše odborná pracoviště a budete si je moci prohlédnout s výkladem odbor-
níků. Na pátek zveme také školy! Otevírací doba po všechny tři dny: 9 až 17 hodin, v pátek a sobotu večer navíc 
doprovodný program. Zdarma! Více na www.asu.cas.cz.

Čistý ladův kraj 

Poděkování patří všem, kteří akci 
na  jednotlivých místech organizova-
li, obcím, které akci podpořily, spo-
lečnostem Marius Pedersen a  ASA, 
které zajistily svoz odpadu a  přede-
vším vám všem, kteří jste věnovali 
kus krásného sobotního dne úklidu 
svého okolí. 
Rád bych ale tento článek a poděko-
vání věnoval především základní ško-
le v Kamenici a ve Strančicích, jejich 
dětem a učitelům. 

Obě školy vyměnily kus páteční výuky 
za úklid nejen okolí škol, ale i přírody 
v okolí obce. Žáci a učitelé těchto dvou 
škol představují dohromady skoro po-
lovinu všech účastníků, a  desítkami 
sebraných pytlů odpadu odvedli tolik 
práce, jako jinde celé obce!  (a přiznej-
me si, kdo z nás dospělých by se valil 
kilometr s  odhozenou pneumatikou 
od traktoru…) Ve světle této informa-
ce, to s tím naším zájmem o své okolí 
zase až tak slavné, jak se zprvu zdálo, 

bohužel není. Dětí svou účastí letos 
předčily nás dospělé. Je to dobrá zprá-
va? Do budoucna určitě ano. Dnes ale 
vypovídá hodně o nás, dospělých.      
Příklady táhnou, a tak věřím, že žáci 
kamenické a strančické školy najdou 
příští rok následovníky nejen mezi 
dalšími školami v  Ladově kraji, ale 
také mezi svými rodiči a  ostatními 
dospělými.
Ještě jednou díky všem.

Roman Sauer

letos se do akce Čistý ladův kraj zapojilo 19 obcí našeho  
mikroregionu a počet účstníků překročil hranici 1500.   
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ze sportu

jaro ve Fuegu
Již od  začátku roku se věnuje-
me rekonstrukci nového sálu, 
jenž se úředně jmenuje „Taneční 
a  pohybové studio Fuego Říča-
ny“ a  během ledna jsme získali 
potřebný poslední dokument 
– tedy stavební povolení. Nyní 
jsou hrubé a  bourací i  stavební 

práce již hotovy. Kluci se na bourání moc těšili a po ulo-
žení půltunového nosníku, což byla pro nás skoro hrač-
ka, přišla na řadu konečně sbíječka. Poté vyzdění nových 
toalet, opravy omítek, zateplení obvodové stěny, polože-
ní nové a taktéž zateplené podlahy, úpravy topení, elek-
troinstalace a rozvody vody. Ještě nás ale mnoho práce 
čeká. Nutno ovšem poděkovat za podporu našim spon-
zorům – firmám Vares Mnichovice, eTRENDS, Penta 
Trading, Fire Control, Keso Praha. Doufáme, že do kon-
ce dubna bude vše hotové. Budeme vás informovat v dal-
ším vydání Kurýru.
6. dubna se v  MěKS konal reprezentační ples. Sál byl 
plný a  na  parketu plno tanečníků. Diváci mohli vidět 
ukázky standardních a  latinsko-amerických tanců na-
šich juniorských párů, ale i dospělých tanečníků vyšších 
tanečních tříd. O půlnoci byly taneční ukázky West coast 
swingu a zouku v podání Zdeňka Kabáta a Anety Pérez. 
Jak již bývá na  plese zvykem, tančilo se až do  brzkých 
ranních hodin, od jedné hodiny začala latino party. 
Naše taneční páry i během jara nadále pilně trénují a jez-
dí na soutěže. Úspěšný byl víkend 6. a 7. dubna, kdy si 

Josef s Evčou vytancovali vyšší třídu v latině a mají tedy 
nyní třídu B. Dalším úspěchem byl říčanský double v ka-
tegorii C – standardní tance. První místo obsadil Pepé 
s  Barčou a  druhé Petr s  Petrou. Oba páry sbírají efka 
k  postupu do  vyšší třídy a  věříme, že do  prázdnin oba 
páry uvidíme ve  vyšší třídě B. V  kategorii hobby latina 
hájil naše barvy Jáchym s Kristý, a to krásným druhým 
místem. Další výsledky lze vidět na  našich webových 
stránkách. 
A co nás ještě čeká? Na konci měsíce května nás čeká tra-
diční akademie, kde se můžete těšit na  dětskou taneční 
přípravku, ukázky standardních a  latinsko-amerických 
tanců v  podání juniorských až seniorských párů všech 
výkonnostních tříd. Přesné datum bude včas uveřejněno 
na našich webovkách. 

Vaše Fuego
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V minulém čísle jsme informovali 
o našem příměstském táboře.

Doplňující info na  
www.aikidoricany.cz
„Na NáSIlí NeNí TŘeba 
ODPOVíDaT NáSIlíM“

Pražské Přebory 
minibasketbalistek 
dohrány
Obě družstva absolvovala náročné soutěže 
Pražského přeboru a družstvo ml. minižákyň 
ještě kvalifikaci na  MČR. V obou pražských 
přeborech skončila družstva uprostřed tabul-
ky, kdy oběma soutěžím vévodila družstva HB 
Basket a Basket Slovanka. Střed tabulky pak 
tvořila družstva USK Praha a BK Prosek. S tě-
mito družstvy jsme schopni hrát vyrovnané zá-
pasy a pravidelně je porážet, a to je pro náš mla-
dý oddíl úspěchem. Ostatní pražská družstva 
(Aritma, Nusle, Sparta Praha a  Slovanka B) 
holky pravidelně přehrávala velkým rozdílem.
Účast na  mistrovství republiky mladších 
minižákyň nám utekla o  9 bodů. Škoda, 
přesto celá kvalifikace byla velkou zkuše-
ností a 6 zápasů s nejlepšími celky Středo-
českého kraje bylo určitě přínosem.
Tahounem obou družstev byla Kačka Šrám-
ková. Ale i všechny ostatní prokázaly zlepše-
ní a celkový herní projev je basketbalově pro 
danou věkovou kategorii velmi kvalitní. Plány 
na  příští sezonu teprve uzrávají, ale určitě 
chceme navázat na  tuto relativně úspěšnou 
sezonu a  hrát s  těmi nejlepšími. Proto jsme 
podali přihlášku do  kvalifikace o  celostátní 
žákovskou ligu mladších žákyň, která se ode-
hraje během příštích dvou měsíců. Pokud se 
nám podaří kvalifikovat mezi nejlepší druž-
stva ČR, tak holky čeká velmi náročná sezona.
Nejmladší holky ještě dohrávají celostátní 
soutěž „Šmoulinka Cup“. Kvalifikovaly se 
do  finále mezi 10 nejúspěšnějších týmů, 
a  tak se uvidí, jaké místo obsadí v  koneč-
ném pořadí. Obhájit loňské první místo 
bude v silné konkurenci těžké.

Jana Machová, SK Slunéčko

andy Křešťáková
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extraliga  
a 1. liga šachu
Ve  Vlachovicích na  Vysočině se 
ve  dnech 12.–14. 4. odehrála po-
slední 4 kola nejvyšší domácí soutě-
že mládeže družstev. Klub šachistů 
Říčany 1925 odjížděl k  zápasům se 
snahou vybojovat 3 vítězství, která by 
znamenala udržení v  soutěži. Nako-
nec se podařilo porazit jen družstvo 
Havířova, takže družstvo sestoupilo 
do 1. ligy. 
Nejlepším hráčem našeho extraligo-
vého družstva byl Tomáš Skalický, 
i když na nejsilnější 1. šachovnici. 
Pořadí extraligy:
1. BŠŠ Frýdek-Místek 
2. TRW Vlašim
3. 2222 ŠK Polabiny
16. KŠ Říčany 1925

Závěrečná 4 kola čekala i  na  naše 
družstva B a  C v  1. lize. Hrálo se 
v Táboře ve stejném termínu 13.–14. 
4. Všechna 3 družstva odjížděla 
oslabena o  hráče základních sestav. 
Těsně před odjezdem onemocněla 
Nikola Lužíková v  A  družstvu, kte-
rou nahradila Anna Zlámaná z  B 
družstva. Rovněž onemocněla Eliška 
Řeřábková z C družstva a v den odjez-
du Czech Sangsongfah z C družstva. 
I  přes oslabení skončilo B drusžtvo 
na  celkovém 3. místě a  C družstvo 
na 10. místě.
Nejlepším hráčem B družstva byl: 
Marek Otruba
Nejlepším hráčem C družstva byl: 
Ondřej Hosnedl

Pořadí 1. Ligy: 
1. Šachklub Tábor
2. ŠK Řevnice

3. KŠ Říčany 1925 „B“
10. KŠ Říčany 1925 „C“

Jaroslav Říha

Krajský přebor mládeže v  Rapid ša-
chu se hrál v Českém Brodě. Na star-
tu se sešla rekordní účast 130 dětí 
i přesto, že se hrálo jen ve 3 kategori-
íích, do 10, 12 a 14 let. Klub šachistů 
Říčany 1925 přivezl nejenom me-

daile, ale i postupy na MČR, které se 
bude hrát v září v Klatovech. Medaile 
a postupy vybojovali: 
Zlatou: Kateřina Pastrnková do 10 let
Stříbrné: Martin Vystrčil do  14 let 
a Kristýna Otrubová do 10 let

Bronzové: Daniel Žák a  Karolína 
Kořenová (Figurka Říčany)
Turnaj se hrál na 7 kol tempem 2x20 
minut + 5 vteřin bonifikace na tah. 

Jaroslav Říha

Medaile z Krajského přeboru mládeže v rapid šachu
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Očekávané jaro v ŠO Sofie
S  přicházejícím jarem se stále něco 
děje. Rodiče musejí hlídat termíny, 
každý týden hrajeme jeden nebo dva 
turnaje. Jedeme do Kolína na turnaj 
O velikonočního beránka, účastníme 

se Pražského přeboru družstev do 12 let, kde pomáháme 
jako hosté vítěznému družstvu Bohemians A, sbíráme 
zkušenosti za  ŠK Porg, získáváme medaile a  diplomy 
ve finále RŽL, bojujeme o postup z KP v rapid šachu a po-
řádáme vlastní turnaje v ZŠ Sofie. To hlavní se blíží, a to je 
Mistrovství ČR do 8 let ve Vyškově a přebor žen ČR. 

Martina Kořenová

Svého prvního šachového turnaje se účastnilo 17 rytířů, o první místo 
v napínavém finálovém zápase bojovali proti sobě Jonáš holub a Tadeáš 
Kůstka. Výsledné pořadí: 1. Jonáš holub 7 b., 2. Tadeáš Kůstka 7 b., 3.–4. 
Martin doulík a Jáchym Šmolík 5 b.

Na turnaji v Novém Porgu obsazujeme v kategorii předškoláků pravidelně 
první místa. 1. zdeněk hraba, 2. Jáchym Šmolík.

Na mezinárodním Turnaji šachových nadějí ve Frýdku-Místku obsadila 
Karolína Kořenová mezi dívkami do 9 let třetí místo.

Matěj burian – mistr České 
republiky v aquatlonu
Čeští triatlonisté patří k nejlepším na světě. Česká triatlo-
nová asociace pořádá v zimním období 6 závodů Českého 
poháru v  aquatlonu, který je kombinací plavání a  běhu. 
Závody Aquatlon České Budějovice, Moraviaman Aquat-
lon ve Zlíně a Aquatlon Praha již proběhly a všechny tři 
vyhrál říčanský Matěj Burian v kategorii ml. žáků, závo-
dící za SK Slavia Praha. Poslední závod Českého poháru 
v Praze byl zároveň mistrovstvím České republiky, a  tak 
se Matěj stal zaslouženě mistrem České republiky pro rok 
2013. Připomínáme, že Matěj také reprezentoval na pod-
zim Českou republiku na Mistrovství světa v biathle v Du-
baji (běh, plavání v  moři, běh), kde skončil na  krásném 
desátém místě.
Triatlonu se věnuje celá rodina. V kategorii „rodina“ zá-
vodí společně s Matějem také ml. bratr Vojtěch a tatínek 
Ladislav. Na letošních závodech Českého poháru obsadi-
li, jako rodina, ve Zlíně první místo a v Českých Budějo-
vicích byli druzí. K dosaženým úspěchům blahopřejeme 
a zároveň držíme palce při dalším závodění.
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Říčanští sokolové vydali almanach s  názvem „Po  stopách 
Sokola aneb Dlouhá cesta se zastavením v Říčanech“. Byl 
vydán ke 150. výročí založení Sokola. Na vydání almanachu 
se podílely Tělocvičná jednota Sokol Říčany a  Radošovice 
a  také Muzeum Říčany. Finanční podporu poskytly město 
Říčany a Vzdělavatelský odbor České obce sokolské (ČOS) 
a řada sponzorů. Almanach je dílem Jakuba Jukla (dříve Mu-
zeum Říčany) a Jaroslavy Tůmové (vzdělavatelka T. J.).
Almanach o  92 stranách A4 má dvě části dopl-
něné bohatou obrazovou přílohou. V  prvé části  
o  20 kapitolách jsou popsány dějiny Sokola. Ve  druhé 
části o  14 kapitolách jsou dějiny Sokola Říčany, Sokola 
Radošovice, T. J. Sokola Říčany a  Radošovice a  Sokol-
ské župy Barákovy. Do této župy patří i říčanská T. J.
V  almanachu je i  pozdravení od  starosty města Říčan 
pana Vladimíra Kořena. Z  jeho úvodu vyjímáme: Vážené 
sestry a bratři, je mi nesmírnou ctí, že vás mohu touto ces-
tou pozdravit, a  to hned ze dvou pádných důvodů. Předně 
respektuji tradici a význam vaší organizace. Můj děda prožil 
prvorepublikovou slávu Sokola. Jako kluk jsem si s ním pro-
hlížel známky a fotografie ze sokolských sletů, knížky o T. G. 

M., poslouchal jsem historky 
o přátelství, závodech a soutě-
žení. Bylo to před třiceti lety, 
kdy Sokol ve  své celistvosti 
neexistoval. Už tehdy jsem 
ale vnímal, že v  Sokolu nešlo 
jen o  sport, šlechtění těla či 
výkonnost. Sokol – to byla 
a je také kvalita duševní – či, 
a  ještě přesněji, kvalita mo-
rální, vlastenecká... 
Slavnostní křest almanachu 
se konal 15. března 2013 

T. J. Sokol Říčany a  Radošovice se 
dlouhodobě úspěšně stará o sportov-
ní vyžití dětí i dospělých v Říčanech 
a okolí. Zázemí, kterým jednota dis-
ponuje, je sice umístěno v  zajíma-
vých lokalitách, jako například so-
kolské hřiště v  centru Říčan, je ale 

zastaralé a nevyhovující. Jednota se snaží držet oddílové pří-
spěvky na takové úrovni, aby byl Sokol přístupný všem. Díky 
tomu však příjmy jednoty sotva kryjí její náklady. Nezbývají 
prostředky na zvelebování majetku. Kromě špatného stavu 
sokolovny nás trápí zchátralé šatny na sokolském hřišti, kte-
ré pocházejí ještě z meziválečného období.
Jednota si nechala vypracovat projekt nových šaten, které bu-
dou moderní, s dostatečným hygienickým zázemím. Na re-

konstrukci tak sháníme peníze především prostřednictvím 
grantů. Celkové náklady odhadujeme na 1,5 mil. Kč. V tomto 
roce jsme získali 250.000 Kč na tuto akci od města. Pokud zís-
káme ještě dalších 500.000 Kč jako grant od MAS Říčansko, 
které je naším partnerem, mohli bychom zahájit 1. fázi. Část 
nákladů bude krýt jednota také prostřednictvím dobrovolnic-
ké práce svých členů. Dále doufáme, že určitou část pokryje-
me z darů svých členů a jejich rodičů. Díky tomu bychom se 
mohli dočkat tréninků a závodů v důstojném prostředí. 

Jana Cílková

Partnerem tohoto projektu je MAS Říčansko

rekonstrukce sokolského hřiště 

Sokolský almanach je vydán
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Poděkování odstupujícímu 
výboru Sokola 
Na volební valné hromadě T. J. Sokol Říčany a Radošo-
vice byl zvolen nový výbor v čele se starostou bratrem 
Robertem Bělohlávkem.

Děkujeme tímto odstupujícím členům výboru, zejména 
starostovi Petru Kubešovi, místostarostovi Milanu Ho-
linkovi, hospodářce Ludmile Šrůtové, vzdělavatelce Ja-
roslavě Tůmové, vedoucí odboru sportu Šárce Hájkové, 
vedoucímu tanečního oddílu Jiřímu Boháčkovi a  člence 
kontrolní komise Jarmile Říhové za dlouholetou obětavou 
a nezištnou práci ve prospěch jednoty i obyvatel Říčan.

Jana Slámová  
za výbor Sokola 

Nábor a doplnění 
družstva minižáků 
basketbalu

jako přípravky pro chlapce ročníků 2001 a mladší. Ví-
táme ty, kteří se chtějí seznámit s košíkovou, naučit se 
tuto míčovou hru nejen pro svoji volnou zábavu a ko-
lektivní sportovní zápolení, ale také ty, kteří by třeba 
chtěli navíc zlepšit a rozvíjet svoji základní a všestran-
nou pohybovou aktivitu. Hodiny tréninku jsou každý 
týden v  městské sportovní hale ve  čtvrtek od  17.30 
do19.00 hod. Po dohodě v družstvu je možné využívat 
v týdnu navíc i v jiný termín venkovní basketbalový kurt 
na místním sokolském cvičišti v Sokolské ulici. Přáním 
a cílem je zatím vytvořit stabilní družstvo minižáků ří-
čanského basketbalu pro přátelská nesoutěžní utkání.  

Milan Holinka

v budově Muzea Říčany. Křtu byli přítomni zástupci ČOS 
(bratr Mička Zdeněk, vzdělavatel ČOS), Sokolské  župy 
Barákovy (bratr starosta B. Sopr), města Říčany (pan 
starosta V. Kořen) a  samozřejmě i  Muzea Říčany a  T. J. 
Sokola Říčany a Radošovice. Na křtu bylo 32 účastníků.

Almanach lze získat v muzeu nebo v TIC Říčany. 
Vladimír Valenta
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Říčanští 
ragbisté v Itálii

Říčanské ragby 
se v  současné 
době v málokteré 
kategorii nepo-
hybuje na  špičce 
žebříčku, proto 
se naše roční-

ky 2001–2006 vydaly změřit své síly 
na  mezinárodní půdu do  italského 
Mogliana. Italský národní tým je pra-
videlným účastníkem mistrovství svě-
ta a patří do evropské TOP 6. Tudíž je 
velmi inspirující zažít tuto jižanskou 
atmosféru, porovnat výkony i nasbírat 
mnoho nových zkušeností.
Nejdříve jsme po příjezdu načerpali 
trochu energie procházkou po  pří-
mořském Caorle, dali si dobrou kávu 
a  zmrzlinku a  hlavně uvítali sluníč-
ko, které jsme v  Čechách velmi po-
strádali. 
Pak jsme zavítali do  místa turnaje, 
prohlédli si hrací plochu a potréno-
vali. Druhý den se uskutečnil turnaj, 
do  kterého se hráči vrhli s  bojov-

ností sobě vlastní a nechali na hřiš-
ti všechny síly, i  potřebné srdíčko. 
V  konkurenci 11 italských týmů 
Říčany určitě udělaly dobré jmé-
no českému ragby. Naše kategorie 
U10 (ročník 2003–2004) vybojovala 
v silné konkurenci nádherné 3. mís-
to, U12 se umístila pátá a U8 šestá. 
Můžeme být na kluky a jednu dívku 
patřičně hrdí. 
Je třeba poděkovat nejen hráčům, 
trenérům a  realizačnímu týmu, ale 
i  celým jejich rodinám, které jim 
umožňují tyto zkušenosti sbírat 

a  financovat, a  jsou ochotni, třeba 
i  takovou dálku, přijet fandit a  být 
domácí oporou. 

Za trenéry Ragby zdar!

O  mladé říčanské ragbisty bude 
v příštích letech dobře postaráno a oni 
budou moci dokazovat, že patří k nej-
lepším v republice. Pro následující tři 
sezony se hlavním partnerem říčanské 
ragbyové mládeže stává společnost 
Kasia a do klubové pokladny přispěje 
částkou tři čtvrtě milionu korun. 

„Říčanské ragby už nějakou dobu podpo-
rujeme, nyní jsme to ještě rozšířili a dali 
tomu řád,“ říká jednatel společnosti 
Kasia Petr Formánek a vysvětluje, proč 
Kasia „investuje“ právě do  říčanských 
dětí: „Kvůli perspektivě a  budoucnosti. 
Víme, že se v  klubu velmi dobře starají 
o mládež, a když s dětmi vyjedeme na tur-

naje, vidíme, že patří v  republice k  nej-
lepším. Navíc budou moci děti vyrazit 
i do zahraničí, kde uvidí, jak vypadá po-
řádné ragby na ještě vyšší úrovni a bude 
to pro ně ta pravá motivace.“
„Taková slova a  spolupráce potěší, 
navíc nám to dodá klid do  dalších let 
a ušetříme i peněženky rodičů. Může-
me si dovolit, aby naši mladí trénovali 
celoročně, tedy i v zimě v tělocvičnách, 
které si musíme pronajímat. Dále 
nám tyto peníze pomohou při hrazení 
cestovních nákladů dětí na  turnaje. 
No a  díky těmto příspěvkům od  firmy 
Kasia víme, že děti budou trénovat 
na posekaných a kvalitních hřištích,“ 
dodává David Frydrych, prezident 
RC Mountfield Říčany.
Říčanská společnost Kasia, výrobce 
kořenících směsí a  dalších potravi-
nářských doplňků, je známá svou 
charitativní činností, vždyť mnoho 
let přispívá i školám ve městě a okolí. 
„Vždy dáme rádi peníze na něco bohu-

Kasia podpoří mladé říčanské ragbisty
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PráZDNINy Ve STylU 
Parkouru & Freerunu
ant Parkour Deadly Team Říčany

Oficiální Parkourový  
& Freerunový tým v Čr

vás zve na

PŘíMěSTSKý TábOr 
V PŘírODě (Říčany)

I. turnus  
8.–12. července 2013

II. turnus  
12.–16. srpna 2013
Vždy pondělí až pátek  

od 9.00 do 15.30 hodin
Sraz: hřiště na Strašínské  

(býv. Skate Park)

Hlavní náplní bude naučit 
se správnou techniku cviků, 
získávat základy sportovní 

gymnastiky a akrobacie, které 
jsou nezbytné pro perfektní 
zvládnutí triků, aniž by byl 

utrpěn úraz, a bez ohrožování 
svého okolí.

Určeno pro děti od 6 let
Stravování a úrazové pojištění 

zajištěno!!!

Kontaktujte:

Iva Mračková
Manager

+420 722 90  80 72
iva.mrackova@seznam.cz 
www.apdt-ricany.wbs.cz

 Program:
  Kulturní program v Hrusicích od 9.30 hod.
  Den otevřených dveří v Památníku Josefa Lady
  Výstava modelů Antonína Jedličky
  Mnichovické kramaření od 11.00 hod.
  Překvapení a soutěže na trase
  Diplomy pro účastníky pochodu u Infocentra v Říčanech
  od 13.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVĚ NAUČNÉ STEZKY
na kole i pěšky

CESTA KOCOURA MIKEŠE
A

POHÁDKOVÉ HRUSICE

Akce se koná ve spolupráci 
s obcemi Hrusice, Mnichovice, 
Struhařov a MAKS Říčany.

9. ročník
sobota 25. května 2013 v 9.30 hod. v Hrusicích

Sponzoři akce:
ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o.
PEKAŘSTVÍ FRYDRYCH

www.laduv-kraj.cz

 
  
 
 
 
 

První dva květnovové víkendy bu-
dou v Říčanech patřit ragby. Na Sta-
dionu Josefa Kohouta se nejprve 
v  sobotu čtvrtého května od  15.00 
hodin představí A-tým Mountfieldu 
Říčany v extraligovém souboji o po-
stup do play-off se Spartou Praha.
Hned v neděli pátého od 10.00 ho-
din naváží na  seniory starší žáci, 
kteří absolvují třetí jarní kvalifikač-
ní turnaj o postup do přeboru České 

republiky, v  němž se utkají s  praž-
skými celky Slavie, Sparty, Tatry 
a Petrovic.
O  týden později, tedy v  neděli 
12.  května v  10.00, se na  stejném 
místě zapojí do  bojů mladší žáci 
a přípravka U11 Mountfieldu. Také 
pro mladší žáky půjde o generálku 
na přebor, který je čeká v červnu.
Všechny tři říčanské mládežnické 
týmy obhajují loňská prvenství.

Přípravky i žáci jdou do akce

inzerce

libého, aby děti neutíkaly do  heren 
a my jako rodiče se o ně nemuseli bát. 
Z  pomoci ragby máme dobrý pocit, 
protože podporujeme něco smyslu-
plného. A věřím, že nás bude násle-
dovat více říčanských společností,“  

doplňuje Petr Formánek, podle ně-
hož spolupráce s mladými říčanský-
mi ragbisty nemá komerční pozadí. 
„Toto nám odbyt skutečně nezvýší,“ 
uzavírá Formánek s nadsázkou.

(vích)
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Říčanský florbal se rozrůstá
Máme velkou radost, že  veškeré ad-
ministrativní útrapy byly úspěšně 
zakončeny a  9. 5. dojde oficiálně 
ke  sloučení týmu mužů FBK Kolo-
vraty s FBC Říčany. Od  příští sezony 
tedy budeme mít zastoupení i v muž-
ské kategorii (soutěž mužů regionu 

Praha a  střední Čechy – divize C). Již v  letošní sezoně 
se vedoucí kolovratského týmu zapojil do práce v našem 
klubu jako trenér přípravky a  naše vize ho oslovila na-
tolik, že  jsme začali pracovat na  sloučení. Cílem je vy-
budování stabilního florbalového klubu, který pokryje 
všechny věkové kategorie od přípravky po dospělé. Tím-
to krokem jsme se  našemu dlouhodobému cíli výrazně 
přiblížili a zároveň jsme zajistili florbalovou budoucnost 
našim odchovancům, kteří překročí věk mládežnických 
kategorií. Zároveň je to příležitost pro neregistrované 
hráče florbalu v  Říčanech juniorského a  vyššího věku, 
kteří se  rádi zapojili do  soutěžního družstva, aby si 
tuto svoji touhu splnili. Stačí kontaktovat vedení klubu 
na fbc_ricany@centrum.cz.

Soutěže přípravky, mladších 
a starších žáků
Výběr dětí přípravky se  zúčastnil dalšího turnaje, tento-
krát na pražském Chodově. Mezi týmy (podle konečného 
pořadí) Chodova, Dobříše, DDM Prahy 2, 101. Sportov-
ní, Čerčan a Olympu Praha náš tým obsadil krásné čtvrté 
místo, když k medaili chyběl opravdu jen kousíček.
Mladší žáci odehráli během posledních 4 týdnů dva tur-
naje, v Králově Dvoře a Kutné Hoře. Zatímco na prvním 
z nich se nám herně i výsledkově celkem dařilo, obsadili 
jsme 4. místo, turnaj v Kutné Hoře se nám nepovedl, a tak 
jsme skončili na 6. místě. Starší žáci sehráli turnaj v Praze 
na Děkance, kde těsně prohráli se Spartou i Bohemians.
Oba týmy žáků ještě čekají v této sezoně poslední soutěžní 
turnaje, mladší žáci vyjedou do Králova Dvora a starší žáci 
do Nového Strašecí. Přípravku čekají ještě turnaje dva.
Závěrem dovolte opět pozvat děti, které se  chtějí zapojit 
do florbalového dění na kterýkoliv trénink. Rozpis najdete 
na webových stránkách www.fbcricany.cz. Dospělí mohou 
přijít v úterý večer.

Kolektiv trenérů FBC Říčany

Mezinárodní tanec v hale
V  sobotu 4. května pořádá TŠ 
Twist Říčany v říčanské sportovní 
hale za podpory města už 11. roč-
ník soutěže v  rokenrolu. Tradiční 
Jarní cena TŠ Twist Říčany letos 
bude zpestřena nejen rokenrolem, 
ale i  oblíbeným boogie-woogie, 

kde bychom měli vidět i  vítěze loňského světového žeb-
říčku ze Slovenska, manžele Žatkovy. V rokenrolové části 
budou soutěžit jak bývalé mistryně světa – formace Tequi-
las, tak úřadující šampionky modré planety – formace 
Madonna. Obě z  domácího oddílu Twist! Mimochodem 
z Twistu vystoupí celkem šest formací ve čtyřech katego-

riích: dětské dívčí formace, dívčí formace junior, senior 
a  juniorské párové formace. Také soutěžní páry by měly 
být skvělou podívanou. Letos, po mnoha letech, uvítáme 
kromě dětských, žákovských a juniorských párů i akroba-
tické páry se salty a náročnou akrobacií. 
Soutěž, na  které se podílí nejen město Říčany, ale i  fir-
my RTK Logistic, Freesys, či Beno Říčany a  další, začí-
ná v 10.30 hodin. Finále by mělo startovat cca od 18.00 
hodin. A  rozhodně se bude na  co dívat. Všichni věříme, 
že i letos bude sportovní hala zcela zaplněná, že říčanské 
publikum vytvoří pro tanečníky již tradiční báječnou at-
mosféru a TŠ Twist Říčany získá hodně medailí a pohárů!
Více o nás i o soutěži se čtenáři dozvědí na www.tstwist.cz.

Zuzana Boháčková
TŠ Twist Říčany
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Během prázdnin (kromě prvního týdne v červenci) pořádáme oblíbené 
příměstské tábory v Oáze Říčany určené pro děti od 6ti let. Tábory jsou 
vhodné pro děti, které mají rády pohyb a zábavu. Po celý den mají děti 
bohatý program - výuka základů tenisu, projížďka na kole (není povinná), 
přehazovaná, koupání v bazénu, dětské hřiště, stolní tenis a další aktivity 
vč. táborových her. V případě deštivého počasí je k dispozici tenisová 
hala, malá tělocvična a horní restaurace. Stravování (2 svačiny vč. ovoce 
a oběd) a pitný režim je zajištěn v restauraci v areálu Oázy Říčany. Turnusy 
probíhají vždy od pondělí do pátku, rodiče děti přivedou ráno mezi 7:30 
a 8:30 a vyzvednout si je mohou od 16:00 do 18:00. V případě zájmu 
a volné kapacity je možné přihlásit dítě jen na jeden nebo několik dní.

Letní příměstské tábory  
v Oáze Říčany

Tel.:  323 601 170 
 736 679 097
e-mail: oazaricany@oazaricany.cz

Více informací na webových strránkách www.oazaricany.cz 
a na tel. 323601170 nebo zašleme e-mailem.

cena za 1 turnus  

(5 dní): 3.000 Kč
akční sleva platná pro závazné přihlášky  

do 15. 5. 2013: 500 Kč

(tato sleva se platí po termínu i po 15.5.  

pro všechny děti z tenisové školy  

v Oáze Říčany)
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ODDěleNí PrO DOSPělÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00

ODDěleNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

jaN bUrIaN – Veřejná knihovna –  
královna mezi veřejnými domy 23. května 2013 od 18.30

Noc s andersenem
Začátkem dubna se v mnoha knihovnách slaví výročí naro-
zení slavného dánského pohádkáře H. Ch. Andersena (2. 
dubna 1805), a to Nocí s Andersenem, zaměřenou na dět-
ské čtenáře. Pro děti bývá připraven zajímavý program, 
který vrcholí „pohádkovou nocí“ – přespáním v knihovně. 
V  naší knihovně se touto pohádkovou nocí stala noc z  5. 
na 6. dubna. Po minulých dvou ročnících, kdy jsme využí-
vali prostor ve školách, jsme se s dětmi vrátili do knihovny 
a usínali přímo mezi knihami. Ještě předtím jsme ale navští-
vili městské muzeum, kde jsme si prohlédli výstavu Restart. 
Po výborné večeři (řízky, šunkové i pizza rohlíky) jsme měli 
jen chvilku na přípravu a už nás na cestě k rybníku Marvánek 
čekala výprava za poznáním, kterou si pro nás připravili žáci 
7. A 1. Základní školy s paní učitelkou Lenkou Prchalovou.
Lapač zlých snů, jaký si vyráběly některé indiánské kmeny, si 
zhotovily všechny děti a zavěsily si ho nad své vybrané místo 
na spaní. Nikoho tedy nemohly trápit zlé sny. A protože tahle 
noc není jen obyčejnou nocí, ale je nocí kouzelnou, tak se ni-
komu nechtělo spát a mohli jsme si hrát další hry a povídat si 
o knížkách, jejich spisovatelích i ilustrátorech. Když jsme se 
všichni uložili ke spaní, byla právě půlnoc. 
V sobotu ráno na děti čekala snídaně (tvarohové, makové 
a povidlové koláčky) a další hry. Večeři, snídani a vůbec 
celou bohatou hostinu jsme mohli pro všechny připravit 

díky říčanskému pekařství Frydrych a  mnichovickému 
řeznictví Stárek, které zdarma dodaly všechno potřebné 
ve štědrém množství. 
Všichni si odnášeli domů svůj průkaz spáče, malou po-
hádkovou knížku a snad i hezké zážitky. Těšíme se za rok 
znovu na shledanou!

Eva Rýcová

Dalším z  hostů v  říčan-
ské knihovně bude Jan 
Burian – písničkář, skla-
datel, spisovatel, básník, 
publicista, moderátor, 
cestovatel, glosátor a ko-
mentátor žhavé české 
současnosti i  vychladlé 

minulosti. Je synem českého avantgardního divadelníka E. F. 
Buriana a herečky a spisovatelky Zuzany Kočové a vnukem 
operního pěvce Emila Buriana. 
Jana Buriana zná veřejnost nejvíce jako hudebního autora 
a interpreta, jehož tvorba má nejblíže k písničkářům a fol-
kařům (např. v minulosti v duu Burian–Dědeček), vzhle-
dem k  časté spolupráci s  různými umělci však zasahuje 
do dalších žánrů. Pro knihovnu je zajímavá jeho literární 

činnost. Od roku 1990 vydal více než deset knih – od sbí-
rek poezie; Hodina duchů (1990), Ženy, muži a jiné básně 
(2008), vlastních pamětí (Rychle než to zapomenu), sou-
boru fejetonů (Je tu nějaký zavěšený kafe?, Přízrak v ná-
kupním středisku) až po  knihy inspirované cestováním 
a  poznáváním cizích kultur. Napsal už i  libreto k  opeře 
a v roce 2012 vyšla jeho obsáhlá 
monografie o  otci – Nežádoucí 
návraty E. F. Buriana.
Jeho programy pro knihov-
ny jsou kombinací mluveného 
slova, písniček a  čtení. Pořad 
v  říčanské knihovně, v  odděle-
ní pro dospělé na  Masaryko-
vě náměstí, se koná ve  čtvrtek  
23. května a začíná v 18.30.

co se děje v kultuře
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Na  posledním koncertu sezony 
2012/2013 v  Městském kulturním 
středisku vystoupí houslista Josef 
Špaček za  klavírního doprovodu 
Miroslava Sekery. Koncert porušu-
je dlouhodobou tradici středečních 
termínů, byl přesunut vzhledem 
k  termínové kolizi s  umělcovým vy-
stoupením na festivalu Pražské jaro.

Josef Špaček (* 1986) patří k nejtalen-
tovanějším umělcům nastupující, již 
zrající generace, a  rychle se zařazuje 

mezi absolutní špičku ve svém oboru. 
Již v prvním ročníku konzervatoře byl 
přijat na prestižní školu Curtis Institute 
of Music ve Philadelphii a za mimořád-
né studijní výsledky obdržel na  závěr 
cenu Fritze Kreislera. Poté pokračo-
val na  Juilliard School v  New Yorku. 
Velmi úspěšný byl také jako účastník 
národních a mezinárodních soutěžích. 
Tak např. v roce 2012 se stal laureátem 
světové houslové soutěže Královny 
Alžběty v  Bruselu, která je odborníky 
považována za největší a nejnáročnější 
soutěž na světě s nejdelší historií – Jo-
sef je prvním českým houslistou, který 
se probojoval v  této soutěži do  finále. 
V červnu 2009 obdržel 1. cenu na me-
zinárodní houslové soutěži Michaela 
Hilla na Novém Zélandu. V roce 2008 
získal 3. cenu a  cenu poroty mladých 
na mezinárodní houslové soutěži Car-
la Nielsena v  Dánsku. V  roce 2005 
jako vítěz hudebních kurzů Václava 
Hudečka obdržel mistrovské housle 
od Martina Petlacha. V roce 1999 zís-
kal 1. cenu a  laureátský titul absolut-
ního vítěze na mezinárodní Kociánově 
houslové soutěži.

Jeho koncertní činnost je velmi boha-
tá. Již od  dětství účinkoval na  mnoha 
koncertech a  festivalech. Spolupraco-
val s  mnoha významnými dirigenty, 
jako sólista účinkoval se špičkovými 
orchestry. Vystupoval na  významných 
pódiích v  Dánsku, Finsku, Němec-
ku, Anglii, Francii, USA, Švýcarsku, 
Japonsku, Polsku a  Novém Zélandu. 
Sólovou koncertní činnost kombinuje 
s  působením v  České filharmonii, je-
jímž členem je od roku 2011 na postu 
koncertního mistra.
Koncertem Josefa Špačka končí mimo-
řádně úspěšná sezona KPH 2012/2013, 
v níž jsme opět překonali absolutní re-
kord v  počtu prodaných abonentních 
vstupenek za celou dlouholetou historii 
říčanských cyklů KPH – návštěvníci 
si jich koupili 139! Městské kulturní 
středisko děkuje všem a zvláště členům 
Kruhu přátel hudby za  přízeň, kterou 
dlouhodobě komorním koncertům vě-
nují. Na  úspěšném rozvoji koncertní 
činnosti v Říčanech mají zásadní podíl. 
Těšíme se na  nadcházející sezonu 
2013/2014.

Vladimír Levický

Závěrečný koncert sezony KPH  
josef Špaček Úterý 14. 5. 19.30, MěKS Říčany

Heldorado (PL) na pódiu 
v MěKS
Přivítáme kapelu z  Polska, která se 
vyznačuje výrazným skalním zvu-
kem, který dokonale ladí s  expresiv-
ními, ale zajímavými vokály. V  hud-
bě Heldorada slyšíme nejrůznější 
hudební vlivy a styly, mix, který pol-
ští hudebníci nazývají „dostatečná 
úroveň řízení“ nebo „cval“. Písně, 
z nichž většina jsou společné skladby 
tohoto týmu, mají promyšlené texty 
v  polštině a  angličtině. Nedávným 
úspěchem skupiny je cena novinářů 
a Hlavní cena festivalu KATAR 2012 
v  Toruni, hlavní cena na  II. Akade-
mickém Hudebním festivalu Poznaň 
2011, hlavní cena na Evropském hu-
debním festivalu WAKE UP & LIVE 
Sulecin 2011, jejich první singl „First 

Born“ byl vybrán jako deska týdne 
v Berlíně na RockRadio.de.

Pěchota
Sestava se stabilizovala v  únoru 
roku 2006. Vedle zakladatele bube-
níka Milana Viplera a basisty Kalaše 
přibyli do  kapely bratři Koudelkové 
a druhý kytarista Ondra Pátek řečený 
Patýs. „Abychom se odlišili od  před-
chozí formace, pojmenovali jsme se už 
pouze Pěchota.“ Pěchota hraje vlast-
ní skladby, v  nichž mísí prvky hard-
coru, nu metalu a  klasického rocku. 
V listopadu 2006 v plzeňském studiu 
Accent nahrála prvotinu, jejíž název 
Pěchota Crossover vyjadřuje přesně 
současný styl kapely.
Pěchota pravidelně koncertuje i u na-
šich severních sousedů v Polsku, kde 

se na  jednom z  turné potkala právě 
i s Heldoradem.
Na  svém kontě má Pěchota proza-
tím tři alba, Crossover (2006),   G8 
(2007) a Pěchota II (2010).

Pankix (indie/pop/rock) 
Na  první pohled zaujme netradiční 
sestavou, v  jejímž středu stojí pů-
vabné dámy – zpěvačka a  houslist-
ka. Za  více než deset let působení 
na  české scéně kapela posbírala 
mnoho ocenění, včetně několika ví-
tězství nebo umístění na  předních 
místech. 
Zahrála si na největších tuzemských 
festivalech, vyhlášených rockových 
klubech a na turné doprovodila např. 
kapely Čechomor a  Clou. Na  svém 
kontě má dvě oficiální alba.

HelDOraDO, PěCHOTa, PaNKIX Pátek 17. května od 20 hod.
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Merlin
Prapočátky pražského Merlinu hle-
dejme v  květnu roku 1988. Kytaris-
ta Marek Podskalský a  zpěvák Dan 
Horyna tehdy hodili rukavici zajetým 
pražským metalovým kapelám (Ara-
kain, Vitacit, Autogen) a přes několik 
personálních změn se (ovlivněni ame-
rickým streetrockovým boomem) do-
stali až k debutu Merlin – Danny Ho-
ryna v  roce 1992. Po  odchodu Dana 
Horyny kapela natočila jedno CD 
a  přestala fungovat. Návrat se usku-
tečnil v  roce 2000, kdy Dan Horyna 
hrál se sestavou: mladičký kytarista 

Miloš „Mimi“ Knopp, na basu skvělý 
spoluhráč z  Benefitu Ríša Tomíček 
a na bicí známý Aleš Zimolka. Sestava 
připravila nový repertoár, který vydal 
na dnes již kultovní desce Tibet. Před 
rokem tragicky zahynul Aleš Zimolka 
a  MERLIN prošel totální změnou. 
V  současné době s  Horynou působí 
v MERLINU špičkoví mladí muzikan-
ti: kytarista Ondra Pátek, basista Va-
šek „Merlin“ Kalaš a  bubeník David 
Scharf. Kapela oživila původní tvrdý 
rockový sound melodikou a větší mu-
zikálností. Připravuje klip se singlem 
a na podzim další řadovou desku.

Pumpa
Kapela, která hraje mix tvrdého 
rocku a  blues, byla založena v  r. 
1982. V  r. 1986–1987 byl zpěvá-
kem Pumpy Dan Horyna. Kapela 
koncertovala spolu s  legendami 
Molly Hatchet, Blackfoot, Hogjaw. 
V  MěKS se představí v  sestavě: 
Michal Němeček (kytara), Pavel 
Marcel (kytara), Zdeněk Jakubec 
(zpěv), Milan Bogo Lebeda (basa), 
Roman Krajdl (bicí). Jejich nejzná-
mější desky jsou Ozvěny (1983), 
Parní pumpa (1986), Tak tradá 
(1999), Masařka (2012).

MerlIN, PUMPa Pátek 24. května od 20 hod.

Výstava „restart“ Druhý život věcí, je otevřena do čtvrtka 9. května.
Od 1. června připravujeme výstavu plastik, obrazů a užité keramiky  
Václava Kalaše. V rámci doprovodného programu chystáme zajímavé dílny.

co se děje v kultuřeco se děje v kultuře

Muzeum Říčany chystá sérii před-
nášek (či výletů), během kterých od-
borníci  různých humanitních oborů 
představí přístupnou formou svou 
vědu, její kouzlo, možnosti bádání 
i  osobní zkušenosti. Témata chceme 
směřovat k říčanskému regionu. 

středa 22. května od 18 hodin
Ředitel Státního okresního archi-
vu Praha-východ se sídlem v  Pře-
myšlení Roman Kolek přiblíží, co 
netušeného se v  archivech stále 
ještě nalézá. Představí archivnictví 
a  práci archivářů. Současně pojed-

ná o  archiváliích „svého“ archivu, 
ve kterém se uchovává i většina fon-
dů s  přímým vztahem k  Říčanům 
a  okolním obcím (fond říčanské 
fary, města Říčany a  sousedních 
obcí i  fondy řady zdejších institucí 
a podniků). 

Přednáška bude přínosem pro laiky 
i  zájemce o  historii zdejší oblasti či 
svého rodu. Během přednášky dojde 
k vystavení originálu cenné archiválie 
v historické vitríně říčanského muzea 
– to, která to bude, si však necháme 
až na středu 22. května v 18.00, kdy 
začíná naše první společné „Putování 
za poznáním“.

Vstupné: 50 Kč

Cyklus „Putování 
za poznáním“:

Putování za poznáním I.: archivář a archivnictví
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Připojte se s námi k oslavám druhého mezinárodního „Dne fascinace rostlinami“, který připadá na 18. května. Vedle 
českých univerzit, botanických zahrad, výzkumných ústavů a dalších organizací, se letos poprvé připojilo Muzeum Ří-
čany, které si pro školy i veřejnost připravilo hned několik aktivit. Jejich cílem je představit rostliny z různých pohledů.
Na semináře a mikroskopování doporučujeme rezervaci na tel.: 605 169 533 nebo emailu: edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

rostlina pod mikroskopem
úterý 14. května od 16.30 do 18.00

Přijďte se podívat do  mikroskopu, 
prohlédnout si nitro rostlin. Jak rost-
lina přijímá vodu? Kudy putuje voda 
v rostlině? Jak se rostliny vyrovnávají 
s  nadbytkem a  nedostatkem vody 
v  prostředí? Prozkoumáme povrchy 
různých listů a podíváme se na příčné 
průřezy kořenem a stonkem rostlin.

Mikroskopování povede Renáta 
Schnablová. (Muzeum Říčany a Ústav 
experimentální botaniky AV ČR)

Vstupné 30 Kč

jak se rostliny rozhodují 
středa 15. května od 18.00

Rostliny komunikují, rozhodují se, 
spolupracují a konkurují si (jako tře-
ba lidi). Jsou fascinující, protože je-
jich způsoby chování jsou tak odlišné 
od toho, čemu jsme schopni rozumět. 
Jejich svět je trochu jako výlet na  ji-
nou planetu: ukazuje, jak taky může 
vypadat život. Do  tohoto světa se 
pokusíme během přednášky trochu 
proniknout. 

Seminář povede Tomáš Herben (Pří-
rodovědecká fakulta UK)
Vstupné 30 Kč

Prodejní výstava 
masožravých rostlin 
čtvrtek 16. května od 14.00 do 18.00 
sobota 18. května od 10.00 do 17.00 

Chcete se něco dozvědět o  těchto 
zajímavých rostlinách? Máte zájem 
je pěstovat? Máte už nějakou ma-

Den fascinace rostlinami

CyKlUS PŘeDNáŠeK 
KOleM SVěTa: Filipíny
pondělí 20. května od 18 hodin

Putování zemí tisíců ostrovů, rý-
žových teras a  tajemných kultur 
v  tropickém ráji, kterému se nevy-
hýbají přírodní katastrofy a  přesto 
člověka provází úsměv Filipínců 

snad na  každém kroku. Dozvíte se 
o pěstování rýže na nejvyšších tera-
sách Kordiller na severním Luzonu, 
Čokoládových horách uprostřed 
moře nebo pevné křesťanské tradici 
v daleké Asii. 
Promítat a vyprávět bude Monika Pa-
ďourová a Ondřej Semotán. 

Vstupné 30 Kč

sožravou rostlinu doma a  chcete se 
poradit, nebo dokonce rozšířit svou 
sbírku? Výstava je prodejní, provází 
Miroslav Srba. 

Doprovodný program výstavy:
Největší zajímavosti  
světa masožravých rostlin  
– seminář
čtvrtek 16. května od 18.00 
a sobota 18. května od 15.00

Do  fascinujícího světa masožravých 
rostlin vás uvede Miroslav Srba.
Vstupné 30 Kč

Kdy: 22.–26. června 2013, každý den 
od 8.30 do 16.30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její 
okolí
Pro koho: děti od  8 do  14 let 
(od ukončené 1. třídy)

Cena: 2500 Kč (v  ceně stravování – 
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim, 
program, lektoři)
Abychom prozkoumali celý svět, ne-
musíme jezdit daleko. Pojďme pátrat, 
kdo žije v houštinách, vodách i půdě 

Říčanského lesa, pozorovat rostliny, 
zkoumat hmyz. Upečeme společně 
chleba. Poznáme nové kamarády 
a zahrajeme si spoustu her. 

Bližší informace a  přihlášky dětí  
na  e-mailu: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz.

Příměstský tábor: Říčanská expedice kolem světa

co se děje v kultuře
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Kaplička v Kuří
V sobotu 22. června se v Kuří uskuteč-
ní oslava k výročí 110 let vybudování 
zdejší kapličky do  současné podoby. 
Slavnost spolupořádá Osadní výbor 
Kuří a Sbor dobrovolných hasičů Kuří 
za obětavé podpory (finanční i mate-
riální) značné části místních občanů. 
O vlastní akci a programu bude blíže 
informováno v  příštím, tedy červno-
vém čísle Kurýru. Tato událost je však 
vítanou příležitostí podívat se trochu 
blíže na  minulost tohoto, na  místní 
poměry unikátního objektu.
Některé informace v  následujících 
řádcích vycházejí z  materiálů Jiřího 
Vomáčky a  Antonína Kousala. Kap-
lička byla postavena obcí v roce 1903, 
na což odkazuje nápis na kříži: „Ku cti 
a chvále Boží postavila obec Kuří Léta 
Páně 1903“. O  podobě předchůdce 
kapličky panují dosud nejasnosti, je 
však jisté, že v totožném místě již dří-
ve byla drobná sakrální stavba, u  níž 
se lidé zastavovali a modlili. Mapa sta-
bilního katastru, která byla pro obec 
Kuří vytvořena roku 1841, ukazuje 
v místě dnešní kapličky dřevěný kříž. 
Více informací o  minulých dobách 
snad přinese další výzkum. 
Obraťme se nyní do 20. století. O vý-
zdobu kapličky se zasloužili místní 

občané – prababička pana Emila Pro-
cházky věnovala sošku Panny Marie, 
svícny a kříž, paní Kubešová z čp. 23 
darovala obrazy. V kapličce visel rov-
něž zvon, který zvonil každodenně v 6 
ráno, v pravé poledne a v 6 večer, dále 
pak zvonil při mimořádných událos-
tech, požárech, povodních či v přípa-
dě úmrtí některého z  Kuřských, byl 
tudíž užíván jako tzv. umíráček. Inu, 
doprovázel místní v  dobrém i  zlém. 
Zvoníci dle pamětí zde byli následují-
cí: Josef Vocetka, Václav Brzák s man-
želkou, František Barek, Vojtěch Ko-
rejš a Marie Vališová. 
Během doby přišla i  horší léta, nej-
prve byl ukraden zvon (který se již 
nenašel), posléze v roce 1978 i socha 
Panny Marie. Naštěstí byla socha ještě 
tu noc při namátkové silniční kontrole 
SNB zajištěna. Nedošlo však z pocho-
pitelných důvodů k  jejímu navrácení 
do vlastní kapličky, nýbrž byla umístě-
na v bezpečí říčanského muzea, jehož 
sbírkovým předmětem se stala. 
Jedná se o typ tzv. Panny Marie Imma-
culaty, tj. Neposkvrněné, která svou 
patou drtí hada/draka (asociace ďábla) 
obtáčejícího zemskou sféru. Titul „Ne-
poskvrněná“ se vztahuje k  dogmatu 
katolické církve, které tvrdí, že Marie 
byla počata v lůně své matky sv. Anny 
bez poskvrny prvotního hříchu (ne-

plést s  biblickým neposkvrněným po-
četím Krista, které se týká panenství 
Marie a  početí Krista bez pohlavního 
styku s lidským otcem).
Po dvou relativně nedávných opravách 
kapličky (přičiněním kuřských občanů 
a pana Danity), nyní díky další iniciati-
vě místních, kteří uspořádali veřejnou 
sbírku, a  díky neocenitelné pomoci 
rodiny akademického malíře Pavla Va-
vryse a  jeho spolupracovníků dochází 
k  vytvoření kopie sochy Panny Marie 
a  zároveň k  odlití nového zvonu. Obé 
bude opět sloužit svému účelu a dopro-
vázet život zdejších obyvatel.

Martin Hůrka

Keramické nádoby, lépe řečeno po-
většinou jejich fragmenty, patří mezi 
to typické, co archeologové při svých 
výzkumech nalézají. Na zkoumaných 
sídlištích bývá keramických zlomků 
často obrovské množství a i při pouhé 
procházce po  zoraném poli v  místě 
takového starého sídliště lze tu a tam 
nějaký ten střep objevit. 
Nádoby sloužily pravěkým lidem 
při každodenních činnostech – při 
vaření potravy i její konzumaci, při 
výrobě a přípravě různých vonných 
či čisticích směsí, barviv, k uchová-
vání sypkých obilovin apod. 
S  výrobou keramických nádob se 
u nás můžeme setkat od doby neoli-
tu (mladší doba kamenná). Jednalo 
se o období, kdy zde v prostředí star-
šího lovecko-sběračského způsobu 

života začali lidé používat i  cílené 
zemědělské postupy. Nádoby bývaly 
vyráběny rozličnými technologie-
mi (různá užitá keramická hmota, 
způsob povrchové úpravy i  vlastní 
vytvoření tvaru), zdobeny různými 
technikami (rytí, kolky, prstování, 
nalepování apod.) i  odlišnými mo-
tivy (zakroucené linie, pásy vpichů, 
geometrické obrazce aj.). 
Tyto tři faktory však v  některých 
případech bývají jednotné a typické 
pro to které období a území, což ar-
cheologům umožňuje přiřadit na-
lezené zlomky k  tzv. archeologické 
kultuře (jistě znáte např. únětickou 
kulturu s  hroby „skrčenců“ nebo 
kulturu bylanskou, již proslavil 
způsob pohřbívání tehdejších elit 
ukládaných na  vozy v  komorových 

hrobech). Keramika tak pomáhá 
datovat sídliště nebo jeho části a též 
další předměty nalezené v  sídlišt-
ních objektech nebo hrobech.
Zobrazené snímky sbírkových před-
mětů Muzea Říčany prezentují jak 
nádobu pravěkou (vpravo), tak stře-
dověkou (vlevo s pokličkou). Poklič-
ky jsou užívány přibližně od 13. sto-
letí, raný středověk je u nás nezná.

Martin Hůrka
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Program:
Pátek 10. května, 20.00

n Green day revival 
special quest: Proximity, No Side – 
koncert spřízněných kapel

Neděle 12. května, 14.00

n Michal na hraní – zábavný pořad 
pro děti s Michalem Nesvadbou 
Pondělí 13. května, 17.30
Koncert ke Dni matek – ZUŠ Říčany

Úterý 14. května, 19.30

n Kruh přátel hudby 
Josef Špaček – housle, Miroslav Se-
kera – klavírní doprovod
koncert doplní výstava fotografií To-
máše Zýky ***

Pátek 17. května, 20.00

n Pěchota (ČR), Heldorado (PL), 
Pankix (ČR) – rock koncert

Pondělí 20. května, 14.00–17.00

n Setkání seniorů – Svátek matek

Středa 22. května, 20.00

n Jazzové večery v Říčanech
Jitka Vrbová a Hot jazz Praha

Pátek 24. května, 20.00

n Pumpa, Merlin – koncert českých 
rockových legend

Pondělí 27. května, 14.00

n Desatero problémů
Beseda s občany

Středa 29. května, 20.00

n Robert Křesťan a Druhá tráva – 
folk koncert

Připravujeme:
Úterý 4. června, 19.30

n Koncert Říčanského komorního 
orchestru
letní koncert

Úterý 11. června, 19.30

n „Vlčci hrají pro stacionář“ II 
– benefiční koncert vážné hudby 
ve prospěch denního
stacionáře pro seniory – účinkují: Jo-
sef Vlček – housle, Vilém Vlček – vi-
oloncello, Jan Vlček – klavír, trubka, 
na klavír doprovází Věra Langerová

Středa 12. června, 19.00

n Letní koncert kytarového kurzu 
J. Bardy a sboru Bardáček

Pondělí 17. června, 17.30

n Absolventský koncert ZUŠ

17. listopadu 214, tel. 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz
Více na www.kultura.ricany.cz

co se děje v kultuře

V rámci koncertu houslisty 
Josefa Špačka, dne 14. května, 
se uskuteční v Městském 
kulturním středisku i výstava 
fotografií Tomáše Zýky. 
Autor – absolvent školy fotografo-
vání FOTOINSTITUT.CZ – pra-
cuje jako profesionální fotograf 
především produktové fotografie 
a fotograf v Institutu experimentální 
medicíny. Ve své volné tvorbě se vě-
nuje zejména krajinářství, makrofo-
tografii a zátiší. Některé jeho cykly, 
jako Potoky, krajinky, makro a zátiší 
budou prezentovány na výstavě.
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LADŮv kRAJ A OkOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do  
12. 5.

Brandýs n/L Pohlednice – Výstava historických pohlednic z Brandýsa nad Labem a okolí. Oblastní muzeum 
Praha-východ.

2. 5. – 
28. 5.

Říčany Výstava amatérských prací – 6. ročník festivalu amatérských výtvarníků. Galerie Kotelna.

4. 5. Senohraby 6.00–18.00 Okolo hvězdárny k Ladově chalupě – 43. ročník turistického pochodu a cyklojízdy. Pěší trasy 
4, 6, 8, 16, 28, 31 a 51 km, cyklistické trasy 23, 49, 68 a 75 km. Start a cíl – chata lyžařského 
oddílu Senohraby–Žlábka–Vávrům palouk.

4. 5. Štiřín 10.00 Štiřín kros – 3. ročník atletických závodů o  poháry nejlepších atletů světa. Startovné: děti 
30 Kč, dospělí 50 Kč. Louky mezi Všedobrovicemi a Štiřínem.

8. 5. Kunice Beseda s vojáky – Beseda s rodáky z Kunic, absolventy SOU Kunice, potomky rodu Berchtoldů. 
Zámek Berchtold.

10. 5. Štiřín 19.30 Jiří Korn a 4NET – Premiéra nového programu 2013 – verze III. Vstupné 400/500 Kč, Zámek.
10.– 

12. 5.
Ondřejov 9.00–17.00 Den otevřených dveří – Prohlídky zdarma na Hvězdárně Ondřejov.

11. 5. Říčany 8.00–14.00 Festival řemesel a  slavnosti bylinek – Ukázky tradičních řemesel, prodej výrobků, dílny 
pro děti, sazenice bylinek a květin, divalo pro děti, vystoupení folklórního souboru Mikeš aj. 
Masarykovo náměstí.

12. 5. Říčany 7.08 Nedělní pochod s  Líbou – Rymaně–Mníšek pod Brdy–Rymaně, 16 km. Odjezd vlakem 
z nádraží v 7.08 hod. Přihlášky na tel.: 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

12. 5. Říčany 14.00 Michal na  hraní – Divadelní představení autora a  protagonisty Michala Nesvadby pro 
nejmenší děti s rodiči. Městské kulturní středisko.

12. 5. Kolovraty 14.00–16.00 Běh mezi stromy – Běh pro všechny věkové kategorie. Pořádá rodinné centrum Kolovraty – 
MACEK, o.s. na víceúčelovém hřišti TJ Sokol Kolovraty. Cena pro každého běžce.

12. 5. Doubek 17.00 Přednáška sexuologa Radima Uzla – Známý sexuolog vystoupí v pořadu křeslo pro hosta. 
Sál Hostince v Doubku.

13. 5. Říčany 17.30 Koncert ke Dni matek – Koncert ZUŠ Říčany, Městské kulturní středisko.
14. 5. Říčany 16.30–18.00 Rostlina pod mikroskopem – Jak rostlina přijímá vodu? Kudy putuje voda v rostlině? Přijďte 

se podívat do mikroskopu, vstupné 30 Kč. Muzeum
15. 5. Štiřín 15.00–18.00 Větvičkova poradna pro veřejnost – Možnost zakoupení knih, vstup zdarma. Dům ATIS.
15. 5. Říčany 18.00 Jak se rostliny rozhodují – Přednáška Tomáš Herbena s  Přírodovědecké fakulty, vstupné 

30 Kč. Muzeum.
16. 5. Říčany 14.00–18.00 Největší zajímavosti světa masožravých rostlin – Miroslav Srba vás seznámí se světem 

masožravých rostlin. Zároveň probíhá prodejní výstava, vstupné 30 Kč. Muzeum.
17. 5. Sázava 20.00 Sázavský koncert – 6. Sázavský koncert, který se koná za každého počasí pod širým nebem. 

Vystoupí AG FLEK, WABI DANĚK, VAŠEK NECKÁŘ. Vstupné 390 Kč, předprodej také 
v Infocentru Říčany. Zahrada Sázavského kláštera.

18. 5. Říčany 10.00–17.00 Prodejní výstava masožravých rostlin – Výstavou provází Miroslav Srba, vstupné 20 Kč. 
Muzeum.

19. 5. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – FIVE STAR CLARINET QUARTET, Bach–Albinoni–Mozart–
Piazzola–Hlaváč. Vstupné 250 Kč. Zámek.

22. 5. Uhříněves 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – Světový swing 30. a 40. let. Vstupné 420 Kč. Divadlo 
Bolka Polívky U22.

24. 5. Louňovice 19.30 Petra Ernye Quartet a  Marek Rejhon – Swingový koncert, vstupné 140 Kč. Restaurace 
u „Henců“.

25. 5. Hrusice 9.30 Cesta kocoura Mikeše – 9. ročník pochodu z Hrusic do Říčan. Kulturní program v Hrusicích, 
den otevřených dveří v Památníku J. Lady, Mnichovické kramaření od 11 hod, soutěže na trase, 
diplomy v IC Říčany do 17 hod.

25. 5. Kostelec n. 
Č/L

Jiří Holoubek Trio – Koncert, na kterém se bude křtít nové CD. Pivovar.

25. 5. Kostelec n. 
Č/L

Výstava mysliveckých trofejí – Výstava mysliveckých trofejí ulovených v roce 2012 se bude 
konat v  sále Smiřických na  zámku. Po  celý den výstavy je zajištěn doprovodný program – 
laserová střelnice, ukázky sokolnictví a další.

26. 5. Štiřín 9.00–16.00 Rozkvetlý Štiřín – Akce s  bohatým programem pro dospělé i  děti, prohlídka zámeckých 
interiérů, parkem provází Václav Větvička, vstupné 100 Kč, Zámek.

26. 5. Doubek 15.00 Eva a Vašek – Koncert populární dvojice, bude možné si i zatančit na známé melodie. Vstupné 
150 Kč. Hostinec v Doubku.

27. 5. Říčany 14.00 Desatero problémů – Beseda s občany, Městské kulturní středisko.
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V  polovině března se náš divadelní 
spolek se hrou Hotel mezi dvěma svě-
ty zúčastnil krajské přehlídky amatér-
ských divadelních souborů Wintrův 
Rakovník. Už to, že je soubor na  pře-
hlídku vybrán, znamená, že inscenace 
stojí za podívání. Letos jsme se utkali 
s dalšími osmi soubory ze Středočeské-
ho kraje. Představení se nám povedlo, 
hned po  jeho skončení jsme se setkali 
s velmi příznivým ohlasem diváků. 
Odborná porota uděluje v  Rakovníku 
dva druhy ocenění: Cenu (za  opravdu 
mimořádný výkon) a  Čestné uznání 
(za nadprůměrný výkon). My jim v žer-
tu přezdíváme cena dvouhrnková a jed-
nohrnková, podle počtu keramických 
hrnečků, které dotyčný oceněný obdrží.
Náš letošní výkon byl ohodnocen hned 
sedmi hrnečky! Cenu za  herecký vý-
kon získali David Kulhan a  Daniela 
Toulcová, Čestné uznání za  herecký 
výkon Hana Mondscheinová a Vojtěch 
Nejedlý, Čestné uznání za režii Radana 
Šimčíková.

Děkujeme za grantovou podporu měs-
tu Říčany a máme radost, že se nám le-
tos daří naše město mimořádně dobře 
reprezentovat. 

Radana Šimčíková

Pozvánka na výstavu 
FeSTIVal 
aMaTÉrSKÉ 
TVOrby POŠeSTÉ 
V GalerII 
KOTelNa! 
Vernisáž:  
1. 5. 2013 od 14.00 h. 
Výstava:  
2. 5. – 28. 5. 2013 
Všichni jsou srdečně zváni, 
vstup volný! 

L. Zavadilová

Úspěch Divadelního spolku Tyl Říčany
co se děje v kultuře
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co se děje v kultuře

Petr Matěják (24) je vynikající český 
houslista. Studoval na zahraničních 
školách a za svoji hru získal již mno-
ho prestižních ocenění. Navíc žije 
v Říčanech, které považuje za krásné 
malé město plné mladých lidí. V roz-
hovoru pro Říčanský kurýr prozra-
dil, proč si zvolil právě hru na housle, 
jaký je jeho běžný den, nebo jaké to 
bylo koncertovat naživo v přítomnos-
ti finalistek České Miss 2013. 

Jste velmi úspěšným mladým hous-
listou reprezentujícím naši zemi 
v  celém světě. Kdy jste začal hrát 
na housle a jak jste se dostal k tomu-
to hudebnímu nástroji?
Hru na  housle jsem začal ve  věku tří 
let. Byl jsem inspirován starší sestrou 
Lenkou, která začala hrát o  pár mě-
síců dříve nežli já. Housličky jsem 
dostal k Vánocům a už pod vánočním 
stromečkem jsem se dal do hraní ná-
rodních písniček a koled.
Pocházíte z  hudebnické rodiny. 
Bylo tedy logické, že začnete hrát 
zrovna na housle?
Oba moji rodiče jsou profesionální 
houslisté, sestra začala také houslemi, 
takže jsem nepřemýšlel o jiném nástroji.
Chtěl jste se hraní profesně věnovat 
již od dětství, nebo jste měl v záloze 
i jiné povolání? 
Má nejoblíbenější část hraní na housle 
byly koncerty. Měl jsem vždy radost, že 
vystoupím před plným sálem lidí – oni 
mi zatleskají a  po  koncertě dostanu 
čokoládu od  rodičů. Ale samozřejmě 
každé dítě má nějaké vysněné povolání. 

V dětství mě dost zajímalo létání, chtěl 
jsem se stát pilotem dopravního letadla.
Víme, že nic není zadarmo a  velký 
talent mnohdy, především u  hry 
na  hudební nástroj, nestačí. Jak 
často je nutné se hře věnovat, aby se 
dosáhlo vaší úrovně? 
Je známé, že jedna z klíčových věcí úspě-
chu je, že rodiče se věnují dítěti a cvičí 
s ním. V tom jsem měl štěstí. Oba moji 
rodiče se mi věnovali, a  dokonce sami 
profesionálně hrají. Aby člověk mohl 
opravdu dosáhnout špičkové úrovně, 
měl by se nástroji věnovat každý den 
a  pracovat s  maximální koncentrací, 
aby zbytečně neztrácel energii potřeb-
nou pro hraní koncertů.
Měl jste někdy chuť s  houslemi tak-
zvaně praštit, nebo jít alespoň místo 
cvičení ven s  kamarády? Já v  dětství 
hrála na klavír a cvičit stupnice a etu-
dy bylo někdy „za trest“.
Naskytly se samozřejmě chvíle, kdy se 
mi do cvičení vůbec nechtělo a  jednu 
dobu jsem houslí chtěl i  nechat. Ale 
pak jsem viděl možnosti a smysl hra-
ní na nástroj a začal na sobě pracovat. 
Dá se říci: čím lépe muzikant hraje, 
tím více času chce strávit s nástrojem 
a užít si krásných tónů. 
Máte za  sebou studium na  pražské 
konzervatoři i  na  zahraničních hu-
debních školách v  USA a  v  Němec-
ku. Jaké jsou rozdíly ve  studiu hry 
na housle u nás a v zahraničí a jakou 
zkušenost hodnotíte nejlépe? 
Je těžké říci: tam to umí nejlépe naučit. 
Každá škola mi přinesla něco užiteč-
ného. V Praze jsem měl skvělé učitele, 

ve  Filadelfii byl neuvěřitelně kvalitní 
studentský orchestr a  v  Berlíně jsem 
ocenil nauku rozdílných uměleckých 
stylů. V  každém místě jsem potkal 
skvělé lidi, se kterými jsem dodnes 
v  kontaktu a  vždy jsem nadšen, když 
se znovu sejdeme.
Koncertujete s  různými orchestry 
a  získal jste již také mnoho oceně-
ní na  Mezinárodních houslových 
soutěžích po celém světě. Jakého si 
ceníte nejvíce?
Největším úspěchem je moje vítězství 
na  Brahmsově mezinárodní soutěži 
v Rakousku, kam se sjelo 75 houslistů 
z celého světa bez rozdílu věku. Soutěž 
se skládala ze tří kol, v každém se hrál 
jiný repertoár, stylisticky odlišný. V po-
sledním kole byl romantický koncert 
s doprovodem orchestru. Já jsem si vy-
bral Sibeliův houslový koncert.
O hudebnících je známo, že žijí velmi 
hektickým a  časově náročným způ-
sobem a  bydlí spíše po  hotelích než 
doma. Můžete popsat, jak vypadá váš 
běžný den? 
Dny, kdy mám koncert a dny, kdy mám 
volno, jsou zcela odlišné. Člověk nemů-
že cvičit šest hodin v  kuse a  pak hrát 
celovečerní koncert. Rozhodně mojí ob-
líbenou věcí není brzké ranní vstávání! 
Takže ráno cvičím až po desáté a stává 
se, že pak obědvám později. Odpoledne 
se snažím sportovat (cyklistika, turisti-
ka). Večer hraji tak, abych si moc nero-
zezlil sousedy.
Jaký vliv má toto životní tempo třeba 
na  soukromý život? Předpokládám, 
že partnerka musí mít buď stejnou 
profesi, nebo musí být výjimečně tole-
rantní. Souhlasíte?
Myslím si, že výběr partnera či part-
nerky u  muzikantů je svým způsobem 
již danou věcí. Většina muzikantů, co 
znám, se vždy dala dohromady s dalším 
hudebníkem nebo alespoň s někým, kdo 
vážnou hudbu obdivoval. Sám mám 
přítelkyni – skvělou violistku, která po-
chází z  Austrálie. Výhodou je, že oba 
máme rádi hudbu a chápeme, co obnáší 
připravit se na koncert. 
Žijete v  Říčanech. Je to tedy domov, 
kam se rád vracíte?
Říčany jsou krásné malé město, plné 
mladých lidí. Příroda kolem Jurečku je 

Houslista Petr Matěják: Klasická hudba je inspirací pro život
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co se děje v kultuře
opravdu okouzlující – ideální pro různé 
sporty. Sám se někdy vydám na vyjížďku 
na  kole. Rád bych hrál více koncertů 
v Říčanech a okolí, myslím, že by to bylo 
oboustranně zajímavé.
Sledujete dění ve  městě? Co se vám 
na  Říčanech líbí, co byste naopak 
chtěl změnit či zlepšit? 
Nemám přehled o každodenním dění 
města Říčan, ale musím říci, že pan 
Vladimír Kořen je tím nejlepším sta-
rostou, jaké město může mít. Vím, že 
v  tom nechává opravdu neskutečnou 
dávku energie a doufám, že mu každý 
bude pomáhat, jak nejlépe umí. Líbí se 
mi příroda a  okolní lesy, člověk vyjde 
z města a je okamžitě v krásné přírodě. 
Nelíbí se mi ovšem, jak právě tato příro-
da je devastována developerskými pro-
jekty, které nemají ohled na své okolí.
Jak hodnotíte Základní uměleckou 
školu v  Říčanech, o  kterou je rok 
od roku větší zájem? 
Se ZUŠ Říčany nemám osobní spojení, 
ale vím, že dosahuje výborných výsledků 
na soutěžích. Je to určitě škola, která by 
si zasloužila větší pozornost veřejnosti, 
a rodiče místních dětí by měli dát mož-

nost svým potomkům objevit krásy hud-
by. Myslím, že budou mile překvapeni!
Děti dnes mají obrovské množství 
možností, jak trávit volný čas. Často je 
pro rodiče těžké rozhodnout, jestli se 
mají věnovat sportu nebo třeba prá-
vě hudbě. Myslíte, že je důležité vést 
malé děti ke hře na hudební nástroje, 
třeba zrovna na housle?
Jenom jako příklad uvedu několik jmen, 
která se neproslavila houslovým umě-
ním, ale jako velkého koníčka měla 
právě hru na housle: Thomas Jefferson, 
Meryl Streep, Jayne Mansfield, Albert 
Einstein nebo fiktivní detektiv Sherlock 
Holmes. Rozhodně klasická hudební 
tvorba v jakékoliv podobě přinese dítěti 
nové inspirace pro život. 
Nedávno jste doprovázel hrou na hous-
le promenádu finalistek České Miss 
2013. Jak jste si tuto zkušenost užil? 
Dokážete udržet soustředěnost i v pří-
tomnosti takových krásných dívek? 
Účast na České Miss byla skvělá zkuše-
nost, za  kterou vděčím ředitelce České 
Miss paní Michaele Maláčové. Být pří-
tomen všem zkouškám a v kontaktu se 
všemi deseti finalistkami se nestává kaž-

dý den! Výstup v televizi byla velká výzva, 
vždyť jsem hrál naživo! A  samozřejmě 
když kolem vás promenáduje 10 nejkrás-
nějších dívek Česka ve večerních šatech, 
tak potřebujete maximální soustředě-
nost, abyste nezapomněli, proč vlastně 
stojíte na stejném pódiu jako ony!
A  když jsme u  toho rozptylování, 
na závěr se zeptám: Zažil jste někdy 
při vystoupení nějakou nepříjemnost, 
např. zapomněl noty? 
Mojí zatím největší noční můrou byla 
živá zkušenost z Hindemithovy meziná-
rodní houslové soutěže v Berlíně. V po-
sledním kole jsem byl doprovázen pianis-
tou, který je sice skvělý hráč, ale bohužel 
nedochvilný. Přišel o pět minut později, 
než jsem měl oficiálně nastoupit na pó-
dium. To ale není vše. Když už jsme tedy 
opožděně byli připraveni, že nastoupíme 
na pódium, jeden z porotců se mě zeptal: 
„Ty noty si ale neberete s sebou, že ne?“ 
A tak jsem na mezinárodní soutěži hrál 
Beethovenovu 1. sonátu zpaměti, aniž 
bych to dopředu tušil. Přesto jsem vyhrál 
2. cenu a k tomu zvláštní ocenění. Mys-
lím, že mě teď jen tak nic už nerozhodí... 

Adéla Michalová
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Denisa Pospíšilová a Berenika Selixo-
vá se 12. dubna zúčastnily semifinále 
a  velkého finále celostátní pěvecké 
soutěže s  mezinárodní účastí ČES-
KO ZPÍVÁ 2013. Denisa Pospíšilová, 
coby nejmladší semifinalistka v  kate-
gorii 15–16 let, se předvedla s  písní 
Mercy od  britské popové zpěvačky 
Duffy a  svým osobitým podáním tak 
roztleskala celý sál. Odvezla si 3. mís-
to v kategorii Cena internetu.
V  letošním ročníku jsme ale dosáhli 
také na  finále. Odbornou porotou, 
v  čele s  patronkou soutěže Kamilou 
Nývltovou, několika hudebními pro-

ducenty a známými českými zpěváky, 
do něj byla po svém perfektním výko-
nu poslána Berenika Selixová. Do-
stala se tak do  finálové desítky, kde 
v jejím podání zazněly písně od brit-
ské legendy Dusty Springfield Son 
of a  preacher man a  náročná píseň 
z  muzikálu Bídníci Samotářka. Obě 
holky si ze soutěže přivezly cenné 
zkušenosti, nové kolegy a  kamarády 
a  hlavně opět dokázaly, že se nebojí 
předvést své kvality i  za  hranicemi 
našeho města a  jejich profesionální 
výkony to jen potvrzují.

Eliška Erlichová

Koncert folkové 
skupiny Sekvoj 
v Olivovně

Olivova dětská 
léčebna v Ří-
čanech zve 
všechny mi-
lovníky tramp-
ské a folkové 

hudby na koncert skupiny Sekvoj. 
Koncert se bude konat v úterý 
21. května od 19 hodin v kapli léčeb-
ny. Vstupné je dobrovolné a po skon-
čení koncertu bude přichystáno malé 
občerstvení. Místa si, prosíme, re-
zervujte na čísle 602 627 741. Více 
informací na www.olivovna.cz

Říčanské zpěvačky bodovaly v Trutnově
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historie v obrázcích

Příjezd něm
eckých okupačních jednotek do Říčan v roce 1939, dnešní ul. 17. listopadu (fotografie odkazují na článek se vzpom

ínkam
i dalibora hofty na str. 50 k počátku něm

ecké nacistické okupace).
 

Foto: z archivu M
uzea Říčany

chtěli bychom požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokumentují zašlé i relativně živé časy v Říčanech 
a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií muzeu k okopírování (veškeré 

fotografie budou po naskenování v pořádku majiteli vráceny). Přispějete tím k obrazové dokumentaci podoby města a jeho okolí.


