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Petr Tomáš 
Profesionální záchranář,  
předseda Strany zelených Říčany
Při psaní úvodníku letního čísla Kurýru jsem se malinko zapotil. Co sdělit občanům města těšícím 
se na  prázdniny, dovolenou a  další letní aktivity, aniž bych je strašil historkami profesionála ze zá-
chranky. Neodpustím si pár letních rad. Nejlépe se léčí úraz, který se nikdy nestal. Snažte se předvídat 
nebezpečné situace nejen o letních prázdninách. Plechová cedule s označením povolené rychlosti nebo 
vyznačující obytnou zónu nikoho bohužel neochrání. Bezohledných řidičů, a to i u nás v Říčanech, je 
nevyčerpatelná zásoba. Bezpečnostní přilby a dětské autosedačky jsou dnes téměř samozřejmostí, ale 
mnohdy zapomínáme na kontrolu jejich nastavení a upevnění, zapomínáme je upravovat podle růstu 
dítěte. Při sportovních aktivitách nepřeceňujte své schopnosti. Takový skok do neznámé vody po hlavě 
nejde vzít zpátky. A když už nějaký ten úraz nebo jiný závažný zdravotní stav nastane? Mezi základní 
lidské dovednosti by mělo patřit zvládání základů první pomoci. Trochu mě zarazilo, jak malá byla 
v Říčanech odezva na možnost bezplatného kurzu první pomoci.  První pomoc po vzoru televizních 
seriálů je plná mýtů a velmi nebezpečných, mnohdy smrtících omylů.

Letní měsíce nás někdy přivedou na místa, kde si uvědomíme, jak dobře se vlastně v Říčanech máme. 
Otočením kohoutku na nás stříká pitná voda, odpadky se neválí po ulicích (tedy někdy také) a noční 
Černokostelecká se zdá být klidnou a nudnou uličkou. Na kole nebo pěšky se během chvíle dostaneme 
do čistého lesa a dýcháme kvalitní vzduch. Je potřeba si vždy připomenout, jak je to fajn, a stávající stav 
nejen chránit, ale i aktivně vylepšovat. Myslet na to, že moje starost nekončí s hranicí mého pozemku. 
Proto bych rád využil příležitosti a poděkoval všem, kteří dělají v Říčanech něco navíc a naplňují pojem 
„občanská společnost“.  Od lidí, kteří pečují třeba o ořechovku, až po dobrovolné vedoucí a trenéry, 
kteří formují životní postoje a návyky našich dětí. Díky, je vás hodně a je to moc dobře! Děkuji i všem 
komunálním politikům, ať už jsou v zastupitelstvu, nebo ne, za práci pro město. Mnohdy jde o nevidi-
telnou a zcela nedoceněnou práci zejména těch, kteří pracují bez nároku na odměnu, z vlastního ob-
čanského rozhodnutí a přesvědčení. Sám mám zkušenost, kolik času a energie  zabere vyjednání jedné 
cesty a aleje nebo vybudování stavebního retardéru u  developerem špatně vyprojektované obytné zóny. 

Přeji vám všem, abyste si léto užili a vrátili se odpočatí a plní energie zpět do zeleného města Říčany.  

Slovo úvodem
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a v pátek 14. srpna pro inzerci.

Příští vydání bude distribuováno  
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Na obálce: dětský den na ragbyovém hřišti 
snad konečně přivítal v Říčanech léto.

Foto: rudolf Flachs
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Krátce z rady 14. 5. 2015
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy na autorský do-

zor s firmou Vodní díla TBD na akci „Mlýnský rybník 
– rekonstrukce hráze, objektů a  odbahnění nádrže“ 
v ceně 159 744,20 Kč včetně DPH.

u Rada souhlasila s uvolněním částky 59 895 Kč vč. DPH 
z rezervy RmŘ na pokrytí nákladů spojených s aktuali-
zací a dopracováním dokumentace pro provedení stav-

u Zastupitelstvo schválilo aktualizovaný Seznam projek-
tů města Říčany.

u Zastupitelstvo souhlasilo se zahájením stavby podle 
investičního záměru rekonstrukce šaten Rugby clubu 
Říčany s tím, že finanční krytí ve výši 5 milionů Kč bude 
závazkem rozpočtu města na rok 2016.

u Zastupitelé schválili investiční záměr na akci „Rekon-
strukce komunikace Verdunská“ s celkovou výší nákla-
dů na rekonstrukci 5 509 166 Kč vč. DPH. 

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na  akci  
„Demolice kotelny a  vybudování nových parkovacích 
míst v areálu nemocnice v Říčanech“, dále souhlasilo 
s  vyřazením z  majetku a  demolicí části stavby občan-
ského vybavení (kotelny), která je součástí pozemku 
parc. č. st. 2387 o výměře 178 m2 v k.ú. Říčany u Prahy 
v areálu říčanské nemocnice, a schválilo uvolnění část-
ky 727  772 Kč vč. DPH na  pokrytí nákladů realizace 
této investiční akce z rezervy Fondu rozvoje města.

u Zastupitelé schválili investiční záměr na akci „Chodník 
v ulici Květná, Kuří“ s celkovou výší nákladů 976 531 Kč 
vč. DPH a souhlasili s uvolněním částky 60 500 Kč z re-
zervy FRM na úhradu projektové dokumentace.

u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na  akci In-
ženýrské sítě a komunikace v ul. Na Hradě v Říčanech 

a rozpočtové opatření na uvolnění 100 000 Kč z rezervy 
FRM na  dokončení projektové přípravy a  uložilo fi-
nančnímu odboru zajistit potřebná rozpočtová opatře-
ní na zahájení realizace této akce. 

u Zastupitelé schválili dofinancováním II. etapu z rezer-
vy FRM na  akci Rekonstrukce objektu I. ZŠ v  ul. So-
kolská v celkové výši 3 820 098 Kč, vzhledem k získané 
dotaci stavba musí být dokončena do konce roku 2015, 
a uložili OF zajistit potřebná finanční opatření. 

u Zastupitelstvo schválilo revizi č. 1 investičního záměru 
MŠ Labská, která řeší rozšíření předmětu záměru o re-
alizaci zahrady v přírodním stylu a navýšení finančních 
prostředků na realizaci tohoto záměru.

u Zastupitelé souhlasili s  uvolněním částky 100  000 Kč 
z rezervy zastupitelstva na zajištění finančních nákladů 
spojených s realizací koncertu vítězné hudební skupiny 
1. 9. 2015, vybrané na základě hlasování občanů.

u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním finanční částky 
200 000 Kč na nákup nového vozidla pro Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví.

u Zastupitelé si vyhradili právo vydat souhrnné vyjádření 
k projektu Byty Říčany – II. etapa.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z červnového jednání Zastupitelstva města Říčany

by na rekonstrukci jižní části komunikace Třebízského 
a uložila odboru finančnímu učinit příslušná rozpočto-
vá opatření.

u Radní vybrali ve věci veřejné zakázky „Rekonstruk-
ce I. ZŠ Říčany v ulici Sokolská, zateplení a spisov-
na“ nejvhodnější nabídku od  uchazeče BDS Bene-
šov, s.r.o., s nabídkovou cenou 14 649 885 Kč včetně 
DPH.

u Rada souhlasila s  vyřazením z  evidence zastaralého, 
plně odepsaného drobného hmotného majetku pří-
spěvkové organizace ZŠ Nerudova v  celkové pořizo-
vací hodnotě 171 831 Kč, a vzhledem k tomu, že tento 
majetek je pro zřizovatele dále nevyužitelný, souhlasila 
s jeho ekologickou likvidací.

Krátce z rady 21. 5. 2015
u Radní vzali na vědomí vývoj zpracovávání návrhu ha-

varijních opatření na  stokové síti města Říčany v ul. 
Sadová a souhlasili se zpracováním investičního zámě-
ru na realizaci těchto opatření s předpokládanou hod-
notou investice 1,3 mil Kč.

u Rada souhlasila s  uzavřením dodatku ke  Smlouvě 
o  vzájemné spolupráci ze dne 28. 11. 2013, přijaté 
RMŘ pod č.usn. 13-56-029 dne 21. 11. 2013, uzavřené 
mezi Svazem měst a  obcí ČR a  městem Říčany, týka-
jícího se prodloužení projektu Meziobecní spolupráce 
na období od 1. 6. 2 015 do 31. 10. 2015. 

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 19. 8. 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
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Krátce z rady 28. 5. 2015
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 

městem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem ND-
CON, s.r.o., na  vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení a následně pro provedení stavby 
na stavbu „Rekonstrukce ulice Politických vězňů a Ces-
ty svobody v Říčanech“ včetně výkazu výměr v úrovni 
stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněné-
ho kontrolního rozpočtu a zajištění veškeré inženýrské 
činnosti za účelem získání příslušného správního roz-
hodnutí za cenu 275 880 Kč včetně DPH.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem Janem 
Líbalem na zhotovení nové lávky přes odpadní koryto 
bezpečnostního přelivu rybníka Srnčí za celkovou cenu 
83 455,57 Kč včetně DPH. 

u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem 
NDCON, s.r.o., na vypracování projektové dokumen-
tace pro územní řízení a stavební povolení a dokumen-
taci pro provedení stavby na  stavbu „Propojení ulic 
Táborská – Dukelská“ za  celkovou cenu 214  170 Kč 
včetně DPH.  

u Rada vzala na vědomí odstoupení MUDr. Tomáše Firs-
ta z funkce člena správní rady Olivovy dětské léčebny, 
o.p.s., k 16. 4. 2015, a jmenovala členem správní rady 
Olivovy dětské léčebny, o.p.s., JUDr.  Zdeňka Hrabu 
a  členem dozorčí rady Olivovy dětské léčebny, o.p.s., 
Janu Simandlovou.

Krátce z rady 4. 6. 2015
u Radní souhlasili s převodem nevyčerpané části účelo-

vé dotace na plavání žáků příspěvkové organizace ZŠ 
Nerudova ve výši 10 200 Kč na navýšení mzdových pro-
středků v rámci rozpočtu pro rok 2015.

u Rada souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a  Petrem Bedrní-
kem jako zhotovitelem na  sanaci vlhkosti v  budově 
I. ZŠ Říčany v čp. 82 – „U Soudu“ za celkovou cenu 
389 634,79 Kč včetně DPH.

u Radní schválili uzavření smlouvy o  smlouvě budoucí 
na  zřízení služebnosti práva zřídit, udržovat a  pro-
vozovat parkovací stání na  pozemku parc. č. 144/12 
v délce cca 36 m2 v k.ú. Říčany u Prahy ve vlastnictví 
města Říčany ve prospěch investora stavby „Zimní-
ho stadionu“, Říčanská hokejová, s.r.o., dle přiložené 
situace za 1  000 Kč/m2 tj. celkem cca 36  000 Kč (bez 
DPH) na dobu určitou do 31. 8. 2045 a uložila tajemní-
kovi MěÚ v Říčanech zajistit vypracování této smlouvy 
a souhlasila s jejím podpisem. 

Krátce z rady 11. 6. 2015
u Radní vydali vnitřní směrnici č. 5/2015 o  používání 

zbraní a střeliva a uložili tajemníkovi MěÚ v Říčanech 
zajistit její podpis.  

Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města  
se v letních měsících nekonají, další 

setkání bude v září.

Z OČí DO OČí

u Radní souhlasili s poskytnutím individuálních dotací z 
Humanitárního fondu města prostřednictvím uzavření 
veřejnoprávních smluv těmto neziskovým organizacím:
Občanské sdružení Modré dveře, Kostelec nad Černý-
mi lesy, ve výši 5 000 Kč, Diakonie Dubá, Dubá, ve výši 
18  000 Kč, Dětské krizové centrum, Praha 4, ve  výši 
20 000 Kč

u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy:
– se společností ČSR, z.s. místní organizace na 

poskytnutí finančního příspěvku 19 720 Kč účelově 
určeného na nákup rybí obsádky do revíru ČRS, 
z.s., MO Říčany,

– s občanským sdružením Pastelkov na poskytnutí fi-
nančních prostředků ve výši 15 000 Kč, účelově ur-
čených na realizaci projektu Péče o strašínskou alej, 
společenská akce 1. narozeniny aleje, dětský den,

– se společností Říčanský lůvr, o.s., na  poskytnutí fi-
nančních prostředků 15  000 Kč určených na  reali-
zaci projektu FAM Festival amatérské tvorby,

– s Okrašlovacím spolkem v Říčanech, o.s., na poskyt-
nutí finančních prostředků ve výši 15 000 Kč za úče-
lem realizace projektu Vydání publikace o rodech 
v Pacově,

– se Seniorcentrem Říčany na poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 2 602 Kč určeného na opravu slu-
žebního vozu,

– s TJ Tourist, o.s., na poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 15 000 Kč pro TTC Říčany na přátelský zápas 
ve stolním tenise v Borkenu. 

u Radní souhlasili s podáním žádosti Ekocentra o dota-
ci na akci/projekt „Podpora a rozšíření aktivit v Les-
ním klubu Pramínek“, která bude probíhat na měst-
ském pozemku u Říčanské hájovny, z Programu 2015 
pro poskytování dotací z  rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí 
a zemědělství.

u Rada souhlasila s  podáním žádosti Muzea Říčany 
o  dotaci na  akci/projekt „Můžeme si vybrat – široká 
nabídka environmentálního vzdělávání pro školy“ 
z  Programu 2015 pro poskytování dotací z  rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství.

u Radní souhlasili s  podáním žádosti Muzea Říčany 
o  dotaci na  akci/projekt „Environmentální vzdělávání 
v  Didaktickém centru geologie“ z  Programu 2015 pro 
poskytování dotací z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, kancelář starosty a tajemníka
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Informace z radnice

První hlasování o  hudebním koncer-
tu v  rámci kampaně Řídím Říčany je 
úspěšně za  námi. Druhé hlasování 
o  tématu filmového festivalu potrvá až 
do konce léta. A nové hlasování je právě 

tady! Probíhá od 16. června 2015 do 9. září 2015 a je to 
něco, co v Říčanech ještě nebylo! Pokud jste se regis-
trovali prostřednictvím formulářů a bydlíte trvale v Ří-
čanech, máte jedinečnou možnost zapojit se do  dění 
města. Neváhejte se proto registrovat u dobrovolníků 
v ulicích nebo na kontaktních místech.
Je to jednoduché. Máme pro vás nabídku 10 investičních pro-
jektů, z nichž každý stojí cca 2,5 milionu korun. Vyberte 2 nej-
palčivější projekty, s kterými podle vás musí město co nejrych-
leji pohnout. Nebojte se, chceme realizovat postupně všechny, 
ale v tuto chvíli na ně máme v městské kase pouze 5 milionů 
korun. Máte k dispozici až 4 plusové hlasy a 2 minusové. Vy-
užijte tuto nabídku, více informací na www.ridimricany.cz.
Víte ještě o dalších místech v Říčanech, které by stálo za to 
vylepšit, opravit nebo rovnou postavit? Rádi uvítáme ja-
kékoli vaše nápady! Zařadíme je do  projektu Desatero 
problémů, který letos bude probíhat právě formou hlaso-
vání Řídím Říčany. Posílejte na projekty@ricany.cz přes 
léto své návrhy a  na  podzim pak společně rozhodneme 
o dalších 10 problémech k řešení.

1 Vytvoření mola na rybníku Marvánek
Přejete si, stejně jako my, aby rybník Marvánek 

oprášil zašlou slávu a  stal se vyhledávaným koupalištěm 
a  báječným místem k  odpočinku a  volnočasovým aktivi-
tám? Postupnými kroky a  především díky vašim hlasům 
se brzy naše přání splní. Od podzimu loňského roku pro-
bíhá odbahnění rybníka, oprava výpusti a hráze. Revitali-
zací projde i pobřeží, které bude od vodní plochy odděleno 
propustnou kamennou hrázkou. Na levém břehu vznikne 
pozvolný písčitý přístup do rybníka v šířce asi 90 m. Písek 
bude cca 3 metry od hladiny pozvolna přecházet v travna-
tou pláž. V dalším kroku chceme v jihozápadní části rybní-
ka Marvánek vybudovat molo z dubových fošen, které bude 
navazovat ve výšce necelého metru ode dna rybníka právě 
na  písčitou pláž. Romantické místo poslouží například 
k procházce nad vodou, k odpočinku nebo smočení nohou.

2 Rekonstrukce chodníku 
na Černokostelecké ulici I. část – 

„Hezčí cesta do školy“
Projekt rekonstrukce zničených chodníků na Černokos-
telecké ulici je rozdělený na  dvě části. Celkem se sklá-
dá ze 14 úseků. Navazuje tak na opravu části chodníků 
z roku 2013 v úseku od křižovatky s Lesní ulicí ke křižo-
vatce s Haškovou ulicí po pravé straně ve směru do Pra-
hy a související obnovou zeleně. Některé části chodníku 
na  Černokostelecké pomohli městu financovat i  podni-
katelé, kteří chtěli mít před svým obchodem nebo re-
staurací upravené vydlážděné místo. V rámci první části 
dojde k úpravě levostranného chodníku pro pěší včetně 
vjezdů a sadové úpravy zeleně směrem do Prahy v úse-
ku od místa, kde se na protější straně kříží Černokoste-
lecká s  ulicí Plukovníka Švece, až po  křižovatku s  ulicí 
Riegrova v celkové délce cca 650 metrů. Starý rozbořený 
asfaltový povrch nahradíme betonovou zámkovou dlaž-
bou v šířce 2 metrů. Nový chodník je navržen pro bez-
bariérový přístup osob, přechody, místa pro přecházení 
a zastávky autobusů se opatří hmatovou dlažbou, stejně 
jako místa vjezdů podél obrub. 

3 Obnova aleje na Cestě svobody 
v Říčanech

Cestu svobody, po  které projdou dennodenně stovky 
lidí na nádraží, do centra nebo do volnočasového centra 
Na Fialce, trápí poškozené a chřadnoucí kulovité javory. 
Jejich zdravotní stav je už dlouhodobě na hranici uhynu-
tí, na kosterních větvích a v kmeni je řada dutin a hrozí 
nebezpečí rozpadu korun nebo dokonce celých stromů. 
Pomozte proto svým hlasem oživit stromořadí v této pěší 
zóně! Projekt zahrnuje pokácení 35 dřevin, odstranění 
jejich pařezů a  vysazení nových stromů. Součástí úprav 
je i vytvoření trávníků a květinových záhonů v travnatých 

Řídím Říčany – Investiční projekty občanům 
na míru! rozhodněte, co vás ve městě nejvíc pálí!
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pásech, které by doplnily linii stromořadí. K vyššímu kom-
fortu přispějí parkové lavičky s odpadkovými koši. Jelikož 
je území nejnižším místem celého okolí, musí se zachovat 
a  obnovit odvodňovací systém. Město chce projekt ještě 
rozšířit a vybudovat i novou dlážděnou cestu v návaznosti 
na kamenný chodník od města s tím, že úpravy by proběh-
ly na jaře 2016. 

4 Vybudování nového plotu u sportovní 
haly a fotbalového hřiště

Starý vlnitý plech, rozbouraná zeď a  šedivá stěna tri-
buny. Obrázek, který vidí tisíce řidičů, kteří přijíždějí 
do centra města od Světic. Pojďme to změnit! Sportovní 
hala získala na jaře úplně nový kabát. Je moderní, čistá a 
svěží. Nové oplocení kolem budovy a fotbalového hřiště 
však ještě chybí. Hoďme společně původní plot do  sta-
rého železa a postavme nový! Radnice připravila výmě-
nu stávajícího plechového plotu o  délce cca 150 metrů 
za nový a chce ho posunout směrem do fotbalového hřiš-
tě. Zároveň dojde k  rekonstrukci 110 metrů dlouhého 
oplocení podél ulice Široká. Celý plot bude stát na beto-
nových patkách s drátovými poli. V rámci projektu opra-
víme i část stěny tribuny, domečky pokladen a postavíme 
nová vstupní vrata.

5 Čtyři menší projekty pohromadě – 
„Chcete opravené a rozkvetlé město?“ 

Květinové záhony v ulici Rýdlova
Máte doma opečovávanou zahrádku plnou květinových 
záhonů? A chcete, aby rozkvetla i další místa v Říčanech? 
Pak neváhejte hlasovat pro výsadbu smíšených trval-
kových záhonů v  ulici Rýdlova. Na  místo zatravněných 
ploch podél ulice Rýdlova od ul. Alšova až k ul. 5. května 
a  na  ostrůvku uprostřed křižovatky Rýdlova x 5. května 
vyrostou trvalky, letničky a  cibuloviny, které pokvetou 
převážnou část vegetačního období. Jedná se o  smíšené 
výsadby, které po celý rok vytváří harmonické a vizuálně 
atraktivní prostředí. A navíc podporují život mnoha dru-
hů hmyzu a zvyšují tak biodiverzitu okolí. 

Rekonstrukce schodů v ulici Zborovská
Příkré schody nad tzv. myší dírou u nádraží v ulici Zborov-
ská jsou v dezolátním stavu a nyní jsou uzavřené z důvodu 
zachování bezpečnosti a zdraví procházejících lidí. Jejich 
oprava je pro další užívání opravdu nezbytná. Urychlete ji 
svým hlasováním! Schodišťové stupně se kompletně vy-
mění za nové ze schodišťových prvků Best – Canto s pro-
tiskluzovou úpravou. Dvě řady schodů rozděluje plocha 
vydlážděná přírodním kamenem. Stejně tak nahradíme 
staré zábradlí novým trubkovým.
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Úprava parkoviště za Kulturním centrem Labuť
V  rámci „menších“ projektů počítáme také s  vytvořením 
nového parkoviště ze zámkové dlažby za KC Labuť s přístu-
pem z ulice Jiráskova. Úpravy se budou týkat dvorního trak-
tu s plochou cca 120 m2, kde doplníme chodníky k bočním 
vstupům kulturního centra a  zpevníme plochy parkoviště. 
Součástí akce bude rovněž i demolice nevzhledné garáže. 

Vybudování osvětlení hřiště Strašínská
V  červnu 2014 se plocha, kde stála původně rampa pro 
skateboardisty, proměnila v nové sportovní hřiště s umě-
lým trávníkem o  výměře 42x24 metrů. Kromě herního 
prostoru areál nabízí venkovní posilovnu s  různými po-
silovacími a  gymnastickými prvky, kde je možné cvičit 
na  bradlech, žebřinách, hrazdě, vodorovném žebříku 
nebo na  neobvyklém rodeoboardu. Cvičit nebo hrát fot-
bal jde však zatím pouze za  světla, protože zde chybí 
osvětlení. Nyní se chystáme plochu víceúčelového hřiště 
kompletně osvětlit. 

6 Rekonstrukce chodníků 
na Černokostelecké ulici II. část – 

„Schůdněji za obchodem a zábavou“ 
Druhá část zahrnuje rekonstrukci chodníku po  obou 
stranách ulice Černokostelecké. Po pravé straně směrem 
na Prahu se týká úseku dlouhého asi 400 metrů od křižo-

vatky s  Haškovou ulicí až za  most nad Říčanskou ulici. 
Na protější levé straně se opraví část od ulice Riegrova, 
také až k mostu nad Říčanskou ulicí, v délce cca 500 me-
trů. Rovněž jako u I. části oprav dojde k vybudování no-
vého bezbariérového dlážděného chodníku včetně obrub, 
úprav vjezdů a  travních a květinových pásů. Chodník se 
opraví i na ostrůvcích na křižovatkách Černokostelecká x 
Spojka a Černokostelecká x Úvalská. 

7 Oprava lesní cesty Jureček  
– Staré koupadlo – Strašín

V  minulém roce prošlo zásadní opravou několik kritic-
kých úseků lesních cest, které byly nejvíce postiženy po-
vodní v červnu 2013. Nyní chce město vylepšit stav i hoj-
ně využívané cesty od  koupaliště Jureček směrem k  tzv. 
Staráku, vedoucí dále proti proudu Rokytky v celkové dél-
ce cca 1,4 km. Rekonstrukce proběhne na třech úsecích. 
První cesta v délce 700 metrů se táhne od restaurace Jure-
ček podél rybníka, tenisových kurtů, fotbalového hřiště až 
ke Starému koupadlu. V části podél Rokytky, kde hrozilo 
nebezpečí úrazu kvůli povodním, byla již cesta opravena. 
Další úsek vede od Staráku podél Rokytky, asi 350 metrů 
směrem k  lomu. Třetí část se týká trasy dlouhé 335 me-
trů od  Staráku nahoru lesem na  Strašín. Cesty jsou po-
škozené, místy podmáčené, s nezpevněným břehem nebo 
dlouhodobě neupravované. Cesty se jednak rozšíří dle 
terénních podmínek od 0,5 do 2 metrů, dojde k lokálnímu 
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vybagrování terénu a zejména k úpravě povrchu. Aktivní 
sportovci i přátelé přírody a pohodových procházek, po-
mozte vylepšit okolí Jurečka a Rokytky a dejte hlas tomuto 
projektu! Zároveň město jedná s Lesy ČR, aby po realizaci 
výše uvedených tří úseků cest proběhla i oprava navazují-
cích částí, které již nejsou v majetku města Říčany. 

8 Nový chodník v Březské ulici – chodník 
mezi Radošovicemi a Novým Pacovem

Už žádné uskakování ke krajnici silnice před projíždějící-
mi auty. A konec volnému procházení chodců ve vozovce. 
Zvýšené nebezpečí totiž nyní hrozí na Březské ulici v Ří-
čanech-Radošovicích, kde chybí chodník. Právě nového 
chodníku by se mohli dočkat obyvatelé nejen z  této uli-
ce, ale i všichni lidé směřující k autobusu, vlaku, do ško-
ly nebo třeba k  oblíbenému koupališti Jureček. Hlasujte 
pro vyšší bezpečnost na této poměrně frekventované ulici 
a vznik patřičného místa k pohybu chodců! Chodník bude 
situován převážně na pravé straně ulice ve směru od ná-
městí Československé armády k  mostu přes Rokytku 
s tím, že v úseku mezi ulicemi K Vodárně – V Lukách se 
kvůli nevyhovujícím šířkovým poměrům převede na levou 
stranu. Dva metry široký chodník tvoří betonová dlažba. 
Výstavba zahrnuje osazení betonových obrub a  vybudo-
vání chodníku včetně řešení odvodnění silnice v  daném 
úseku do vsakovacích jímek pod tělesem chodníku. Sou-
částí investice je rovněž přeložka telekomunikačních sítí.

9 II. etapa didaktického centra geologie
Letos v dubnu vznikl v Říčanech na zahradě I. ZŠ uni-

kátní geopark, kde jsou k vidění typické horniny z celé ČR, mo-
del paleontologického naleziště či jezírko pro rýžování zlata. 
V geologické laboratoři je možné horniny řezat a leštit. Díky 
polarizačnímu mikroskopu lze nahlédnout i do nitra kamenů.. 
To by však nemuselo být všechno. Chcete podpořit rozšíření 
geologické zahrady o učebnu, jeskyni či malý amfiteátr? Pro-
jekt první etapy realizovalo Muzeum Říčany ve  spolupráci 
s městem, při plánované výstavbě další etapy chtějí opět spojit 
své síly. Druhá etapa bude navazovat na již hotovou část par-
ku. Centrální část vyplní multifunkční travnatá plocha s ohniš-
těm a po pravé straně bude umístěn depozitář se vzorky neros-

tů. Na depozitář navazuje otevřený přístřešek s třešní krytinou 
z  břidlice. Jedinečný prostor nabídne autentická pravěká 
jeskyně, model staré štoly a rokle s ukázkou typických rostlin. 
Svah v zadní části se využije k posezení jako malý amfiteátr.

10  Obnova stromořadí na Masarykově 
náměstí v Říčanech

Projekt revitalizace zeleně v centru města vznikl pro nut-
nost oživit pomalu odcházející stromy a zajistit jim lepší 
růstové podmínky. Máme totiž za  cíl ozdravovat okolí, 
rozšiřovat zeleň a květinou výzdobu ve městě. Proč? Chce-
me žít v estetickém prostředí plném života. Podpořte nás 
a přineseme kus přírody do našeho města! Záhon s treláží 
(konstrukce pro popínavé rostliny) místo trávníku, který 
je také součástí projektu, již Masarykovo náměstí v Říča-
nech zdobí. Nyní zbývá ještě výměna stromů před starou 
radnicí a  u  zastávky autobusu, které jsou poškozené se 
sníženou vitalitou a  horším zdravotním stavem. Z  pěs-
tebních důvodů je třeba pokácet 22 lip na severní i  jižní 
straně a poté vysadit 17 okrasných hrušní – vysokokmenů 
se zapěstovanou korunou ve výšce 280 cm do speciálních 
podzemních konstrukcí ve zpevněných plochách a dalších 
7 hrušní do travních pásů. Ke každému stromu se umístí 2 
provzdušňovací a zavlažovací sondy. Zbývající prostor se 
vyplní organominerálním substrátem a povrch výsadbové 
jámy pokryje protierozní a mulčovací rohož.

Adéla Ambrožová
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Velmi nás těší váš zájem a chuť zapo-
jit se do  hlasování. V  některých pří-
padech se na nás obracíte, že dlouho 
čekáte na  potvrzení registrace, pří-
padně jste jej vůbec neobdrželi. Rádi 
bychom rozptýlili vaše obavy a struč-
ně přiblížili celý proces.
Jak víte, možnost registrovat se 
do kampaně Řídím Říčany máte dvo-
jí: vyplněním papírového formuláře 
a  na  stránkách www.ridimricany.cz. 
Vyberte si, prosím, pouze jeden ze 
způsobů. Pakliže systém odhalí, že 
jste se registrovali dvakrát, obrací-
me se na  vás e-mailovým dotazem, 
zda můžeme ve  vašem uživatelském 
účtu sjednotit všechny údaje, které 
jste zadali do  papíru či elektronicky. 
Pro zřízení uživatelského účtu je ne-
zbytný váš souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Nezapomeňte tedy, 
prosím, příslušné políčko zaškrtnout 
v registračním formuláři.
Proces papírové registrace může tr-
vat o trochu déle. Děláme, co může-
me, avšak než jsou stovky formulářů 
shromážděny na  sběrných místech 
a  informace z  nich manuálně zkon-
trolovány, přepsány a  importovány 
do  hlasovací aplikace D21, nějaký 
čas to trvá. Město by s vámi rádo ko-
munikovalo především prostřednic-
tvím e-mailu. Pokud nemáte vlastní 
e-mailovou adresu a zadáváte pouze 
telefonní číslo, dbejte prosím o  to, 
aby se jednalo o mobilní telefon. Pev-
nou linku bohužel nemůžeme využít.
V momentě, kdy vás systém zaregis-
truje, zasílá vám automaticky potvr-
zovací e-mail s  odkazem, na  který 
prosím klikněte. E-mailový klient 
občas považuje tyto zprávy za  nevy-
žádanou poštu a ukládá je do spamo-
vé schránky, aniž byste si toho všimli. 
Dokonce máme i zkušenost, že spam 
se někde po  pár dnech automaticky 
maže. Vy jako uživatelé tedy můžete 

marně čekat na zprávu od nás, která 
se vám mezitím již mohla schovat 
mezi spamem a zmizet. Zápas s šotky 
kyberprostoru někdy bývá náročný. 
Proto prosíme, abyste tomu věnovali 
zvýšenou pozornost a  kontrolova-
li, zda zprávy od  nás dostáváte bez 
potíží. Pokud máte trvalé bydliště 

v Říčanech, stejnou cestou vám totiž 
po  začátku každého nového hlaso-
vání (například od 16. 6. probíhající 
hlasování o  investičních projektech) 
bude chodit pozvánka. Opět stejný 
případ. Pokud pozvánka skončí ne-
povšimnuta mezi spamem, můžete 
být ochuzeni o  účast, a  to by přece 
byla škoda.
Děkujeme za  pochopení. Kampaň 
Řídím Říčany je stále na začátku, ale 
věříme, že bude brzy fungovat k plné 
spokojenosti města a  především ob-
čanů.

Tým Demokracie 2.1

K vašim dotazům ohledně registrace
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1. září 2015 v  17.00 hodin proběhne koncert skupi-
ny Vypsaná fiXa v Říčanech. Hudební akci připravilo 
město především pro žáky a studenty říčanských škol, 
ale předpokládá se, že se na koncert mohou dostat i dal-
ší fanoušci. Lístky jsou totiž pro všechny zdarma! Pop-
-punkovou kapelu si vybrali Říčaňáci prostřednictvím 
unikátního hlasování projektu Řídím Říčany. O neuvě-
řitelných pět hlasů předstihla hudební duo Slza. 
Obyvatelé Říčan, ale i kdokoli jiný měli na hlasování o hu-
debním koncertu na první školní den více než měsíc, a to 
od 15. května do 22. června 2015. Vybírali mezi pěti in-
terprety způsobem tzv. participativního hlasování, který 
funguje na principu efektu více hlasů, a  jeho autorem je 
matematik Karel Janeček. Každý hlasující měl k dispozici 
až dva plusové hlasy a jeden hlas minusový. Vítězné kape-
le ještě konkurovali již zmíněná Slza, Nebe, Jelen či oblí-
bení muzikáloví zpěváci Josef Vágner a Kamila Nývltová.  
„Vzpomínám, jak jsem jako školák 1. září trpěl. Kromě toho, 
že jsem se těšil na kamarády – spolužáky, se mi do školy moc 
nechtělo. A  tak jsme přemýšleli, co by mohlo být pro ško-
láky a studenty trochu lákavou náplastí na to, že jim zase 
začínají školní povinností. Vyhrál volně přístupný koncert 
a kapelu si vybrali Říčanští sami,“ říká starosta Vladimír 
Kořen.
Na koncert Vypsané fiXy v čele s frontmanem Márdim se 
tak můžete těšit v úterý 1. 9. od 17.00 hodin ve sportovní 
hale v Říčanech.  
Rocková kapela Vypsaná fiXa, která se někdy sama ozna-
čuje za pop-punkovou, funguje na české hudební scéně už 
přes dvacet let. Historii začali psát čtyři muzikanti v roce 
1994 v Pardubicích. Obliba kapely začala strmě stoupat 
po vydání debutového alba Brutální všechno v roce 2001. 
Kapela často vystupuje také na nejrůznějších festivalech, 
kde se vyznačuje skvělou hudbou, energickým publikem 
i legendárním kotlem fanoušků. Pro jejich songy je typic-
ké spojování chytlavých melodií s punkově rychlým tem-
pem a říznými kytarami. Zazní i v Říčanech hity jako Dar-
ling, Mažoretka, 1982, San piego, Nina nebo Dezolát?
Zajímavostí je, že během roku 2007 spolupracovali na na-
táčení českého filmu Václav, který orámovala hudba z je-
jich tvorby. Zpěvák skupiny Michal Mareda (Márdi) se 
ve filmu objevil i v epizodní roli. V roce 2012 spolupraco-
vali na filmu Čtyři slunce. 

Hlasovat o tématu filmového festivalu  
až do konce letních prázdnin
Ještě více času, a  to do 1. září 2015 12.12 hodin, máte 
na hlasování o zvolení tématu filmového festivalu, který 
v Říčanech proběhne příští rok. Máte na výběr z 12 témat. 
Milujete romantické filmy, jste fanoušky akčních trháků, 
chcete vidět filmy natočené v Říčanech nebo vás zajímají 
filmy z míst, která protíná 50. rovnoběžka?

Této volby se může zúčastnit každý. Nemusíte být Říčaňáci, 
nejste ani omezeni věkem. Stačí jen zajít na stránky  
www.ridimricany.cz a odhlasovat. Chcete se však na cho-
du Říčan podílet víc? Pak se registrujte u  dobrovolníků 
v  ulicích nebo na  kontaktních místech (podatelny MÚ, 
Infocentrum na Masarykově nám., Infocentrum v rondelu 
nádraží, KC Labuť, Muzeum Říčany, Volnočasové centrum 
Na Fialce). O zásadnějších tématech mohou hlasovat pou-
ze občané starší 15 let a s trvalým bydlištěm v Říčanech. 
Právě takové zásadní hlasování začalo 16. června 2015. 
Máme pro vás nabídku 10 investičních projektů, z nichž 
máte možnost vybrat 2 projekty, které vás nejvíce pálí. 
Využijte tuto nabídku, hlasovat můžete až do 9. září 2015.
„Je vždycky obtížné vybrat to, co lidé ve  městě opravdu chtějí 
a co považují za důležité. Hlasování o investicích nám pomůže 
při rozhodování. O vítězné kapele rozhodlo zhruba čtyři sta hla-
sujících. Doufám, že u rozdělení 5 milionů korun nám rozhodne 
minimálně dvojnásobek lidí,“ zakončuje starosta.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Známe výsledky prvního hlasování v rámci Řídím Říčany! 
Koncert v Říčanech ovládne kapela Vypsaná fiXa
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Pořadí Název Hlasy + Hlasy - Celkem

1. Vypsaná fiXa +185 -39 146

2. Slza +162 -21 141

3. Jelen +126 -28 98

4. Nebe +84 -19 65

5. Josef Vágner  
a Kamila Nývltová

+90 -109 -119
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Ve  čtvrtek 28. května se slavnost-
ně otevřely dveře nového denního 
stacionáře OLGA v Říčanech. Uni-
kátní bylo financování této stavby 
za  téměř 14 milionů korun. Staci-
onář vznikl za významné finanční 
podpory říčanského občana Jana 
Blaška a  dalších stovek občanů, 
kteří přispěli do  veřejné sbírky. 
Vybralo se přes 9 milionů korun, 
zbytek financí zaplatilo město. So-
ciální zařízení poskytující ambu-
lantní služby pro osoby se sníženou 
soběstačností je prvním zařízením 
tohoto typu v Říčanech. 
„Tímto slavnostním dnem se uzavřela 
téměř čtyřletá práce k  dosažení lep-
ších služeb pro naše rodiče a prarodi-
če. Jako garant celého projektu musím 
poděkovat všem těm, kteří přispěli 
na konto veřejné sbírky, a též poděko-
vat všem bezejmenným, kteří přispěli 
na  dobrou věc vložením jakékoliv fi-
nanční částky do dárcovských kasiček. 
Přeji stacionáři Olga, aby dobře slou-
žil všem, kteří ho budou potřebovat,“ 
uvádí radní Michal Mrázek. 
„Myslím, že právě dokončená stavba 
je důkazem toho, že v  Říčanech žijí 
lidé s  dobrým srdcem,“ říká starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Když člověk prochází míst-
nostmi, které voní novotou, hned si 
připomene tóny dobrovolnických kon-
certů bratrů Vlčkových, v  paměti vidí 
kasičky na městských akcích i podpisy 
smluv s největšími dárci. Říčany se se-
mkly a daly dohromady dobrou věc.“ 
Denní stacionář OLGA poskytuje am-

bulantní péči osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z  důvodu věku nebo 
zdravotního postižení. Také je určen 
pro osoby trpící chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby. Provoz 
zařízení pro denní pobyt 10 – 14 klientů 
zahájí na začátku července. V budoucnu 
se počítá s  možností pobytu i  v  rámci 
odlehčovacích služeb například na celý 
týden. V  zařízení budou sloužit 3 – 4 
ošetřovatelky nebo ošetřovatelé. 

Každodenní péče, vzdělávací 
aktivity a občanská podpora
„Klientům nabízíme pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o  vlastní 
osobu nebo při osobní hygieně či po-
skytování stravy. Také klademe důraz 
na  výchovné, vzdělávací a  aktivizační 
činnosti a  zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. Rovněž 
se zaměřujeme na  sociálně terapeu-
tické činnosti a pomůžeme i při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí,“ 
přiblížila Iveta Závodská, ředitelka 
Domova s pečovatelskou službou Se-
nior, jehož je stacionář nyní součástí.
Projekt podle návrhu architekta Jiří-
ho Švehlíka vznikl na  západní straně 
pozemku resp. stávající zahrady, kde 
je propojen se stávajícím objektem D 
domova s pečovatelskou službou v Bla-
hoslavově ulici. Novostavba je projekto-
vaná jako jednopodlažní stavba s bezba-
riérovým přístupem. Součástí realizace 
je i napojení na veřejné sítě, vybudování 
zahrady a parkovacích stání.
Město se v  průběhu výstavby muse-
lo vypořádat se změnou zhotovitele 
a  prodloužením doby realizace. Sta-
vební práce se rozeběhly před více 
než rokem s  tím, že stavba měla být 
původně dokončena ke konci loňské-
ho roku. Město však muselo v  lednu 
odstoupit od  smlouvy o  dílo se zho-
tovitelem stavby, firmou GREEN 
PLACE s.r.o., z  důvodu značných 
problémů s  dodržováním časového 
plánu a neplnění závazků. Stavbu do-
končila společnost ATOS, spol. s r.o.
Stacionář byl financován z více zdrojů. 
Částku 5  286  000 Kč daroval na  tuto 
stavbu Jan Blaško. V rámci veřejné sbír-
ky, která probíhala minulý rok, přispěli 
občané částkou přes 4 miliony korun. 
Část peněz se vybrala i  díky několika 
benefičním koncertům hudebníků – 
bratrů Vlčkových – a  během rekordně 
krátké doby i prostřednictvím kampaně 
„Dejte dárek svému městu“. Zbylé pe-
níze uhradilo město ze svého rozpočtu.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Sbírka se vydařila: V Říčanech vznikl nový 
denní stacionář OLGA
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Denní stacionář OLGA otevřel brány veřejnosti
Slavnostní otevření nového stacionáře pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, proběhlo ve čtvrtek 28. května v Říčanech. 

Garant celého projektu, lékař a radní Michal Mrázek zahájil provoz stacionáře 
symbolickým přestřihnutím pásky. Také poděkoval všem přítomným a především 
dárcům a sponzorům, kteří přispěli na vybudování zařízení. Od města obdržel 
netradiční dárek – obraz ženského aktu od grafika a malíře Tomáše hřivnáče. 

Vnitřní prostory zahrnují příjemně zařízené pokoje, sociální zařízení nebo třeba 
společné herní místnosti. Venkovní zahrada nabízí posezení v dřevěném altánku.  

Adéla Ambrožová

V rámci doprovodného programu zahráli interpreti klasické hudby Josef a Vi-
lém Vlčkovi, kteří projekt velmi podporovali několika benefičními koncerty.  

Na akci nechyběl také starosta Říčan Vladimír Kořen a všichni, kteří se 
na výstavbě této budovy podíleli. Speciálním hostem byl herec a říčanský 
občan Václav Postránecký. 

Nové prostory si přišlo prohlédnout mnoho lidí. Stacionář totiž vznikl díky 
štědrým finančním příspěvkům mnoha osob. do veřejné sbírky se nakonec 
nashromáždilo neskutečných 4 006 528 Kč. z významné části podpořili 
výstavbu dárci Jan blaško, antonín Koláček a firma zoeller Systems s.r.o.FO
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O pěvecké vystoupení se postaral ženský pěvecký sbor urban Ladies.
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Olivova ulice v novém kabátě! Říčany zdobí 
další opravená silnice v blízkosti základní školy

Řidiči tak mohou konečně zapomenout na výmoly a 
díry ve vozovce a na děti čeká bezpečná cesta do školy. 
Rekonstrukce, která trvala necelých 8 měsíců, zahrnovala 
kompletní opravu vozovky včetně nového asfaltového 
povrchu a výstavby chodníku v úseku mezi ulicemi Na 
Vyhlídce a Jasmínová. Nová silnice vznikla za podpory 
ROP Střední Čechy a byla slavnostně otevřena 15. června. 
„Tahle ulice potřebovala opravit jako sůl a mimořádně dů-
ležitý je nový chodník, který spojuje významnou část města 
se školou, kam chodí děti,“ říká spokojeně starosta města 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Ještě nás lidé 
žádají, abychom na nové ulici zklidnili dopravu. Zařadíme 
ji do plánovaného rozšíření úsekového měření rychlosti.“ 
Olivova ulice patří mezi dopravně nejvytíženější komu-
nikace v Říčanech. Spojuje totiž centrum města s velkým 
sídlištěm a  Základní školou u Říčanského lesa, kterou 
navštěvuje přes 600 dětí. Do kolizních a nebezpečných 
situací se dostávali na poškozené vozovce nejen řidiči, 
ale především školáci. Říčanská radnice začala řešit její 
dezolátní stav hned od roku 2010, kdy se škola postavila.  
První etapa oprav proběhla v roce 2013 v úseku mezi uli-
cemi Verdunská a Na Vyhlídce. Silnice v délce 220 metrů 
získala nový povrch včetně chodníků, veřejného osvětlení 
a  odvodnění. Tuto opravu financovala společnost PPL. 
Město od ní získalo příspěvek 6,5 milionu korun na infra-
strukturu a využilo jej cíleně na tuto investici. 
Na další část oprav Olivovy ulice se podařilo městu v loň-
ském roce získat dotaci z  ROP Střední Čechy, dotační 
projekt zpracovala a řídila Hana Jarošová z odboru kan-
celáře starosty: „Jsme rádi, že se podařilo dotaci získat. 
Využili jsme totiž poslední výzvu ROPu na  rekonstrukci 
místních komunikací. Regionální dotační programy totiž 
nahradí centrální IROP.“

Co zahrnovala náročná rekonstrukce?
Na  podzim 2014 tak odstartovala celková výměna po-
vrchu mezi ulicemi Na  Vyhlídce a  Jasmínová. „Nejdřív 
jsme museli udělat splaškovou kanalizaci a vodovod od ul. 
Na  Kozákově po  ul. Na  Holém Vrchu. Pak přišly na  řadu 
přeložky telefonních kabelů, veřejného osvětlení a plynových 
přípojek a  následně se kompletně opravila vozovka včetně 
konstrukčních vrstev. Taky jsme řešili odvodnění pomocí re-
tenčních příkopů s  přelivnými hrázkami,“ sdělila Monika 
Burešová z oddělení investic města. 
Okolí silnice čerstvě zdobí vysazené keře a vyšší trvalky. 
Projekt Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech za takřka 
13 milionů korun pokryla z více než poloviny dotace z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy. Rekon-
strukci prováděla společnost PORR, a.s., technický dozor 
investora zajistila společnost LN Consult, s.r.o., a  o  au-
torský dozor se postarala společnost PUDIS, a.s. Partne-
ry projektu jsou Muzeum Říčany, MAS Říčansko, o.p.s., 
a ZŠ u Říčanského lesa.
„Pohled na novou ulici je hezký i díky výsadbám keřů a kvě-
tin. Jsme ale ve dvou třetinách opravy této komunikace. Zbý-
vá poslední třetí etapa,“ upozorňuje starosta a doplňuje: 
„A tady jsme velmi nejistí, protože máme zatím rozporuplné 
informace o  tom, zda půjdou i  nadále na  opravy místních 
komunikací evropské peníze. Myslím, že bychom se měli jako 
starostové spojit a začít velmi silně prosazovat, aby se opravy 
ulic v obcích a městech dostaly do podporovaných projektů.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany
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Říčany opět slavily úspěch v soutěži 
Křišťálová popelnice 2014!

Po  loňském skvělém třetím místě 
v celostátní soutěži obcí „O křišťá-
lovou popelnici“ patří město Říča-
ny i  letos mezi 14 nejúspěšnějších 
obcí z  celé České republiky v  tří-
dění odpadu. V  silné konkurenci 
6 070 obcí a měst si odnesly diplom 
a křišťálovou sošku popelnice. Sou-
těž pořádá společnost EKO-KOM.
Na  slavnostním večeru 10. června 
v  Hradci Králové proběhlo vyhláše-
ní výsledků celostátní soutěže obcí 
„O  křišťálovou popelnici“ za  rok 
2014. Ceny předali zástupci autorizo-
vané obalové společnosti EKO-KOM, 
která je vyhlašovatelem soutěže. 
Hlavními kritérii hodnocení obcí jsou 
výsledky v  oblasti nakládání s  komu-
nálním odpadem, míra aktivity, ale 
i  komplexnost hospodaření včetně 
informování občanů o způsobech na-
kládání s jednotlivými druhy odpadů. 
Obce jsou klasifikovány především 
na  základě údajů v  rámci jejich pra-
videlného výkaznictví a  soutěže se 
automaticky zúčastní všechny obce 
zapojené do systému EKO-KOM.
Říčany sice tentokrát skončily pod stup-
ni vítězů, ale i tak místostarostka města 
Hana Špačková a Monika Kůsová z od-
dělení technické správy dostaly diplom 
a symbolickou sošku popelnice. Říčany 
se v  této soutěži dlouhodobě umisťují 
na předních příčkách, v  roce 2010 do-
konce slavily vítězství. 
„Ráda bych tímto především poděkova-
la našim uvědomělým občanům za  je-
jich aktivní přístup k  třídění odpadů 
a poprosila je, aby v této činnosti inten-
zivně pokračovali i  nadále, abychom 

své životní prostředí stále jen zlepšovali 
a  v  příštím roce získali tak prvenství 
v této soutěži a putovní křišťálovou po-
pelnici,“ vyzývá Monika Kůsová. 
Letošní XI. ročník vyhrálo město Dvůr 
Králové nad Labem, které si odneslo 
putovní křišťálovou popelnici se svým 
jménem a šek na 150 tisíc korun. Dru-
hé místo a šek na 100 tisíc korun získa-
lo město Turnov. Třetí příčku obsadila 
obec Čejkovice, která převzala poukaz 
v hodnotě 70 tisíc korun. Do finále se 
kromě nich letos probojovaly i Červený 
Kostelec, Český Brod, Davle, Grygov, 
Jeseník, Moravská Třebová, Olomouc, 
Štěnovice, Třinec a Žamberk.

Co se řešilo na konferenci 
Odpady a obce?
Akce proběhla tradičně v  rámci 
konference Odpady a  obce, která se 

konala již po  šestnácté pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí ČR, 
Ministerstva průmyslu a  obchodu 
ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace 
krajů ČR, Hospodářské komory ČR 
a města Hradec Králové.  
I  letos se na  konferenci sešla široká 
odborná veřejnost a  odborníci, kteří 
se vyjadřují k aktuálním odpadovým 
tématům. V  úvodu konference vy-
stoupil také Jaromír Manhart, ředitel 
odboru odpadů Ministerstva životní-
ho prostředí, který hovořil o  priori-
tách a dalším vývoji legislativy v ob-
lasti odpadového hospodářství v ČR. 
„Základní myšlenka plánu odpadové-
ho hospodářství s výhledem na dalších 
10 let je v dodržení postupu hierarchie 
nakládání s odpady, využívání, recyklo-
vání odpadů a především v předcházení 
jejich vzniku a snižování nebezpečných 
odpadů v  ČR a  na  celém světě,“ říká 
Monika Kůsová a  dodává: „Témata 
se věnovala i  vzdálenější budoucnosti. 
Jakým způsobem budeme likvidovat 
vzniklý odpad v  návaznosti na  zákaz 
skládkování SKO, recyklovatelných 
a  využitelných odpadů od  roku 2024. 
Nebo jak nakládat s velkým množstvím 
komunálního odpadu, který povětšinou 
končí na  skládkách. Je důležité ma-
ximálně třídit a  využívat odpady jako 
náhrady primárních zdrojů.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města ŘíčanyFO
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Informace z radnice

Lepší podmínky a služby sociálně-právní ochrany dětí. 
To je hlavním cílem projektu financovaného z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu, který probíhá téměř 
rok a půl v Říčanech. Díky probíhajícím aktivitám a zvy-
šování další odbornosti získal Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví finanční podporu až do konce září 2015. 
Od února 2014 do června letošního roku město realizovalo 
projekt „Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí ve správ-
ním obvodu v Říčanech“, který je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu ČR a  státního rozpočtu ČR. Díky 
další finanční podpoře může odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví ve svých aktivitách pokračovat až do 30. 9. 2015.
Sociálně-právní ochrana dětí chrání zájmy nezletilých 
dětí a zaměřuje se na pomoc dětem se syndromem CAN 
(týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným). Snaží se 
najít řešení v  oblastech domácího násilí, šikany na  ško-
lách, kyberšikany, i  různých druhů závislostí. Zaměřuje 
svoji činnost na  podporu fungování a  zachování rodiny 
prostřednictvím sanace rodin (jedná se o metodu preven-
tivní práce s rodinou v případě ohrožení vývoje dětí) a pů-
sobí i v oblasti náhradní rodinné péče. 
Cílem je zkvalitnění výkonu těchto činností ve správním 
obvodu Říčan. Především jde o vytvoření odpovídajících 
podmínek pro systematickou práci s klienty, nabídku lep-
ších a  standardizovaných služeb, zajištění průběžného 
profesního rozvoje a  vzdělávání sociálních pracovníků 
nebo zvýšení informovanosti o  činnosti OSPOD Říčany 
prostřednictvím webových stránek.

15 kulatých stolů s odborníky na péči o děti
Projekt přinesl personální posílení a také možnost využití 
akreditovaných odborných vzdělávacích kurzů organi-
zovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Minis-

terstvem školství, mládeže a  tělovýchovy. Probíhají su-
pervize a součástí je i nákup odborné literatury a nových 
právních předpisů. 
„Celkem se konalo již 15 kulatých stolů na aktuální témata 
s odborníky z oblasti pediatrie, náhradní rodinné péče, soud-
nictví, sanace rodin nebo třeba psychoterapie. Přinesly nejen 
zajímavé informace k dané problematice, nové metody práce, 
ale především tipy, jaké odborníky oslovit a s kým spolupra-
covat, aby odborná pomoc dětem byla co nejdříve poskytnu-
ta,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Blanka Spolková s tím, že podobné aktivity se budou konat 
i následující tři měsíce.  
Přestože se služby sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech 
lepší, bohužel situace rodin a dětí na Říčansku je podle Blan-
ky Spolkové horší: „Situace v rodinách, a to především vztahy 
mezi rodiči, se spíše zhoršují. To vše se pak odráží na dětech. 
V  rámci OSPOD se snažíme minimalizovat následky těchto 
rozporů a vést rodiče k dohodám, což je hodně náročná práce. 
Stoupá rovněž počet dětí zneužívaných, týraných ale i  zane-
dbávaných. V poslední době řešíme i poměrně nové jevy spojené 
s kyberšikanou a sebepoškozováním.“
V  rámci projektu došlo i  k  vybavení kanceláří, zakoupení 
výpočetní techniky, diktafonů a mobilních telefonů. Moder-
nizací a rozšířením prošly webové stránky, které se stále ak-
tualizují, a zájemci si mohou přečíst čerstvé informace o prů-
běhu projektu. „Například informujeme o tématu a hostech 
kulatého stolu, o připravovaných aktivitách pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, zveřejňujeme kontakty a  odborné 
zaměření pracovníků,“ doplnila vedoucí OSVZ. 
Projekt zafinancovala dotace přes 3,5 milionu korun 
z ESF a státního rozpočtu ČR.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Kvalitnější služby pro děti a rodiny. Říčany pokračují 
v projektu sociálně-právní ochrany dětí až do září 2015
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V  Průhonicích zasedala na  konci 
května správní rada Nadace Part-
nerství. Při té příležitosti navštívili 
zástupci této významné nadace, 
která v  průběhu posledních let 
rozdělila desítky milionů korun, 
Říčanskou hájovnu, lesní školku, 
Didaktické centrum geologie a dal-
ší místa Říčanska. Lidé ze správ-
ní a  dozorčí rady byli překvapeni 
množstvím aktivit Říčan v environ-
mentální výchově a vzdělávání. 
Nadace Partnerství a  obce ze Stře-
dočeského kraje – to je spojenectví, 
které trvá dlouhá léta. Nejvýznam-
nější česká environmentální nadace 
podpořila ve  Středočeském kraji 
během 25 let své existence desít-
ky projektů. Díky nim se místním 
obyvatelům může lépe dýchat, žít 
a  dokonce i  lépe podnikat. Rozvoj 
Labské stezky, propagace šetrných 
forem turistiky včetně 130 středo-
českých zařízení s certifikací Cyklis-
té vítáni, desítky vysázených stromů 
a  alejí, záchranná stanice živočichů 
ve  Voticích, i  to jsou příklady pro-
jektů, kterým v našem kraji Nadace 
Partnerství v minulosti pomohla. 
Spolupráce Středočeského kraje 
a Nadace Partnerství tím ale nekončí. 
Naopak. Od loňského roku je členem 
správní rady nadace také starosta 
Říčan Vladimír Kořen, který se tak 

přidal po bok dalších osobností. Mezi 
nimi jsou třeba i  bývalý ministr ži-
votního prostředí a  současný ředitel 
Generálního ředitelství pro zdraví 
a ochranu spotřebitele Evropské 
komise Ladislav Miko, doyen ekolo-
gické žurnalistiky Čestmír Klos, An-
dreas Beckmann ze Světového fondu 
na ochranu přírody, známý malíř a ilu-
strátor Jan Dungel, ekonomický ředi-
tel IBM Pavel Dočekal nebo jednatel 
firmy NaturaServis a zároveň předse-
da správní rady nadace Jiří Francek. 
Ti všichni se předposlední květnový 
víkend objevili právě v  našem kraji, 
konkrétně v  Průhonicích. Právě zde 
se totiž konalo pravidelné zasedání 
správní rady Nadace Partnerství. 
Během pracovního víkendu padala 
důležitá rozhodnutí, která Nada-
ci Partnerství posunují zase o  něco 
dále. Novinkou pro příští rok tak na-
příklad bude nový grantový program 
s názvem Zelené oázy. Jeho prostřed-
nictvím bude Nadace Partnerství 
podporovat zejména rozvoj zelených 
ploch v obcích a městech, komunitní 
zahrady i pěstování rostlin. Nejen pro 
náš kraj bude grantový program zna-
menat příležitost, jak posilovat místní 

komunity a  podporovat aktivní lidi, 
kterým záleží na obecním rozvoji.
Kromě pracovních jednání měli 
členové správní rady Nadace Part-
nerství možnost navštívit i  několik 
zajímavých míst regionu – nedáv-
no otevřený geopark Muzea Říčany 
u 1. ZŠ Říčany, malou říčanskou 
dendrologickou zahradu a  přírodo-
vědné oddělení Muzea Říčany.
„Za touto nadací stojí mnoho let skvě-
lé práce – mimo jiné známé akce jako 
anketa Strom roku, Otevřená zahra-
da v  Brně, zelené stezky Greenways 
nebo vinařský Festival otevřených skle-
pů. Jsem rád, že jsem mohl přátele ze 
správní rady provést naším městem 
– terénním pracovištěm Muzea Říča-
ny na Říčanské hájovně, kde probíhají 
výukové programy s  environmentální 
nebo řemeslnou tematikou, a  geopar-
kem. Zastavili jsme se i v dendrologické 
zahradě a nasávali vůně tulipánů a ob-
divovali krásu rododendronů,“ říká 
říčanský starosta Vladimír Kořen. 
Pokud se chcete dozvědět víc o  Na-
dace Partnerství a  grantových mož-
nostech, podívejte se na  www.nada-
cepartnerstvi.cz. 

Tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Co mají společného Nadace Partnerství  
a obce Středočeského kraje?
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Informace z radnice

Do práce na kole – výsledky
Co to bylo? No přece každoroční „sranda soutěž“ na pod-
poru cyklistiky ve městech, kterou jsme ale letos poprvé 
zorganizovali i v Říčanech.
Kolik bláznů se zúčastnilo? Blázen snad ani jeden, ale více 
než 50 soutěžících v říčanských týmech a další Říčaňáci pak 
v rámci svých pražských firemních týmů. Celkem jsme v Ří-
čanech při více než 1000 jízdách ujeli přes 4000 km.
Kdo teda vyhrál? V  disciplíně Výkonnost (tj. kdo uje-
de za  květen nejvíce km při cestách do  práce) zvítězil  
Vojta Gergelits z týmu Městské policie Říčany, který ujel 
470 km při dojíždění z Čerčan.
V hlavní disciplíně Pravidelnost týmů se ceny losovaly ze 
všech družstev, která splnila podmínku absolvovat mi-
nimálně 66 % všech cest na kole. Tuto podmínku splnilo 
nakonec 7 týmů, z  nichž je třeba vyzdvihnout 2, které 
měly účast 100 %. Tento obdivuhodný kousek, tedy jez-
dit do práce a zpět na kole celý květen bez ohledu na po-
časí, únavu či povinnosti, se podařil družstvu Sovičky 
z  Bezručky (Slámová, Chalupová, Krejčová, Ludvíková) 
a  Odboru kanceláře starosty (Wohlgemuthová, Miltne-
rová). Všechna čest! Všechny týmy obdržely drobné ceny 
od města a od volnočasového centra Na Fialce.
To jste se moc nepředali… Ne, motivací neměly být příliš 
hodnotné ceny, ale spíš dobrý pocit z jízdy a poznávání dal-

ších lidí. Nakonec ale bylo vše trochu jinak... Díky místnímu 
sponzorovi se ze všech účastníků, kteří se sešli při vyhlášení, 
vylosoval výherce elegantního a kvalitního městského kola. 
Proč to všechno píšete? Protože chceme na další ročník 
nalákat ještě více lidí. Příště se také jistě lépe umístí tým 
Vedení města – starosta si seřídí brzdy a místostarostka 
potrénuje jízdu do „štuksáku“, aby jej nemusela zbaběle 
objíždět rondelem, a pak už nemůžeme prohrát.
Díky vám všem i  partnerům akce – Cyklosport Říčany, 
Na Fialce, restaurace Jureček, bistro Na Růžku, Muzeum 
Říčany a město Říčany.

David Michalička

Začátek červnového zasedání zastupitelstva tentokrát 
zpestřila netradiční slavnostní ceremonie. Vedení měs-
ta se totiž rozhodlo ocenit družstva dvou říčanských 
sportovních klubů, které se staly vítězi České republiky 
ve svých kategoriích. 
Nejdříve předal starosta Vladimír Kořen dárkový koš trené-
rům a kapitánům mistrovských týmů U7, U11, U13 a U18 
Rugby Clubu Mountfield Říčany. A něco sladkého na zub 
obdržela rokenrolová akrobatická párová formace RETRO 
z Taneční školy Twist, která se stala Mistrem ČR 2015. 
V rámci skupiny vyhrála celorepublikové klání i dvojice 
David Kroulík – Míďa Hronská, která soutěží v akrobatic-
kých párech kategorie B. Město Říčany všem výhercům 
gratuluje a přeje jim mnoho úspěchů i v dalším roce. 

Adéla Ambrožová

Zastupitelé ocenili říčanské ragbisty a tanečníky rokenrolu
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 5. 2015 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů 
právnických osob, daň z příjmů města Říčany, 
daň z přidané hodnoty, správní poplatky 
a místní poplatky)

203Ê223Ê000,00 204Ê028Ê990,00 71Ê019Ê784,95 34,81

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, 
parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)

65Ê114Ê824,00 67Ê259Ê312,58 33Ê948Ê099,46 50,47

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 8Ê628Ê695,00 2Ê248Ê310,00 26,06

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 111Ê561Ê046,45 34Ê935Ê745,71 31,32

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê515Ê339,00 28Ê400,00 1,87

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 392Ê993Ê383,03 142Ê180Ê340,12 36,18

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

95Ê456Ê828,07 104Ê566Ê705,16 26Ê073Ê847,04 24,94

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 497Ê560Ê088,19 168Ê254Ê187,16 33,82

Přebytek hospodaření za minulý rok 26Ê615Ê725,02 61Ê322Ê483,42 36Ê322Ê483,42 100,00

Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00  

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505Ê061Ê996,55 558Ê882Ê571,61 229Ê576Ê670,58 41,08

 

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 255Ê518Ê039,07 103Ê609Ê777,17 40,55

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 3Ê604Ê963,70 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 259Ê123Ê002,77 103Ê609Ê777,17 39,98

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 148Ê570Ê535,29 26Ê185Ê090,95 17,62

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 14Ê130Ê228,39 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 162Ê700Ê763,68 26Ê185Ê090,95 16,09

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 421Ê823Ê766,45 129Ê794Ê868,12 30,77

Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

95Ê456Ê828,07 104Ê566Ê705,16 26Ê073Ê847,04 24,94

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 526Ê390Ê471,61 155Ê868Ê715,16 29,61

Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 32Ê492Ê100,00 18Ê688Ê972,80 57,52

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 558Ê882Ê571,61 174Ê557Ê687,96 31,23

Rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 55Ê018Ê982,62

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz – radnice – město a samospráva – finance a majetek města – aktuální informace o čerpání rozpočtu města.

Pro letní období na  vás čeká stálý 
sortiment zboží a  suvenýrů, nové 
mapy nebo Historický sborník oko-
lí Prahy. Osvěžit se můžete kávou 
nebo chladnými nápoji, a  pokud 

ještě letos přijde horké léto, v naší kanceláři v historické 
budově staré radnice se příjemně ochladíte.
Máte zájem o  uspořádání kurzu fotografování, abyste 
nebyli závislí jen na automatice svého fotoaparátu? Ozvě-

te se na  náš mail infocentrum@ricany.cz – podle počtu 
zájemců zajistíme termín kurzu s možností fotografování 
za světla i za tmy, a to v září či říjnu. Do informačního cen-
tra v rondelu také hledáme spolehlivou kolegyni či kolegu 
na úklid. Hledáte přivýdělek s možností práce brzy ráno 
nebo navečer? I v tomto případě kontaktujte mail infocen-
trum@ricany.cz.
Všem návštěvníkům a  obyvatelům města přejeme krásné 
prázdniny a těšíme se na vaši návštěvu. Kolektiv TIC Říčany

Turistické informační centrum
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Město Říčany ve  spolupráci se svozovou společností 
Marius Pedersen, a.s., připravuje mobilní svoz velko-
objemového odpadu z domácností, a to v  jarním, letním 
a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probí-
hat za  asistence městské policie, která dohlédne na  to, 
aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro 

živnostenský odpad podnikatelů a  další druhy odpadů, 
pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen 
sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské):

Pondělí, středa, pátek 13–18 hod.
Sobota 9–16 hod.
Neděle 14–18 hod.

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2015

Letní termíny přistavení VOK
18. července 25. července  

  7.00–9.00
  7.30–9.30

  8.00–10.00
  8.30–10.30
  9.00–11.00
  9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30

Podhrázská (u separ. sběru)
Na obci (křiž. s Voděradskou)
Olivova (u parkoviště) 
U kina (Komenského nám.)
U hřiště (křiž. V Chobotě a Řípské)
Marvánek 
Otavská (křiž. s Labskou)
Nám. ČSA

7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

Thomayerova (x K Říčanskému lesu)
Boubínská (x Na Kozákově)
Roklanská (u trati)
Škroupova (u zimního stadionu)
Březinova (parkoviště)
Vrchlického (u separ. sběru)
Haškova 
Kuříčko

1. srpna 8. srpna

7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00

Táborská (x Smiřických)
Scheinerova (u separ. sběru)
5. května (kotelna)
Na Kavčí skále (u separ. sběru)
K Podjezdu (křiž. s Bezručovou)
Sokolská (u hřiště)
Zborovská (x Táborská)

7.00–9.00
7.30–9.30

8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30

10.00–12.00
10.30–12.30

U Olivovny (sídliště)
Verdunská (u rest. Oliva)
Domažlická (x Chodská)
Bezručova (x Dukelská)
Stará náves (U Památné lípy)
Jureček 
Nové Březí (Horní u paseky)
Na Vysoké (u přejezdu)

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, oře-
zané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, nebezpečný 
odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno 
odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uve-
denými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměrný 
odpad z  domácností, zejména starším občanům, kteří mají 

omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, že 
v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kon-
tejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V pří-
padě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, 
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany, oddělení technické správy

Granty v 2. kole grantového řízení rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém květnovém zasedání granty na akce a investice.
IČ Organizace Název projektu Získaný grant 

dle ZmŘ v Kč
69057851 běžecký klub Říčany Lesní běh Říčany Xcr 2015 7 690
2637286 Centrum Na Fialce, o.p.s. Indoor festival „Letňák 2015“ v centru Na Fialce 51 523
2637286 Centrum Na Fialce, o.p.s. badmintonová exhibice pro říčanskou veřejnost 15 072
2637286 Centrum Na Fialce, o.p.s. Pořízení koncertního pódia pro kulturní akce Na Fialce 0
26619032 Cesta integrace, o.p.s. bezpečně na kole 10 766
26619032 Cesta integrace, o.p.s. Příměstský tábor s preventivní tematikou 6 921
73635031 Církev bratrská Říčany dětský vodácký tábor pořádaný sborem církve bratrské v Říčanech 15 380

73635031 Církev bratrská Říčany adaptace prostor sborového domu církve bratrské na podporu volnočasových 
aktivit 58 800

16555392 ČrS mO Říčany Výměna výpustného zařízení a sanace břehů komorového rybníka pod rybní-
kem Marvánek 126 000
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62941216 Divadelní spolek Tyl Říčany divadelní podzim Jiřího Šatopleta 28 453
22876367 Domeček Říčany, o.s. cyklistický závod Jurečkovská šlapka 67 154
22850171 FbC Říčany Říčanský pohár – 3. ročník turnaje škol ve florbalu 12 304
22850171 FbC Říčany Soustředění florbalového klubu Fbc Říčany 42 921
22850171 FbC Říčany Pořízení sady mantinelů pro florbal 0
1958607 Fight club Říčany Turnaje v grapplingu – Říčanské potahání 0
43750729 FK radošovice Týdenní soustředění mládežnických týmů FK radošovice 47 701
43750729 FK radošovice Pořízení traktoru pro údržbu travnaté plochy FK radošovice 33 600
43750770 Fotbalový klub Říčany Turnaj Valtenesi del Garda 2015 38 450
43750770 Fotbalový klub Říčany Memorial Miroslava Šafaříka 2015 14 493
26622084 Fuego Říčany, o.s. Fuego cup 2015 – 13. ročník taneční soutěže 34 605

63110512 Junák – svaz skautů a skautek Čr, 
středisko Lípa Říčany Letní tábor skautek a světlušek střediska Lípa Říčany 41 526

63110512 Junák – svaz skautů a skautek Čr, 
středisko Lípa Říčany Letní tábor skautů a vlčat střediska Lípa Říčany 29 222

63110512 Junák – svaz skautů a skautek Čr, 
středisko Lípa Říčany Sociální zázemí pro skautskou klubovnu v Říčanech 137 000

22852573 Klub šachistů Říčany 1925 Pohár města Říčany, 13. ročník 26 992
22852573 Klub šachistů Říčany 1925 90 let šachu v Říčanech 51 523
 Ladislav musil Koloběžková Grand Prix 2015 7 690
27599892 mAS Říčansko, o.p.s. Čertovský rej na Masarykově náměstí 15 380

70131686 mraveniště, centrum volného času 
při ZŠ Říčany, bezručova 94 Příměstský tábor Mraveniště 6 537

70131686 mraveniště, centrum volného času 
při ZŠ Říčany, bezručova 94 Indiánské loučení s létem 15 611

70131686 mraveniště, centrum volného času 
při ZŠ Říčany, bezručova 94 Keramická pec, vybavení keramické dílny 73 500

43752110 muzeum Říčany historická akce: Říčany v době Karla IV. 41 526
43752110 muzeum Říčany den země na Říčanské hájovně 10 766
26649195 Občanské sdružení Vesmír Pořádání dětského dne na Marvánku 4 832
26649195 Občanské sdružení Vesmír realizace dětského letního tábora 2015 29 141
60461772 Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Likvidace náletových rostlin – křídlatka 10 228
60461772 Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s. Vytvoření oddechového místa 32 298
50753935 rugby Club Říčany rekonstrukce zázemí rugby clubu Říčany 250 000
22886273 Seniorcentrum Říčany arteterapie – výtvarné dílny pro seniory a zdravotně postižené osoby 0
22886273 Seniorcentrum Říčany Nemoc jako cesta – ozdravný pobyt pro seniory a zdravotně postižené osoby 32 029
22667288 SK Kamiwaza karate, o.s. Nákup tatami – bezpečnost dětí a jejich konkurenceschopnost na závodech 0
26532247 Spolek Jureček 12. ročník turnaje v malé kopané „Jurečkovská trefa“ 0
3405354 SPOrT CLUb SPIrIT, z.s. dětská sportovní liga v Říčanech 10 958
22664963 Sportovní klub Slunéčko, o.s. basketbalový kemp horní Poříčí 2015 12 981
27616550 Sportovní, o.p.s. den orientace v Říčanech 12 304
27616550 Sportovní, o.p.s. Jarní sportovní soustředění oddíl Orientační běh Říčany 6 408
62930214 TJ Sokol Pacov Přístavba sportovních kabin TJ Sokol Pacov – II. etapa 179 500
16556836 TJ Sokol Říčany a radošovice Žákovský atletický den 20 763
16556836 TJ Sokol Říčany a radošovice Sokolský seniorský turnaj 7 690
16556836 TJ Sokol Říčany a radošovice Pořízení nového oplocení areálu sokolského hřiště a tenisových kurtů – etapa 1 250 000
507547 TJ Tourist Říčany Týdenní letní příprava gymnastek 38 450
507547 TJ Tourist Říčany Přátelský zápas – turnaj ve stolním tenise v borkenu – partnerské město 0
26555778 TK radošovice Oprava oplocení tenisového areálu TK radošovice 130 000
26615541 TŠ Twist Říčany Jarní cena TŠ Twist Říčany 2015 (13. ročník), MČr boogie-woogie 46 140
26615541 TŠ Twist Říčany Pohár starosty města Říčan 2015 (15. ročník) 46 140
86594524 ZO ČSOP ekocentrum Říčany Příměstské tábory v Lesním klubu Pramínek 26 915
86594524 ZO ČSOP ekocentrum Říčany den stromů – akce pro veřejnosti 16 918
67774792 ZUŠ Říčany XIII. adventní prozpěvování 21 532
67774792 ZUŠ Říčany Návštěva umělecké školy z partnerského města borkenu v Říčanech 25 377

CeLKem 2 279 710
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StředočeSký 
kraj

Město říčany, ač v těsné blízkosti Prahy, 
má celkem velký počet zájmových spolků 
a sportovních oddílů. radnice významně 
podporuje rozvoj občanské společnosti. Známí 
jsou například ragbisté, šachisté a tanečníci, 
ale v širším měřítku se prosazuje i fotbal, stolní 
tenis, gymnastika, florbal, tenis, basketbal aj. 
Budova sportovní haly včetně zázemí byla 
postavena v sedmdesátých letech v akci „Z“. 
tato stavba byla již celkově nevyhovující, 
a proto byla naplánována rekonstrukce. 
Budova zázemí i hlavní část haly nebyla 
zateplená, podlahy a sociální zázemí, šatny 
a další části byly již dožilé. 
Město získalo dotaci na zateplení budovy, 
další rekonstrukční práce byly plně hrazeny 
z prostředků města. objekt sportovní haly 
byl zrekonstruován včetně nejbližšího okolí. 

Proměna je velice výrazná. Chodník před 
budovou je ze zámkové dlažby, nový areál 
prosvětlil celý prostor. Byl upraven celý objekt, 
včetně sociálního zázemí, šaten v různých 
barevných provedeních, konstrukce podlahy 
haly, občerstvení v zázemí, jehož součástí 
je i venkovní posezení, zprůchodnění haly 
a zázemí vnitřním prostorem, odstínění atd. 
V hale jsou obklady z akustických desek, 
kompletně nové osvětlení, klimatizace a další 
prvky pro celkové zlepšení sportovního 
prostředí. Bylo doplněno i technické 
vybavení pro sportovce včetně světelné 
tabule informující o výsledcích zápasů 
v basketbalu, fotbalu, florbalu aj. dále zde 
vznikly dvě nové malé tělocvičny pro menší 
skupiny využívané například pro jógu, aerobic 
či menší formace tanečníků.

ReconstRuction of the spoRt centRe
although situated close to Prague, the town 
of říčany has a high number of associations 
and sport clubs, also thanks to great support 
from the local authority. the original sport 
centre was built by volunteers in the 1970s. 
However, the building was unsatisfactory after 
many years; that is why reconstruction was 
prepared. the centre had no thermal insulation, 
the floors, sanitary facilities and cloakrooms 

were obsolete. the local 
authority was granted 

a subsidy for thermal insulation but the rest of 
the reconstruction works was financed from the 
town’s budget. the sport centre was renovated 
including its close surroundings. the change 
is quite significant. the pavement in front of 
the building is made of paver. the centre was 
also supplemented with new sport equipment, 
including a light board. two new small 
gymnasiums were opened for smaller groups, 
e.g. for yoga, aerobic or dancing. the new 
centre brightened this part of the town.

Místo: Říčany
Název proměNy: Rekonstrukce sportovní haly
období realizace: 2013–2015
iniciátor:  
Město Říčany
investor:  
Státní fond životního prostředí – Program 
Udržitelné využívání zdrojů energie – 4 370 303 Kč 
Město Říčany (celkové náklady 27 929 960 Kč)
Projektant:  
VMS projekt s.r.o. – Ing. Václav Steinhaizl
realizátor:  
ATOS spol. s r.o.

říčany
rekonStrukCe SPortoVní Haly

potÉ

PŘed

Partneři

Pořádá Spolupracují Mediální 
partner

Č E S K É R E P U B L I K Y

w w w. c e s ta m i p R o m e n . c z

Výstava má vlast cestami proměn
během června jste mohli na masarykově náměstí již podruhé zhlédnout zajímavé fotografie putovní výstavy 
z mnoha měst naší země v rámci projektu má vlast cestami proměn. Pokud jste výstavu nestihli, nevadí – 
na podzim se do města opět vrátí v další podobě. O přesném termínu vás budeme v Kurýru včas informovat.
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má vlast cestami proměn
Uběhly již dva měsíce od slavnostního zahájení 7. roční-
ku národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn.“ 
Takže zcela aktuálně představujeme výstavu řečí čísel:
1.500 – přibližně tolik návštěvníků bylo osobně přítomno 
na  slavnostním zahájení 9. května na  Vyšehradě. Tento 
počet je zatím nejvyšší od doby založení projektu!
5 – tolik hudebních uskupení se vystřídalo 9. května 
na Vyšehradě na hlavním pódiu u Starého Purkrabství 
3 – poprvé se při organizování akce spojily všechny vyšehrad-
ské instituce: Národní kulturní památka Vyšehrad, Královská 
kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla a Jedličkův ústav a škola 
99 – tolik nových proměn je letos představeno na výstav-
ních panelech
11 – tolik krajů aktivně spolupracuje na letošním 7. ročníku
15 – do 15. června měli zájemci možnost vidět celou výstavu 
pohromadě. Po 15. červnu se výstava rozdělila do  samostat-
ných kolekcí a vydala se na svou pouť po vlastech českých 

a  moravských. V  červnu byla vidět v  Lipníku nad Bečvou, 
v  Plzni na  plovárně a  na  říčanském Masarykově náměstí, 
další destinace jsou aktuálně k  nalezení zde: http://cesta-
mipromen.cz/putovani. Průřezová kolekce bude v průběhu 
roku hostovat například v Senátu, na Ministerstvu kultury, 
v budově Karlovy univerzity a na dalších zajímavých místech. 
3 – letošní premiéra: zcela nově byl v rámci „pobytu“ všech 
výstavních panelů na  Vyšehradě připraven odborný do-
provodný program. Jednalo se o velmi zajímavé semináře 
s předními českými odborníky na danou problematiku. 
1 – úplná novinka: vždy 1x měsíčně můžete poslouchat 
v  Českém rozhlase Regiony zajímavé reportáže o  třech 
proměnách. Pořad „Česko – země neznámá“ a  „Má 
vlast cestami proměn“ vždy první pátek v měsíci od 12 
do 13 hodin: http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko.
Hlasování pro nejkrásnější proměnu roku 2015 – už teď 
můžete hlasovat na webu projektu a vybrat tak jednoduše 
podle vás nejpovedenější z  letošních 99 proměn: http://
www.cestamipromen.cz/hlasovani.

Vyjádření starosty města
V předchozích vydáních Kurýru a v dal-
ších tiskovinách ve městě šířených vy-
šlo několik příspěvků, které potřebují 
dovětek. Autoři psali neznale a  neko-
rektně, a proto se snažím nyní k těmto 
záležitostem doplnit vysvětlení, o němž 
se domnívám, že si jej čtenáři zaslouží.

Kauza komise města
Složení a  odměny členů komisí a  výborů kritizuje ODS 
a ANO. Máme tři výbory zastupitelstva a deset komisí. Jak 
ODS, tak ANO mají v komisích a výborech minimálně pět 
svých nominantů. Přesto ze strany ODS přišla skandalizující 
kritika: starosta a jeho lidé si vytvářejí trafiky za 1 564 320 Kč 
tedy s nárůstem o 469 % (viz článek M. Šmolíka – Potřebují 
Říčany trafiky?). K takovému rozhodnutí přitom nikdy ne-
došlo a nikdy se o něm neuvažovalo! Předseda ODS se sice 
omluvil, ale byla to omluva „kulišácká“, protože současně 
s ní přišlo několik jízlivostí na politické propojení členů a je-
jich odbornost (viz článek T. Kořána – Jak je to s těmi odmě-
nami). Přidaly se i opoziční kolegyně za ANO, které poža-
dovaly také doložení odbornosti a zveřejnění klíče pro výběr. 
Vysvětlení: Seznamy členů komisí byly zveřejněny v únoro-
vém Kurýru. Jde o desítky lidí, kteří dobrovolně pracují pro 
město. Ve Výboru pro územní rozvoj a výstavbu sedí sedm 
architektů a projektantů, ve školské komisi pracují ředitelé 
škol a školek, v dopravní komisi poskytují rady lidé ze SŽDC, 
ŘSD, dopraváci i lidé se zkušeností ze spedice… Podobně je 
to i v dalších komisích s tím, že komunikaci směrem k radě 
zajišťuje jeden zastupitel. Komise dávají doporučení, stano-
viska, ale nerozhodují a nemají rozpočet. Proč jsou poradní 
komise pro ANO a ODS problém? Možná proto, že nebyly 
uspokojeny osobní touhy. Zastupitel M. Šmolík už není ani 
předsedou výboru, ani jeho členem. Z nominantů ODS jsme 
dali přednost architektovi A. Fröhlichovi. Zastupitelka K. 

Skrčená není členkou mediální komise, stejně tak zastupi-
telka A. Páral Trnková není členkou grantové komise. Proč? 
O obsahu Kurýru nebo hodnocení grantových žádostí politi-
ci od voleb 2010 nerozhodují a je to tak správně. V mediální 
a grantové komisi přitom nesedí žádný zastupitel. 

Kauza Magic Hill
Důležitější kauzou je otázka výstavby nové MŠ a ZŠ Ma-
gic Hill. Tady se hned tři autoři v minulém Kurýru opřeli 
do mé osoby s tím, že jsem se měl alibisticky vzdát hlaso-
vání, když jsem přiznal střet zájmů. Co víc si ale od politi-
ka přát? Přiznal jsem, že jsem ve střetu zájmů, nehlasoval 
jsem a minimálně debatoval. A udělal jsem to, co by mělo 
být standardem slušného politika. 
Kde střet zájmů vnímám? Školu staví trojice investorek – D. 
Olivová, K. Baťková a  D. Holubová. Poslední dvě za  mnou 
přišly jako majitelky pozemku někdy v  roce 2012 s  žádostí 
o změnu územního plánu z bytové výstavby na občanskou vy-
bavenost – školu (tehdy to měla být škola Montessori). Znal 
jsem plány na rozšíření sídliště o další stovky obyvatel. Vnímal 
jsem stavbu školy jako cestu, která naopak pomůže zvýšit 
kapacitu škol. Noví obyvatelé naopak nutí město do dalších 
investic. Tehdy jsem obě paní viděl poprvé, žádost na změnu 
funkční plochy byla tehdy akceptována do přípravy územní-
ho plánu. Na podzim 2013 paní D. Holubová jednala s mou 
ženou o zapojení do neziskové společnosti Figurka o.p.s., kde 
jsme oba (žena coby zakladatelka a já coby předseda správní 
rady) hledali partnera pro spolupráci. D. Holubová se stala 
ředitelkou společnosti Figurka a začala neziskovku řídit a pod-
porovat. V té době jsem měl minimální informace o plánech 
výstavby školy. Nyní jsem školu v hlasování ani nepodpořil, 
ani neblokoval. Transparentním chováním jsem naopak za-
mezil možným spekulacím, že jsem hlasoval pro výstavbu 
školy výměnou za  podporu společnosti Figurka o.p.s. Co je 
podstatné: Město teď musí s maximální snahou usilovat o to, 
aby čtvrť byla zasažena provozem školy co nejméně. 

Vladimír Kořen, starosta města Říčany
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Proč a kolik?
Současné vedení města Říčany svým 
občanům opakovaně odmítá vydá-
vat stanoviska, na  základě jakých 
konkrétních důvodů či argumentů 
dělá svá rozhodnutí, některá mož-
ná i  za  hranicí zákonů.  Na  otázku, 
proč odmítají zdůvodnit výběr svých 

„koní“, některých s  nulovou nebo mizivou odborností 
a zkušeností v daném oboru, už odpověď známe. Protože 
prostě nemusí!
Proč však odpouštějí svým dodavatelům pokuty a  ostatní 
platit musí?
Proč stále není metodika k příspěvkům na infrastrukturu – 
někomu se ta nepřehlednost, kdo a jak platí, či neplatí, hodí?
Kolik nás občany stál a bude stát podbízivý projekt Ří-
dím Říčany, kde fakticky žádný občan nebude moci řídit 
nic důležitého? Kde ostatní města na podobném princi-
pu hlasování rozhodují o  zásadním dění v  jejich městě 
(jak rozdělit městské granty, výstavba a  rekonstrukce 
chodníků, silnic, řešení osvětlení atd). No, a  Říčany? 
Tady u nás se vybírá kapela.
Kolik absurdních výroků a rozhodnutí budou zastupitelé 
Klidného města vypouštět ze svých úst? Například při 

jmenování nové, a dnes už zase bývalé ředitelky Olivovy 
dětské léčebny paní Vysloužilové. Na  její kvalitu, profe-
sionalitu a manažerský přístup pěli ódy, nejhlasitěji pan 
Auředník. Nakonec se ukázalo, jak fatální volba to pro 
Olivovu dětskou léčebnu byla. Však nás občany to bude 
ještě něco stát. Za  jejího krátkého působení vznikly vel-
ké dluhy a jako zastupitelé jsme museli uvolnit z rezervy 
města částku 201.933,50 Kč na jejich pokrytí. To je velké 
manažerské selhání, nemyslíte?
Netransparentnost, neprofesionalita a prostor pro klien-
telismus!
Když jsem psala text do  květnového úvodníku Kurýru, 
měla jsem na jazyku právě tyto otázky. Ale bylo mi řečeno, 
že do úvodníku takto kriticky psát nemůžu. Dobře, takže 
na tohle „metodika“ jasná je?!
A stavební zakázky? Samostatná kapitola! To jsou samé 
vícepráce a vícepráce za stovky tisíc korun, hladce schva-
lované Radou města Říčany. Na zakázky se proto detailně 
zaměříme s kolegyní Skrčenou.
Nebudeme přihlížet a přitakávat podivnostem, kterých se 
dopouští vedení města, vědomé si své pozice síly. I  to je 
práce opozičních zastupitelů.
Mějte krásné léto plné sluníčka a pohodové nálady.

Alexandra Páral 
zastupitelka, hnutí ANO

Odpověď místostarosty
Poté, kdy bylo vedení města kolegyní 
zastupitelkou A. P.  Trnkovou napa-
deno (viz text výše na této straně), že 
provádí rozhodnutí „možná i za hra-
nicí zákonů“, jsem nejprve váhal, zda 
vůbec reagovat, neboť každý čtenář 
si závěr z tohoto neobvyklého článku 

jistě udělal sám. Nicméně zvlášť z důvodu mé profesní cti 
považuji za nutné reagovat na osočování tohoto typu, pro-
tože se mě to osobně hrubě dotýká. 
Bylo by slušností, kdyby se paní Trnková za svůj uvedený 
výrok omluvila. A to písemně, neboť její (písemné) tvrze-
ní je jednoduše vědomě nepravdivé. Ona to jistě dobře ví. 
Vždyť jen proto, z obavy před odpovědností, tam vsunula 
slůvko „možná“.  
Nyní mi dovolte několik poznámek ke  dvěma úvahám 
v článku paní A. P. Trnkové, které mě skutečně zaujaly:
1) Rada města je, jak známo, kolektivní orgán. Proto netu-
ším, jak by si paní Trnková představovala „jednotné“ stano-
visko (odůvodnění rozhodnutí) rady města. Každý radní pře-
ce může hlasovat pro, či proti návrhu z jiného důvodu. Má 
být tedy pod každým usnesením uveden výčet důvodů, proč 
ten který radní hlasoval pro návrh, nebo proti němu? Nebo 

by snad rada měla ještě navíc hlasovat o tom, který z důvodů 
radních pro přijetí (kolektivního) rozhodnutí je většinový? 
2) Další zajímavou úvahou paní A. P. Trnkové je její pohor-
šení nad rozhodováním rady města u  víceprací u  staveb-
ních zakázek. S paní Trnkovou se mohu shodnout v názo-
ru, že tzv. vícepráce jsou velmi často diskutabilní záležitost. 
V plánu projektů města je proto zamýšleno zavedení tak-
zvaných „design&build“ systémů – tedy systémů určení je-
diné možné finální ceny stavby bez jakékoli možnosti navý-
šení (jen tak mimochodem – na červnovém zastupitelstvu 
hlasovala paní A. P. Trnková proti schválení tohoto plánu 
projektů města). Zajímavá je v této souvislosti skutečnost, 
že ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením ministryně 
z hnutí ANO právě nyní připravuje novou úpravu zadávání 
veřejných zakázek, která umožní městským radám zdra-
žit vícepracemi cenu stavby ze současných maximálních 
130 % původní ceny na plných 150 % ceny původní zakáz-
ky. Rád podpořím paní A. P. Trnkovou v  její argumentaci 
proti jejímu vlastnímu hnutí ANO…
Pokud jde o další obsah článku paní A. P. Trnkové, tak nic 
jiného než nálepkování tam prakticky najít nelze. Účelem 
je evidentně jen kárat a osočovat, nikoli se něco dozvědět, 
nikoli věcně argumentovat.  

Zdeněk Hraba
místostarosta (a advokát), Klidné město

Dne 18. 3. jsem paní Páral při prosbě o napsání úvodníku do mailu uvedla doslova toto: „Úvodník by neměl být napsaný 
politicky, ale naopak spíš se zaměřte na téma, které je pro vás zajímavé…“ V této větě nenacházím žádnou „metodiku“ na 
to, že paní Páral nesmí psát „takto kriticky“, ale pouze informuji, že úvodník by neměl být určen k řešení politických témat. 
Považuji za korektní tuto informaci předat i ostatním čtenářům. Za redakční radu i vydavatele Šárka Stoszková
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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

Problematika pravidelného čištění 
komunikací ve městě
Touto cestou bychom chtěli upozornit všechny řidiče a ma-
jitele motorových vozidel na pravidelné blokové čištění ko-
munikací, které probíhá dle harmonogramu v předem sta-
novených lokalitách města. Čištění komunikací stojí město 
nemalé finanční prostředky a řidiči, kteří nerespektují umís-
těné přenosné dopravní značení, které zakazuje zastavení 
v  lokalitě, znesnadňují řádné provedení úklidu. Městská 
policie je tak nucena provádět neúplné odtahy těchto vo-
zidel, kdy je vozidlo nadzvednuto odtahovou službou, poté 
dojde k úklidu komunikace, a následně je vozidlo vráceno 

zpět na místo. Stráž-
níci přestupkové 
jednání na  místě 
řeší, a  pokud není 
řidič vozidla na mís-
tě přítomen, umístí 
na vozidlo Výzvu pro 
osobu podezřelou ze 
spáchání přestupku. 
Přestupkové jedná-
ní řidiče lze vyřešit 
uložením blokové 

pokuty až do výše 2000 korun, pokud se tedy na výzvu stráž-
níků dostaví. Pokud tak neučiní, je přestupkové jednání 
oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu pro-
jednání. Dále musí řidič nebo majitel vozidla počítat s uhra-
zením provedeného neúplného odtahu firmě, která odtahy 
provádí. Cena neúplného odtahu je stanovena nařízením 
města Říčany, a to v částce 780 korun. Řidiči, ale především 
majitelé motorových vozidel v daných lokalitách, by si měli 
uvědomit, že čištění komunikací slouží ke  zlepšení život-
ních podmínek všech obyvatel a dopravní omezení v místě 
čištění trvá pouze nezbytně nutnou dobu. Není proto lepší 
přeparkovat své vozidlo na tuto dobu jinam?

Preventivní činnost městské policie
Podobně jako v  předchozích letech i  tento rok připravi-
la Městská policie Říčany, ale i  jiné organizace a spolky, 
několik preventivně-kulturních akcí určených rodinám, 
ale především dětem. Každý se mohl formou zábavy se-
známit s činností městské policie, s dopravně-preventiv-

ními projekty, nebo některými složkami integrovaného 
záchranného systému. Dětský den města Říčany, Dětský 
den na  Pacově, Den bez úrazů strávený na  dopravním 
hřišti, ale i  další akce, které slouží především prevenci. 
Přejeme dětem poklidné prožití letních prázdnin, plno 
nových zážitků a všem občanům krásné léto.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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O víkendu 16. a 17. května vyrazilo naše družstvo mladších 
žáků na okresní kolo hry Plamen,  které se konalo v Hrusi-
cích. V první soutěžní den se konaly závody ve štafetách. Ne-
děle byla vyhrazena královské disciplíně, požárnímu útoku. 
Aby si hasičský víkend děti užily se vším všudy, tak ze soboty 
na neděli přespaly na naší hasičské zbrojnici.  Celkově se ze 
17. soutěžních družstev umístily na pěkném sedmém místě. 
Mladší žáci vyrazili také na soutěž do Křížkového Újezdce, 
kde se 6. června konala soutěž v požárním útoku a naši nej-
mladší zde obsadili osmé místo. Musíme poděkovat všem 
sponzorům  a rodičům za finanční a materiální pomoc, díky 
níž se nám daří vést oddíl mladších žáků. 23. května vyrazilo 
naše smíšené družstvo dospělých na soutěž v požárním útoku 
do Svojšovic, kde obsadilo čtvrté místo. 30. května vytvořilo 
několik našich členů, ve spolupráci s ostatním sbory, okrs-
kové družstvo straších mužů a na okresní soutěži v Houšťce 
u  Staré Boleslavi obsadilo šesté místo. V  sobotu 6. června 
vyrazila družstva mladších a starších mužů do Křížkového 
Újezdce, kde mladší muži obsadili  druhé místo a starší muži 
třetí místo. Naši soutěžící v  disciplínách TFA, tzv. železný 
hasič,  pokračovali v dalších soutěžích. 24. května se Nikol 
Vyhlídalová vydala do Petrovic u Sedlčan, kde v náročné sou-
těži obsadila třetí místo. 6. června se naši tři členové Nikol 
Vyhlídalová, Dominik Pokorný a  Jakub Kratochvíl vydali 
do Senohrab, kde se navzdory velkému cedru zúčastnili sou-
těže Senohrabský železný hasič. Krom soutěžících vysílá náš 
sbor na hasičské soutěže v celém okrese i rozhodčí. Jaroslav 
Svoboda, Miloš Hlína a Vratislav Feldera  dělají takřka kaž-
dý víkend čest našemu sboru a městu coby spravedliví sudí. 
Opět jsme vyráželi za dětmi do mateřských škol. 22. května 
jsme navštívili děti v MŠ Nemo. 28. května jsme vyrazili 
do MŠ Srdíčko a 10. června přišly děti z MŠ Motýlek na naši 
zbrojnici. Děti si mohly prohlédnout naši techniku, výstroj 
a výzbroj. Společně jsme  si zopakovali zásady bezpečného 
chování, děti si mohly vyzkoušet hašení domečku z  ruční 
stříkačky. Nakonec jsme předvedli hašení skutečného ohně, 
domečku z kartonových krabic. V rámci bezpečnostně-pre-
ventivní činnosti jsme se také 12. června zúčastnili Dne bez 
úrazů, který na dopravním hřišti pořádala Cesta integrace, 
o.p.s. Akce se účastnilo celkem 8 tříd třeťáků z říčanských 
základních škol. Opět bylo k vidění naše vybavení a zároveň 

jsme  si s dětmi zopakovali, jak se správně zachovat v kri-
zových situacích. K  vidění jsme byli i  na  dětských dnech. 
V  neděli 31. května na  dětském dni, který pořádalo město 
Říčany na sokolském hřišti. O týden později jsme byli k vidě-
ní na dětském dni v Pacově. Zde došlo i na oblíbenou pěnu, 
ve které nejmenší návštěvníci akce vesele dováděli. K vidě-
ní jsme byli i 14. června na Marvánku, kde se konala akce 
Říčanský hafan.  Naše jednotka zasahovala celkem čtyřikrát. 
15. května byla povolána k požáru travnatého porostu do Ja-
žlovic. 19. května se ve večerních hodinách účastnila pátrání 
po pohřešované osobě.  26. května byla povolána k účasti na 
taktickém cvičení v průmyslové zóně v Modleticích a  1. červ-
na vyjela k likvidaci obtížného hmyzu v Říčanech. Významný 
den pro náš sbor byla sobota 13. června, oslavili jsme totiž 
141. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. 
S přáním hezkých prázdnin

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

OBTÍŽNÝ HMYZ
Informace pro obyvatele Říčan 
a příslušných obcí
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) měs-
ta Říčany je  vybavena odpovídajícími technický-
mi prostředky, které umožňují bezpečně provést 
zásah proti obtížnému hmyzu. Proto je na  tomto 
místě třeba zmínit možnost, kterou nabízíme na-
šim občanům v případě nutnosti řešení tohoto pro-
blému.Vzhledem ke specifikaci tohoto druhu zása-
hů, je výhodné zasahovat ve večerních hodinách, 
kdy obtížný hmyz je ve svém hnízdě a poletováním 
zbytečně neohrožuje zasahující hasiče a  ostatní 
občany. Vzhledem k nákladům představujícím  po-
řízení potřebného insekticidního prostředku, který 
je nutný k provedení zásahu,  jsme nuceni požádat 
občany o finanční spoluúčast. Cena  námi používa-
ného a osvědčeného  spreje  činí 180 Kč. 
Vedení města Říčany se tak ve spolupráci s JSDH snaží 
zabezpečit maximální bezpečnost pro své obyvatele. 
Proto bez obav kontaktujte velitele JSDH pana 
Petra Hněvsu na telefonním čísle 603 470 787. 
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Rohovník obecný 
Cerationia siliqua

Životní prostředí a zdraví

V letním čísle opět zamíříme do nejob-
líbenější prázdninové destinace, do ob-
lasti kolem Středozemního moře. Ros-
te tu rohovník obecný, jehož plody se 
nazývají svatojánský chléb nebo karob.
Na Zemi se vyskytují pouze dva dru-
hy rohovníku. Rohovník (Ceratonia 
oreothauma), který roste v oblasti So-
málska, Ománu a Jemenu, byl popsán 
teprve v  roce 1979. Zato rohovník 
obecný, který pochází z  východního 
Středomoří, je již od  starověku pěs-
tován po celém mediteránu.  Dnes se 
vysazuje v  klimaticky podobných ob-
lastech na celém světě.
Rohovník obecný dorůstá výšky až 15 
metrů. Kmen kryje šedohnědá kůra, 
zprvu hladká, ve stáří silně rozbrázděná. 
Stálezelené sudozpeřené listy tvoří 2 až 
5 párů celokrajných kožovitých lístků.
Samčí a  samičí květy rostou na  oddě-
lených rostlinách, kvetou na  podzim 
od  září do  listopadu. Vyrůstají přímo 

z  kmene nebo silných větví. (Na  ob-
rázku jsou samičí květy a  loňský lusk). 
Zprvu zelené, až 25 cm dlouhé lusky 
jsou ve zralosti tmavě hnědé. Hnědá se-
mena obklopuje tuhá nasládlá dužnina.
Protože semena mají vždy téměř 
stejnou hmotnost, ve  Středomoří se 
v  minulosti používala jako závaží. 
V  arabštině se jim říká „kharrub“, 
řecky „kerátion“, z  čehož vznikl ka-
rát – jednotka hmotnosti používaná v  klenotnictví pro drahokamy. Dnes 

1 karát představuje 0,2 gramu.
Podle římské mince z  ryzího zlata 
zvané „solidus“, která vážila 24 se-
men rohovníku obecného, se stal ka-
rát také měřítkem ryzosti zlata. 24ka-
rátové zlato je tedy zcela ryzí.
Plody mají využití jako bezlepková 
potravina. Vyrábí se z  nich karobová 
mouka, náhrada kakaa i  další potra-
vinářské doplňky. Lusky se dávají také 
hospodářským zvířatům jako krmivo.
Rohovník obecný je díky hlubokým 
kořenům odolný vůči suchu. Naopak 
nesnáší mráz, již od -7 °C rostlina sil-
ně promrzá.
Podle pověsti byly lusky rohovníku 
stravou Jana Křtitele během pobytu 
v poušti. Proto se plodům říká svato-
jánský chléb.

Jakub Halaš
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Zlatý list poprvé v Říčanech
Předposlední květnový víkend se uskutečnilo krajské 
kolo tradiční přírodovědné soutěže Zlatý list, tentokrát 
poprvé pořádané Ekocentrem Říčany. Na Říčanskou há-
jovnu se sjelo celkem 12 družstev reprezentujících různé 
školy, kluby i oddíly z celého kraje. Soutěžící nejen pro-
šli soutěžní stezku, ale užili si také bohatý doprovodný 
program a seznámili se s podobnými kolektivy z  jiných 
koutů středních Čech. 
Soutěžícím se věnovalo 10 odborníků v různých oblastech 
biologie i věd o neživé přírodě nejen v rámci soutěže, ale 
i  po  ní. Kromě drobných sportovních a  výtvarných akti-
vit se soutěžící i  jejich doprovod mohli zapojit do  lovu 
drobných savců a jejich ukázek, naučit se (nebo si osvě-
žit) poznávání našich stromů a  keřů, zahrát si některou 
z ekologických her nebo se inspirovat činností ostatních 

oddílů zaměřenou na pomoc přírodě. Přesto hlavní částí 
programu byla soutěž. 
Na prvních místech v obou kategoriích se umístila druž-
stva z Gymnázia Kladno, která právě teď v době uzávěrky 
soutěží na kole národním v Náměšti nad Oslavou, gratu-
lujeme. A  děkujeme také našemu říčanskému družstvu 
Viry z přírodovědného kroužku Ekocentra za vzornou re-
prezentaci. Už se těšíme na 44. ročník, tentokrát do Hos-
tivic. Ten další, výroční, se snad vrátí zase k nám do Říčan.

Marie Smyčková

Sběr hliníku je pro tento školní rok 
definitivně uzavřen
Omlouváme se ZŠ Nerudova, že v  červnovém Kurýru 
došlo nedopatřením k chybě při vyhlášení výsledků mezi 
říčanskými školami. V ZŠ Nerudova se podařilo nastřá-
dat 1,2 kg na žáka, a tím se v našem městě dostává su-
verénně na první místo v porovnání s ostatními školami 
a školkami.
Díky soutěži, do které se tento školní rok zapojilo na 50 
subjektů, se podařilo předat k recyklaci více než 6 tun hli-
níku. Děkujeme všem za spolupráci.
Nyní už nám prosím hliník nenoste, nemáme ho kde 
skladovat, ale v novém školním roce bude opět možnost 
hliník odevzdat. O  průběhu budete včas informováni 
prostřednictvím Říčanského kurýru a na stránkách Eko-
centra Říčany.

Alžběta Macková



Životní prostředí a zdraví

Na  začátku našeho 
příspěvku bychom 
vám chtěli popřát 
hezké prožití letních 
dnů nejen na  dovo-

lené, ale i v Říčanech, protože i  tady 
je stále co prožívat a hlavně užívat si 
přírodních i kulturních krás.
V  minulých dnech členové Okrašlo-
vacího spolku provedli další zmapo-
vání studánek v  Říčanech – jedná se 
o  dvě studánky: v  ulici Na  Kopešín 
(dva vodní zdroje) a tzv. Thomayerova 

studánka (vlevo při lesní cestě od há-
jenky k Olivovně). Jednu můžete vidět 
na přiložené fotografii, další přesnější 
specifikace bude uvedena přímo v re-
gistru studánek České republiky, kde 
již máme zaregistrovanou tzv. Lesní 
studánku za  Olivovnou. Více najdete 
na  http://www.estudanky.eu/. Víte-li 
i vy o nějaké další studánce, dejte nám 
prosím vědět, děkujeme předem.
A na závěr našeho příspěvku bychom 
rádi poděkovali městu Říčany za  fi-
nanční podporu naší činnosti, a to jak 

Okrašlovací spolek v Říčanech, o.s.

Občanské sdružení 
Modré dveře si dovo-
luje informovat obča-
ny Říčan a  okolních 
obcí, že rozšiřuje svoji 
působnost o novou lo-
kalitu a od září 2015 
bude nabízet služby 

kromě Kostelce nad Černými lesy také 
v ulici Olivova č. 312 v Říčanech. Rea-
guje tím na aktuální poptávku, potřeb-
nost a  současnou absenci některých 
služeb ve městě a okolí. V odloučeném 
pracovišti budou poskytovány bezplat-
ně registrované sociální služby (sociál-
ní rehabilitace a aktivizace pro osoby 
s duševním onemocněním a mentál-
ním postižením), dále zde bude pro-
bíhat psychologické poradenství pro 

osoby s neurotickými a psychotickými 
potížemi a podpůrná skupina pro ženy 
s  duševním onemocněním. Rodinná, 
párová a  skupinová psychoterapie 
bude poskytována za úhradu. 
Nadále budou probíhat sociální, 
psychologické a  psychoterapeutické 
služby a  programy v  Terapeutickém 
centru v Kostelci nad Černými lesy.
Terapeutické centrum poskytuje 
komplexní psychosociální služby a  je 
průkopníkem v  oblasti práce s  ce-
lým systémem klienta – jeho ošet-
řujícím lékařem, rodinou, zaměst-
navatelem. Multidisciplinární tým 
zahrnuje sociální pracovníky, psycho-
terapeuty, psychology a psychiatrickou 
sestru, spolupráce se zdravotní oblastí 
je zajištěna ambulantním psychiatrem. 

Cílem práce je propojování psychologic-
ké, psychoterapeutické, psychiatrické 
a sociální práce. 
Všechny poskytované služby vedou 
k  posílení prevence patologických 
stavů u  psychiatricky nemocných 
osob, řešení psychických i sociálních 
obtíží klientů a pečujících osob.
Více informací naleznete na: www.mod-
redvere.cz, příp. volejte 725 830 830.  
Pěkné léto přeje tým Terapeutického 
centra Modré dveře.

dotací na provoz, tak na likvidaci kří-
dlatky a úpravu pozemku u železniční 
trati, kde vznikne odpočinkové místo. 

Irena Moudrá, jednatelka spolku 

modré dveře budou otevřené i v Říčanech



Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
V čase, kdy píši tyto řádky, je chladno a po-
prchává… Přesto jsou před námi krásné 
(a  doufám i  slunečné) dny, a  proto bych 
vám všem ráda popřála, abyste si je užili 
tak, jak to máte nejraději. Dny plné pohody 

a sluníčka budou určitě naplněny vašimi osobními aktivita-
mi, a proto se některé pravidelné akce na dva měsíce „odml-
čí“. Ale i tak pro vás máme připraveno pár akcí a těšíme se 
na viděnou. A samozřejmě už se můžete přihlašovat i na plá-

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.

Pravidelné akce:
Pravidelné akce, na  které jste zvyklí, se po  dobu letních 
prázdnin přerušují a těšíme se, že vás opět budeme moci 
přivítat od září, resp. října. 

Akce:
n 8. července 2015, středa – PROHLíDKA záMKU 
JEMNišTě A  EKOLOGiCKé fARMy KRišNůV 
DVůR – Jednodenní autobusový zájezd. Komentovaná 
prohlídka barokního reprezentačního zámku Jemniště 
a  ekologické farmy v  Městečku (zemědělství, včelařství, 
…). Odjezd: 8.50 h Psáry (u Obecního úřadu), 8.55 h aut. 
zastávka Dolní Jirčany, 9.30 h aut. zastávka K Žel. stanici, 
9.35 h aut. zastávka Rychta, 9.40 h aut. zastávka Sukova, 
9.45 h aut. zastávka Masarykovo nám.  Příspěvek 
účastníků: 250 Kč (zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné). 
n 29. srpna 2015, sobota – záJEzD DO  ČESKýCH 
BUDěJOViC – zEMě ŽiViTELKA A  MUzEUM KO-
NěSPŘEŽKy – Jednodenní autobusový zájezd do Českých 
Budějovic. Výstava zemědělské techniky, zemědělské a rost-
linné výroby, lesního a vodního hospodaření apod. Kulturní 
program spojený s  dožínkami. Možnost návštěvy plavecké-
ho bazénu – účastníkům, kteří bazén navštíví, bude vráceno  
20 % z uhrazené částky vstupného. Zájemci o prohlídku mu-
zea budou mít plně hrazeno vstupné (dopolední prohlídka). 
Odjezd: 5.50 h aut. zastávka Psáry (u Obecního úřadu), 5.55 h 
aut. zastávka Dolní Jirčany, 6.30 h aut. zastávka K Žel. stanici, 
6.35 h aut. zastávka Rychta, 6.40 h aut. zastávka Sukova, 6.45 h 
aut. zastávka Masarykovo nám., 7.00 h aut. zastávka Všesta-
ry. Z ostatních obcí dle dohody. Příspěvek účastníků: 230 Kč, 
pro členy Klubu Senior 200 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné 
do muzea a pojištění). Přihlášení u I. Moudré do 15. 8. 2015.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 12. září 2015, sobota – zAHRADA ČECH – LiTO-
MěŘiCE – jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic. 
Tržnice Zahrady Čech nabízí vyhledávaný sortiment, jako 
jsou sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahrad-
ní technika, zahradní nábytek, domácí potřeby, hnojiva, 
postřiky, potraviny, přírodní léčiva a  další. Výstava je 
zaměřena na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily a mi-
lovníky přírody. Návštěvníci se mohou těšit na  tradiční 
i nové vystavovatele. Kulturní památky a výstavy v Lito-
měřicích jsou tento den zdarma. Příspěvek účastníků: 
220 Kč (200 Kč pro členy Klubu Senior, cena zahrnuje 
dopravu a pojištění.) Vstupné: zatím nezveřejněno, nutno 
počítat tak okolo 80–100 Kč. Sleva pro seniory, osoby se 
ZTP zdarma. Místa odjezdu: 6.50 h. aut. zastávka Psáry, 
6.55 h. aut. zastávka Dolní Jirčany, 7.30 h aut. zastávka 
K  Žel. stanici, 7.35 h aut. zastávka Rychta, 7.40 h aut. 
zastávka Sukova, 7.45 h aut. zastávka Masarykovo nám.  
Přihlášení: do 5. 9. 2015.
n 17. až 18. září 2015 – JiŽNí MORAVA – BOŘETiCE 
– dvoudenní autobusový zájezd do oblasti Bořetic na úpatí 
Ždánického lesa. Nejproslulejší jsou Kraví hory s početnou 
řadou vinných sklepů. Zájezd je určen k poznání této známé 
oblasti zejména kulturních a přírodních památek. Součástí 
je také posezení ve známém vinném sklepě U Procházků. 
Příspěvek účastníků: 990 Kč (cena zahrnuje dopravu, uby-
tování, pojištění, pobyt ve sklípku, vstupné do historických 
objektů). Přihlášení: do 15. 8. 2015.
n 30. 9. až 1. 10. 2015 – REKONDiČNí POByT – DO-
MAŽLiCKO – dvoudenní autobusový zájezd do  oblasti 
Domažlic. Ubytování zajištěno v tříhvězdičkovém hotelu 
Sádek. Zájezd je určen k poznání krásné oblasti Českého 
lesa. Příspěvek účastníků: 900 Kč (cena zahrnuje dopra-
vu, ubytování se snídaní, pojištění, vstupné do  historic-
kých objektů). Přihlášení: do 15. 8. 2015. 

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 16. července 2015 od 10.30 do 12.00 h.

nované akce, které proběhnou 
v měsíci září a říjnu. 
Chtěla jsem, aby tento „letní“ 
článek nebyl smutný, avšak 
i  tentokrát se musím rozlou-
čit s  naším milým přítelem, 
který s námi prožil mnoho let 
a  mnoho akcí. Před několika 
dny nás navždy opustil Pepíno, tak jsme ho všichni znali. 
Byla to hodně bolestná zpráva, ale v  našich vzpomínkách 
navždy zůstane…
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Pro seniory

Prázdninové vzpomínání 
z Kavčí Skály!
Krásné letní dny všem čtenářům Kurýru přejeme z naše-
ho domova seniorů. Rádi bychom zavzpomínali na  týd-
ny předešlé a  také na  to, co jsme u  nás prožili. Chceme 
se s vámi podělit o radost a snad se i trochu „pochlubit“.
Velký dík za dlouholetou spolupráci patří říčanské MŠ Čtyř-
lístek s  paní uč. Michaličkovou. Tato aktivita vyvrcholila 
naší nominací mateřské školky v CENĚ „D“. Udílení této 
ceny má právě letos 15 let od svého vzniku a my jsme moc 
rádi, že touto formou můžeme školce poděkovat. CENA 
„D“ je cena mecenášům, dobrodincům, sponzorům, lidem 
i skupinám, všem, kteří pomáhají druhým. Naše výtvarná 
práce se lety posílila o mnohá přátelství mezi dětmi a senio-
ry a vzájemně se na sebe těšíme. V tomto roce bylo celkově 
v ČR 400 nominací, domovů seniorů 49.
Další, Kavčí Skálou navrhovanou skupinou, byl tým 
mladých hasičů z Modletic pod vedením pí. Škábové. 
Určitě stojí za pozornost.
Nově vznikající skupinou mezigeneračních setkání jsou 
(po prázdninách) již „čtvrťáci“ ze ZŠ U LESA paní uč. Lu-
cie Hrbkové. Prozatím jsme podnikli setkání dvě – literární 
besedu na  téma „Pohádka“ a  společné osazování truhlíků 
fuksiemi před naším DS. Děti jsou velmi milými společníky 
a zahradničení se ujaly s odhodláním. V září si chceme po-
povídat o  tom,  jak dříve dnešní senioři trávili volný čas, 
jaké měli kamarády a co pro každého z nás přátelství vůbec 
znamená. Jsme rádi, že i vedení obou zařízení /ZŠ, DS/ 
oceňuje propojování generací. Však si tam senioři vyprávějí 

a čas vyplněný vzpomínáním uteče rychleji. Děti se zase něco 
nového mohou dozvědět a vidět, že stáří má i hezčí stránky.
A  nejen že vzpomínáme, ale jezdíme i  na  výlety. V  červnu 
jsme se vydali s Handicap Transport na Výstavu růží a květin 
do Lysé nad Labem, čeká nás Muzeum starých automobilů 
na Benešovsku a pak tradiční návštěva ZOO Praha. A nemo-
hu nezmínit velmi pěkné sportovní odpoledne v DPS SENI-
OR , kde se závodilo, zpívalo i tancovalo a pohoda byla cítit 
v  celé budově na  Komenského náměstí. Zásluhu má paní 
ředitelka Závodská s týmem zaměstnanců – díky.
Další letní říčanskou akcí byl koncert Sboru E. Erlichové 
a ukázky tanečního umění děvčat od E. Broukalové. Kon-
cert ZUŠ se konal dokonce na naší zahradě DS a „klobouk 
dolů“ před všemi vystupujícími. Vždy nás mile překvapí.
Tak hezké léto, přátelé, ve zdraví a spokojenosti, a třeba 
zase někdy na viděnou u nás.

Eva Kubínová a obyvatelé DS

Knižní tip na léto
V Muzeu Říčany je ještě k dostání 
publikace Říčany a čas pojed-
návající o historii Říčan prostřed-
nictvím fotografií. Vznikla před 
šesti lety i díky příznivému ohlasu 
na rubriku Historie v obrázcích 
v Říčanském kurýru. Najdete 
v ní snímky našeho města v těchto 
kapitolách: 
Hrad 
a přilehlé 
město, 
Náměstí, 
Ulice 
a známé 
lokality, 
Radošo-
vice, Z no-
vějších 
pohledů.
-rs-  

zDRAVOTNí JOGOVá CViČENí O PRázDNiNáCH 
PRO OBČANy NAšEHO MěSTA zDARMA

KDE: NA MALéM HŘišTi zA SPORTOVNí HALOU
KDY: KAŽDý ČTVRTEK od 17.30 do 19.30 hod.

V DOBě PRázDNiN OD 9. 7. DO 27. 8. 2015
PRO PŘÍPAD NEPOHODY SE POKUSÍME ZAJISTIT HALU

PŘiJĎTE SE i Vy PROTáHNOUT, PSyCHiCKy UVOLNiT, 
POSíLiT iMUNiTU, PRODýCHAT

Vezměte si volný oděv, karimatku či deku a dobrou  náladu
Cvičení povedou zkušení cvičitelé Jitka Mášová a Josef Trojánek 

V cvičeních jde o jednoduché zdravotní cviky, prováděné jógovým způsobem, to je 
pomalu a s plným soustředěním. Cviky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie,  
zvládnutelné prakticky všemi příchozími. Zaměřujeme se především na uvolnění 

páteře (bolavá záda), kyčlí a ramen, posílení oslabených svalů a uvolnění svalů 
trvale napjatých, ale i na aktivaci vnitřních orgánů, hormonálního systému, 

odstraňování energetických bloků na čínských meridiánech. Významnou složkou 
našich cvičení je také nácvik správného dýchání a odstraňování nepříznivých 

stresových vlivů příjemnou relaxací.  
Takové cvičení vyvolává v těle příjemné pocity, po cvičení se necítíme unaveni, ale 

naopak celkově fyzicky i psychicky uvolněni a osvěženi.     

Bližší informace:  Jitka Mášová tel.736745968, 271071897 
Josef Trojánek tel. 323602619

33



Pro děti a rodiče

V  pátek 12. 6. se konal již 6. ročník 
akce „Den bez úrazů“ na dětském do-
pravním hřišti v Říčanech. Na žáky 3. 
tříd ZŠ Bezručova, I. ZŠ Říčany a ZŠ 
u Říčanského lesa – celkem 8 tříd, cca 
200 žáků, čekalo aktivní dopoledne 
plné nových zážitků, poznání a  her. 
Žáci se osobně setkali s  Městskou 
policií Říčany, sborem dobrovolných 
hasičů Říčany a Záchrannou službou 
Středočeského kraje. Jak už z charak-
teru našich hostů vyplývá, cílem akce 

bylo děti seznámit se záchranným in-
tegrovaným systémem. Všechny slož-
ky IZS si pro děti připravily nejenom 
prohlídku vozu, výzbroj a výstroj, ale 
i  informace o  jejich činnosti a  prak-
tické ukázky. Cesta integrace, o. p. s. 
– realizátor akce, si pro děti připra-
vila soutěže s  dopravní tematikou 
a první pomoc. Svou přítomností nás 
poctili i  paní místostarostka Říčan 
Hana Špačková a  zastupitel David 
Michalička, koordinátorka Zdravého 
města Říčany Hana Jarošová a  dále 
pak koordinátor BESIP pro střední 
Čechy pan Miroslav Polách. Pevně 
věříme, že tato akce se dětem i peda-
gogům líbila. Velmi děkujeme městu 

Říčany za podporu akce v rámci pro-
jektu „Zdravé město“ , BESIP – Mi-
nisterstvu dopravy za  ceny pro děti 
a Sboru dobrovolných hasičů Říčany, 
Městské policii Říčany i  Zdravot-
nické záchranné službě za  perfektní 
a  milou spolupráci. Budeme se opět 
těšit příští rok.

Den bez tabáku 2015
31. 5. je již tradičně WHO vyhlašován 
jako Světový den bez tabáku.  Tento 
den upozorňuje na  zdravotní rizika 
spojená s  kouřením a  jeho cílem je 

prosazovat efektivní politiku vedoucí 
k  omezení kouření v  celé populaci. 
Město Říčany ve spolupráci s Cestou 
integrace, o.p.s., již tradičně pořá-
dá preventivní akci pro žáky 5. tříd 
základních škol v Říčanech, kdy děti 
hravou formou informuje o  rizicích 
a  následcích spojených s  kouřením. 
V úterý 2. 6. se konal již 6. ročník této 
akce. V průběhu dopoledne se na Ma-
sarykově náměstí vystřídalo 9 tříd 
ze 4 základních škol – cca 180 dětí. 
U  stánku s  informacemi se zastavilo 
i  několik kolemjdoucích oobčanů, 
kteří si přečetli a popřípadě se zeptali 

na informace týkající se kouření. Děti 
se tak dozvěděly, že cigareta obsahu-
je dalších 4–5 tisíc přídavných látek, 
z nichž je více jak 60 karcinogenních, 
že vodní dýmka není jen sladké vá-
bení, ale i  spousta dehtu. Statistiky 
týkající se kouření jsou odstrašující, 
nicméně je nakročeno k  lepším zítř-
kům – snad se od roku 2016 nebude 
kouřit v  restauracích!!! Do  té doby 
navštivte a propagujte říčanské neku-
řácké restaurace: restaurace Jureček, 
pizza Pepe, restaurace U staletých lip, 
Pavilon Říčany, Oáza Říčany, Bistro 
a potraviny „Na Růžku“.

Dopravní výchova pro 
malé cyklisty
Dopravní výchova pro 4. třídy má 
svoji tradici a  značnou důležitost. 
Žáci z  celého regionu Říčan se sjíž-
dějí na městské dopravní hřiště v Ří-
čanech, aby se naučili dopravní před-
pisy a následně si je mohli otestovat 
v připraveném testu a praktické jízdě 
na  kole. Výsledkem je pak možnost 
získání průkazu cyklisty. Výuka je 
metodicky zpracována BESIP – Mi-
nisterstvem dopravy, realizátorem 
programů je Cesta integrace, o. p. s. 
Letošní jaro se do  Říčan sjelo 17 

škol, 32 tříd, celkem 610 žáků. Vý-
sledkem snad není jen radost nad 
průkazem cyklisty, ale i  větší jistota 
na našich silnicích – znalost doprav-
ních značek, chování na silnici z po-
zice chodce i cyklisty, křižovatky atd. 
Hodnocení pedagogů bylo velmi po-
zitivní – líbí se jim samotný koncept 
dopravní výchovy, dále pak dosta-
tečné množství informací, které jsou 
podávány zábavnou formou. V rámci 
zlepšení výuky by bylo dle pedagogů 
dobré, kdyby na  dopravním hřišti 
bylo i  středové vodorovné značení. 
Ve  spolupráci s  městem Říčany už 
podnikáme kroky k jejich budoucí re-

alizaci.  Cesta integrace všem dětem 
přeje krásné a  pohodové prázdniny 
– ať už na  kole, či bez. Hlavně bez-
pečně! 
za lektorský tým Markéta Hubínková
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Letní prázdninová 
provozní doba sociálních 
služeb Cesty integrace

Občanská poradna Říčany
úterý 13.00–17.00
středa 9.00–12.00,  
13.00–17.00 hod. 
Možnost objednání  
na tel.: 312 315 284. Adresa: 
Masarykovo nám. 6/17, Říčany.

NZDM Klub Cesta
pondělí, středa  14.00–19.00
pátek 14.00–20.00
Adresa: Na Obci 2049, Říčany. 
27.–31. 7. a 17.–21. 8. zavřeno 
z důvodu konání příměstského 
tábora pro děti. 

Sobota 30. 
května 2015 
n e z a č a l a 
pro nás pří-
liš přízni-
vě. Pršelo 

a  pršelo. Naštěstí se vyčasilo, slunko 
vysvitlo a  my, vedoucí z  Vesmíru Ří-
čany, z. s., jsme mohli ve  spolupráci 

s Vodáckým klubem předčasně popřát 
místním dětem k jejich svátku. Uspořá-
dali jsme pro ně odpoledne plné soutěží 
na našem obvyklém místě, u aktuálně 
vypuštěného rybníka Marvánek. 
Děti procházely dvanácti stanovišti 
a  získávaly razítka za  splněné úkoly. 
Mohly si vyzkoušet střelbu z luku, pře-
chod po provazu a zatloukání hřebíků, 

Vesmírsko-vodácká oslava Dne dětí 

Občanská poradna 
Říčany informuje, jak 
se bránit exekuci
S  exekucí se dnes může setkat každý, 
většinou jako dlužník anebo jako ten, je-
hož majetek byl – ať už oprávněně, nebo 
neoprávněně – zařazen do exekuce. Pla-
tební rozkaz může přijít poštou nečeka-
ně, klienty to většinou překvapí, znejistí, 
náhle neví, jak se zachovat, a co čekat.
Pro tyto případy jsme v Občanské po-
radně Cesty integrace, o.p.s., pro vás 
připravili sérii krátkých článků, které 
popisují situace, jež mohou v  rám-
ci finanční a  dluhové problematiky 
nastat. Exekuce může být totiž naří-
zena, i když jste se nikdy nedostavili 
k  soudu a  nereagovali jste na  výzvy 
k vyzvednutí doporučených zásilek.
Pokud je váš majetek postižen exekucí, 
můžete přijít o  jakoukoliv nemovitost, 
automobil nebo jiný movitý majetek. 
Exekuci ukládající zaplacení peněžité 
částky lze provést srážkami ze mzdy a ji-
ných příjmů, přikázáním pohledávky, 
prodejem movitých věcí a nemovitostí, 
postižením podniku, zřízením exeku-
torského zástavního práva na  nemovi-
tostech, správou nemovitosti nebo třeba 
pozastavením řidičského oprávnění.
Způsob exekuce ukládající jinou po-
vinnost než zaplacení peněžité částky 
se řídí povahou uložené povinnosti. 
Takovou exekuci lze provést vykli-
zením, odebráním věci, rozdělením 
společné věci, provedením prací 
a výkonů nebo prodejem zastavených 
movitých věcí a nemovitostí.

Co může exekutor 
zabavit
Exekutor tedy může postihnout exe-
kučním příkazem vaši mzdu, důchod 

nebo jakýkoliv jiný příjem, tedy i so-
ciální dávky. Exekutor může obe-
stavit bankovní účty, vybrat úspory 
ze stavebního spoření, penzijního 
připojištění nebo kapitálového pojiš-
tění. Zabavit může také vaše cenné 
papíry, podíly na obchodních společ-
nostech nebo i celou firmu. 
Exekutor nesmí zabavit pouze věci, 
které povinný nezbytně potřebuje 
k  uspokojování hmotných potřeb 
svých a  své rodiny nebo k  plnění 
pracovních úkolů nebo výkonu pod-
nikatelské činnosti a  věci, jejichž 
prodej by byl v  rozporu s morálními 
pravidly. Jedná se zejména o  oděvy 
a  obvyklé vybavení domácnosti, 
snubní prsten, zdravotnické potřeby 
a  pomůcky a  hotové peníze do  výše 
dvojnásobku životního minima.
Exekutor může zabavit téměř všechny 
věci, o  nichž se má důvod domnívat, 
že patří povinnému. Jedná se o  věci, 
které povinný užívá, nebo jsou ulože-
ny v bytě, v němž se zdržuje. Pokud to 
budou věci někoho jiného, musí to tato 
osoba prokázat a neprodleně podat tzv. 
vylučovací žalobu k soudu, který pově-
řil exekutora k vedení exekuce.

Byl mi doručen platební 
rozkaz… a co dál?
Platební rozkaz je druh soudního 
rozhodnutí. Na  jeho základě lze po-
žadovat zaplacení peněžitého plnění. 
Soud může vydat platební rozkaz 
i bez žádosti žalobce či bez slyšení ža-
lovaného. V platebním rozkazu soud 
žalovanému uloží, aby do  15 dnů 
od  doručení platebního rozkazu ža-
lobci zaplatil uplatněnou pohledávku 
a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě 
podal odpor u soudu, který platební 
rozkaz vydal.

Možnost žádat o  vydání platebního 
rozkazu bez soudního jednání umož-
ňuje věřiteli rychleji vymoci svůj dluh 
a  slouží, vzhledem ke  zdlouhavosti 
soudních sporů a  zahlcenosti čes-
kých soudů, k urychlení procesu.
Upozorňujeme na patnáctidenní lhů-
tu, která se počítá od  následujícího 
dne ode dne doručení. Platební roz-
kaz, proti němuž nebyl podán odpor, 
má totiž účinky pravomocného roz-
sudku. Pravomocný platební rozkaz 
je tedy samotným exekučním titulem.
V případě, že potřebujete pomoci se 
sepsáním odporu, navštivte naši Ob-
čanskou poradnu, rádi vám pomůže-
me, naše služby jsou zdarma. Odpor 
můžete také napsat sami nebo se 
objednat u vámi zvoleného advokáta. 
Tento projekt byl podpořen Česko-
slovenskou obchodní bankou, a.s.

Za tým poradců Občanské poradny 
Veronika Vítkovská

35



Pro děti a rodiče
které sklidilo největší ohlasy. Pochlu-
bily se svou muškou při hodu na  ple-
chovky, trpělivostí při trefování hřebí-
kem na proutku do lahve a kreativitou 
při malování obrázků. Lámaly rekordy 
v  hodu holínkou, u  kterého se nedali 
zahanbit rodiče ani někteří vedoucí. 

Po  splnění všech úkolů odměnil vod-
ník všechny účastníky balíčkem dárků. 
Navíc si děti mohly dopřát tradiční tá-
borovou pochutinu, buřt opečený nad 
ohněm. To vše za doprovodu kytary.
Jsme rádi, že si děti i  rodiče sobotní 
odpoledne užili stejně jako my. Díky 

patří malým a  velkým účastníkům, 
pořadatelům a v neposlední řadě také 
městu Říčany. Těšíme se, že se příští 
rok sejdeme ještě ve větším počtu a že 
se zase skvěle pobavíme.

Za Vesmír Říčany, z. s.,
Vašek Skořepa

Intercamp 2015
V  pátek 22. května jsme se vydali 
s  početnou skupinou skautů a  skau-
tek na  cestu, která měla jeden cíl 
– Intercamp. Ten se letos konal 
u  našich sousedů v  Polsku. V  pod-
večer jsme přijeli na  místo, kde už 
všechno žilo a  stovky skautů z  celého 
světa byly náhle všude kolem nás.  
 Po oficiálním ranním zahájení strávi-
ly děti sobotu v  prostorách tábořiště, 
především před starobylou pevností, 
jež se rozléhala pár kroků od  našich 
stanů. Zde plnily nejrůznější úkoly, 
jako je například házení podkovou 
nebo chůze po  laně, a  vyplňovaly si 
tak své přidělené sešity razítky, aby 
mohly získat nášivku letošního Inter-
campu. Večer se poté vyřádily na kon-
certu přímo ve  zmiňované pevnosti. 
 Neděli jsme vyplnili túrou po  Nise 
a  jejím okolí, během které nás 

také čekalo spoustu stanovišť 
s  úkoly pro zpříjemnění výletu.  
V  pondělí už jen proběhlo oficiální 
zakončení následované balením věcí 
a odjezdem domů. Po cestě jsme se ješ-
tě zastavili na kratší procházku po skal-

ních útvarech na hranicích s Polskem. 
 Myslím, že si všichni Intercamp nále-
žitě užili, udělali si spoustu nových přá-
tel a těší se na příští rok, kdy bude tato 
akce pořádána zde, v České republice. 

Za říčanské skauty Vojtěch Krejčí

Vítání občánků
Ve dnech 16. 6. 2015 a 18. 6. 2015 se uskutečnilo v obřad-
ní síni na Staré radnici  slavnostní vítání občánků.
Starosta města pan Vladimír Kořen a  radní pan Michal 
Mrázek přivítali 29 malých občánků.
Děkujeme dětem z  Mateřské školky Čtyřlístek z  Kolo-
vratské ulice a MŠ U Slunečních hodin za krásné zpívání 
a po prázdninách se těšíme na další spolupráci.

Jana Šimková a Lucie Nováková, matrikářky
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V pátek 29. 5. 2015 se v přírodním prostředí koupaliště 
Jureček uskutečnilo, ve spolupráci Poradenského centra 
pro rodinu a děti Úsměv a sociálního odboru Městského 
úřadu v Říčanech, zábavné odpoledne pro děti vyrůstající 
v náhradní rodinné péči a pro děti ze sociálně znevýhod-
něných rodin s názvem „Putování za pokladem“ s pirát-
skou tematikou. 
Jak už sám název napovídá, děti si užily dobrodružnou 
cestu kolem rybníka, kdy na  jednotlivých stanovištích 
plnily různorodé úkoly. Na konci na všechny děti čekalo 
překvapení v podobě pobitého pokladu a následoval do-
provodný program s  diskotékou. Nechyběly jak soutěže 
pro děti, tak i opékání buřtů. Kdo přišel v masce piráta, 
byl samozřejmě odměněn. Bohužel akci místo ohňostroje 
ukončil déšť, nicméně na příjemně stráveném odpoledni 
to nic nepokazilo. 

Poděkování za naši akci patří nejen městu Říčany, ale také 
panu Ježkovi, majiteli restaurace Jureček, který pro děti 
připravil oheň na  opékání buřtů a  umožnil nám využití 
celého areálu krásného prostředí říčanského koupaliště. 
Závěrem musíme všichni přiznat, že už teď se těšíme, až 
se opět společně sejdeme na další akci. 

Michaela Vydrová

Úsměv – putování za pokladem

mraveniště – na co se můžete těšit v novém školním roce
Mraveniště má 
za  sebou 16. rok 
fungování. Děku-
jeme všem dětem 

i rodičům za dosavadní důvěru. Do 17. sezony vstupuje-
me s některými novinkami. Rodiče již nyní mají možnost 
nově děti přihlašovat prostřednictvím rezervačního sys-
tému. Jednotlivé kroužky Mraveniště nebo mateřského 
centra budou postupně, jak je dojednáme s  lektory, zve-
řejňovány na webových stránkách www.mraveniste.info. 
Již nyní můžete děti přihlašovat do mateřského centra.
Během prázdnin zapracujeme na nových webových strán-
kách, a  pozor, pro děti z  výtvarných kroužků chystáme 
překvapení – z grantu města Říčany vybavíme nově kera-
mickou dílnu. Máte se na co těšit!

Vy, co hledáte pro své dítko příměstský tábor, podívejte 
se na náš web, srpnové termíny jsou ještě volné a zábava 
zaručená!
Od září naše Hudební škola Mraveniště otevře ke stávají-
cím mnoho nových hudebních kurzů – el. kytara, basová 
kytara, zpěv, bicí a další.
Výuka bude směřována hlavně do praxe s cílem vytvořit 
z žáků od počátků hudební tělesa – dětské kapely. To vše 
bude probíhat v prostorách nově zrekonstruované hudeb-
ní učebny v  ZŠ Bezručova. Pro další informace či před-
běžné přihlášení piště prosím na  hudebka.mraveniste@
gmail.com, nebo prostřednictvím rezervačního systému.
Těšíme se na  spolupráci v  příštím školním roce, teď ale 
všem dětem i lektorům přejeme krásné prázdniny!

Hana Špačková, koordinátorka Mraveniště
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Dětský den se skřítkem Fialkou na sokolském hřišti

z velkého praku lze střílet i plyšákem

děti dokázaly vykouzlit obrovské bubliny

den plný her a zábavy odstartoval starosta města Vladimír Kořen

Nechyběla ani pohádka

Nadějní tanečníci z TŠ Twist

Velmi si vážíme všech spolupořadatelů a účinkujících, kteří 
pro děti připravili pestrý a zábavný program. Spolu s hlav-
ními pořadateli – městem Říčany, Centrem pro volný čas 
Na Fialce a Sokolem Říčany a Radošovice se podíleli na or-
ganizaci dne také FBC Říčany, Judo Kyklop, Karate Říčany, 
Cesta integrace, o.p.s., SchoolSnack, MŠ Spolu s mamin-
kou, Taekwon-Do  Říčany, Žákovské zastupitelstvo Říčany, 
Klub šachistů Říčany 1925, CK Robinson, APDT, Vlasta Či-
háček se svou trialovou show, Pěvecký sbor Elišky Erlicho-
vé, Eillas, TK Fuego, TS DANCE EB, TŠ Twist, TJ Tourist –  
oddíl sportovní gymnastiky, MŠ Čtyřlístek, ZŠ u Říčanské-
ho lesa, ZŠ Bezručova, Městská a státní policie Říčany, Sbor 
dobrovolných hasičů Říčany. Všichni jmenovaní věnovali 
svůj volný čas dětem bez nároku na honorář, a proto jim pa-
tří velký obdiv a zasloužené poděkování. Jitka Bahenská
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Do školky na kole!
Před MŠ NEMO jsme umístili stojany 
na  kola, která nejprve zela prázdnotou. Vy-
hlásili jsme tedy soutěž pro rodiny s  dětmi, 
které bydlí v  okolí tenisového areálu Nový 
Pacov, „Do  školky na  kole“. Během dvou 
měsíců rodiny  zapisovaly počet kol, na kte-
rých do školky přijely. V červnu pak proběhlo 
vyhodnocení rodin a  pro ostatní děti jsme 
uspořádali závody na kolech, odstrkovadlech 

a koloběžkách. Věříme, že cyklo nadšenci vydrží a děti poznají  jinou 
alternativu dopravy  do školky, než je ta autem. K akci se připojil i stu-
dent Yahuan ze Singapuru, který děti učí anglicky, a v rámci projek-
tu Little Edison k nám budou jezdit pravidelně studenti ze zahraničí 
s velmi dobrou znalostí angličtiny.
Se sportem souvisí i naše poděkování městu Říčany za dokončení vol-
nočasového areálu v Pacově, který se školkou využíváme, a budou zde 
trávit sportovní odpoledne i žáci ZŠ NEMO. Chystáme pro ně výuku 
atletiky, florbalu a míčových her.
V říjnu proběhne oslava  10letého výročí existence Baby clubu NEMO, 
kdy se budete moci seznámit s prostorami MŠ a ZŠ NEMO, zavzpo-
mínat si s námi, podívat se na divadlo s hravou angličtinou a vyrobit si 
něco z keramiky a perníku. Pozvánku naleznete v zářijovém Kurýru.
Na shledání se těší všichni z NEMA.  

mŠ Srdíčko
Moc ráda bych touto cestou poděkovala celému ko-
lektivu z Mateřské školy Srdíčko.
Díky vám všem se náš syn perfektně začlenil mezi 
ostatní děti a do školky se opravdu těší. Moc děkuje-
me tetě Jitce, která je trpělivá a má vše pevně v rukou, 

a paní učitelce Drahušce…
Speciální dík patří paní ředitelce Řehákové. Její lidský přístup plný 
pochopení k  individuálním potřebám každého dítěte, vstřícnost při 
překonávání jakýchkoli problémů i na úkor svého volného času a smy-
sl pro humor – díky tomu všemu může náš Míša dělat ve „vaší“ školce 
takové pokroky.
MOC DĚKUJEME JIŘINKO A JITKO, BEZ VÁS BY TO NEŠLO!!!

M. Fürstová

37. ročník  
PO-PO-LeS 2015
z pohledu hraboše lesního
Jsem hraboš lesní. Už skoro rok bydlím 
ve Strašíně v lese blízko skály. Před 14 dny 
se v lese začaly dít divné věci. Občas přijelo 
auto, někdo pobíhal po lese, uklízel nepo-
řádky, položil přes potok další lávku.
Před MDD nějací lidé začali po lese stavět 
hrady, zámky, chaloupky a sluje. Měl jsem 
z toho strach, bál jsem se o svoji noru. V so-
botu ráno už nepobíhali po  lese lidi, ale 
postavy z pohádek, a v 10 hodin se do po-
hádek hrnuly proudy lidí. Každá pohádka 
hrála své malé představení a  lidi nakonec 
dostali i najíst. Nevím, co to jedli, ale nád-
herně to vonělo. Jeden ten kousek jsem 
si taky vzal, byl skvělý. Doufal jsem, že až 
se vše uklidní, na mě ještě něco zbude, ale 
oni všechno uklidili – škoda. Taky jsem byl 
na kukajdu u pana krále a jeho dvora. Ně-
jaká hradní paní tam  prodávala kartičky. 
A představte si, našli se lidi, kteří nezapla-
tili vstup. Přesto, že jim nikdo nezavázal oči 
a neucpal uši, klidně si užívali se svými dět-
mi pohádek zadarmo. Říkal jsem si, jestli 
to nejsou ti stejní, co  nadávají na poměry 
a frfňají, že se všechno rozkrade. Jo a panu 
králi napuchla ruka od  razítkování a  ně-
které víly a princezny, co neví jak se obléct, 
když je chladno, se klepaly zimou. Králíci 
mi připadali přerostlí a  obřím čmelákům 
jsem se raději vyhnul. Občas se po lese vá-
lely dukáty a  hlavně bonbóny. A  ochutnal 
jsem malinkou  perníkovou chaloupku.
Už se nebojím těch pohádek a  mumra-
je. Pohádkové bytosti jsou hodné a  i  lidi 
a  hlavně jejich děti si pohádkového lesa 
umějí užívat. Proto tady u  skály budu 
bydlet natrvalo a  počkám si, jestli bude 
něco podobného i 4. června 2016. Musím 
si dotáhnout do pelíšku víc těch buřtíků.

Váš Hraboš lesní  zvaný Strašínský
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Provoz Lesního klubu Pramínek pokračuje od 1. září 2015 
celotýdenním a celodenním programem pro děti od 3 do 6 
let ve dvou třídách. Kapacita dětí je naplněna, máme novou 
lektorku v týmu a i nové nápady.  Veškeré dění a doprovodné 
aktivity (lesní rodinná dopoledne, tvořivé dílny, workshopy, 
kroužky...) probíhající v Pramínku sledujte prosím na našich 
webových stránkách www.lesniklubpraminek.cz.

Kroužky v Pramínku od září 2015
Od  září budou v  Lesním klubu Pramínek probíhat tyto 
kroužky, které povedou naši lektoři:
Dramatická dílnička s Petrou Jančovou (pondělí)
Dílna je vedena formou přípravných her a cvičení dramatic-
ké výchovy, improvizací, dramatizací pohádek a příběhů.
Tanečky a pohybové cvičení pro děti s Hankou Říhovou
(úterý v ZŠ Světice) Pohybové hry, využití napodobování 
zvířat, výpravy do exotických zemí – jak se kde tančí? Po-
mocí her procvičíme rovný postoj, jak rovně sedět, zdravě 
dýchat, mluvit, volně zpívat. Budeme pracovat na  fyzic-
kých dovednostech, zpevnění svalů, vše zábavnou formou. 
Přírodovědný kroužek s Kateřinou Čihákovou (středa)
Kroužek seznamuje děti s přírodou v okolí Říčanské hájovny, 
prostřednictvím vlastního pozorování, jednoduchých expe-
rimentů, kreslení a tvoření z přírodních materiálů. Součástí 
pravidelné činnosti bude také péče o zahradu na hájovně.
Výtvarná dílna s Veronikou Třebickou-Tomanovou (čtvrtek)
Přihlášky posílejte na email barbora.smetankova@lesniklub-
praminek.cz, více informací na www.lesniklubpraminek.cz. 
Kroužky začínají v týdnu od 14. září 2015 vždy odpoledne 
v rozmezí časů 14.00–16.00 hod v Pramínku. 

Slavíme! Lesní mateřské školky 
jsou zachráněny
Na konci května podepsal prezident novelu zákona, na kterou 
čekaly stovky organizací pracující s dětmi včetně celé řady dlou-
hodobě fungujících lesních mateřských škol včetně Pramínku. 
Novela zavádí volitelnost registrace. Neregistrovaná instituce 
tak nemůže čerpat benefity spojené s registrací, na druhou stra-
nu se na ni ale nevztahují normy a podmínky, jako na dětskou 
skupinu. Tímto končí rok nejistoty a my se s radostí vrháme 
do další práce a velmi nás těší, že děti v lese zůstanou. 

Pronajímáme jurtu a domeček
Nabízíme k pronájmu jurtu a slaměný domeček k pořádá-
ní workshopů, seminářů či přednášek nebo jiných aktivit. 
Více informací u Báry Smetánkové, email: barbora.sme-
tankova@lesniklubpraminek.cz nebo na tel. 732 662158 
anebo na www.lesniklubpraminek.cz.

Svatojánská slavnost, loučení 
s předškoláky a svatba
Jako každoročně vrcholil školní rok v  Pramínku slavnos-

tí svatojánskou. V  neděli 21. června děti  čekala výprava 
do  lesa, vaření kouzelného nápoje, loučení s  předškoláky, 
svatojánský oheň a noční výprava za svatojánskými brouč-
ky, stlaní postýlek pro sv. Jana a přespávání v domku, v jurtě, 
na terase, ve stanech, pod nebem. Letošní slavnost byla výji-
mečná tím, že se v rámci ní oženil náš lektor Karel:-)

Krásné prázdniny za celý tým Pramínku přejí  
Barbora Smetánková a Olga Jarkovská

Oslava dne dětí – divadelní soubor Squadra Sua s představením bomberos, 
kde účinkuje lektor Pramínku robert Janč

Společný pracovní víkend na ekofarmě ctiboř

Volná místa v mateřské školce 
   při Olivově dětské léčebně   

Léčebné procedury pro chronická onemocnění horních cest
dýchacích, sníženou imunitu, obezitu, vadné držení těla, refluxní
chorobu jícnu

Dohled lékařů a fyzioterapeutů - vodoléčba, 
sauna, inhalace, rehabilitační cvičení, lékařské prohlídky

Zdravá strava s možnos� diet - jídelníček sestavený nutriční terapeutkou

Příprava na ZŠ, hra na flétnu, výuka anglického jazyka

Menší kolek�v �max. 14 dě� ve třídě) - individuální přístup

Kvalifikovaný personál - speciální pedagožky

  Krásné prostředí zahrady, parku, 
vycházky do lesa - poznávání přírody

Pla� se pouze dny, 
kdy je dítě skutečně 
           ve školce

www.olivovna.cz

tel.: 608 534 972
           

Přijímáme dě 
 

skola.olivovna@seznam.cz721 213 508

z Říčan a okolí
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1. 6. 2015 měl každý žák třídy 9.A naší školy již dlouho v kalendáři 
označeno výraznou modrou barvou. Odjížděli jsme na poslední společnou 
akci, a to akci s velkým A – vodácký kurz. První den jsme se dopoledne 
vlakem přemístili do Vyššího Brodu a hned odpoledne vypluli na první 
úsek trasy do Rožmberka. Naše vodní putování během následujících 
čtyř dnů pokračovalo přes Český Krumlov na Zlatou Korunu. Počasí jsme 
dopředu náležitě objednali a opravdu vyšlo. Slunce zalezlo jen na noc, aby 
si odpočinulo a nabralo sílu na další den. I teplota, tlak a rosný bod byly 
ideální, a tak nám vůbec nevadilo, když jsme si občas do lodi na nějaké 
té „šlajsně“ nabrali vodu nebo se převrátili úplně. Někteří z nás si dokonce 
vodácký kurz zaměnili za kurz turistický a drahnou část etap rázovali kolem 
lodí pěšky. Vodní bitky střídaly chvíle povídání a vzpomínání na uplynulé 
čtyři roky ve škole i na všechny akce, které jsme spolu během těch čtyř 
let podnikli i mimo ni. Mezi nejhezčí (a taky nejmokřejší) zážitky patřila 
bezesporu noční přeplavba Českým Krumlovem a všemi jeho jezy. Ten den 
jsme se na tábořiště vrátili zcela mokří, uondaní, ale nadšení až ke druhé 
hodině ráno. Všechno krásné má ale svůj konec. A tak jsme po čtyřech 
dnech na Zlaté Koruně odevzdali lodě a vrátili jsme se domů. Skončil náš 
poslední společný výlet, končí i naše společné působení na této škole. Byla 
to ale báječná tečka za společnými čtyřmi lety.
Žáci 9. A a L. Prchalová (třídní uč.)

VOdáCký kURz

Školní rok utekl jako voda a  v  naší 
školce nastal již tradičně „Týden ces-
tovatelů“ – čas výletů a  častějších 
výprav do  přírody. Naše školka je 
zaměřena environmentálně a „Týden 
cestovatelů“ je završením celoroční-
ho seznamování s přírodou a živoči-
chy v ní žijícími.
Na první velkou cestu jsme se vydali 
do  Plzně, kde jsme navštívili Dino-
park a ZOO, pozorovali jsme zvířata, 
jak žijí ve  volné přírodě, a  dinosauři 
byli opravdu jako živí.
Druhý den nás odvezl vlak do  Se-
nohrab, odkud jsme vyrazili lesem 
na zříceninu zlenického hradu „Hlás-

ka“. Cesta zpátky na  nádraží vedla 
podél potoka Mnichovka, který se 
vlévá do řeky Sázavy. 
A  aby bylo dobrodružství ještě více, 
sešli se naši předškoláci uprostřed 
výletů ke  společnému přenocování 
ve  školce. Večer si opekli u  táborá-
ku buřty a  zazpívali pár krásných 
písniček a  potom hurá za  pokladem 
stezkou odvahy. Nikdo se nebál 
a  společně jsme se krásně vyspali, 
abychom nabrali nové síly na  cesty 
za dobrodružstvím.
Další výpravu jsme podnikli do ZOO 
Chleby u Nymburka  a poté následo-
val den poznávání krás přírody a his-
torie v okolí Říčan.
Poslední den našeho putování jsme 
strávili v  minizoo na  Zbraslavi. Zde 
jsme se seznámili se zvířátky volně 
žijícími v  lese a vyšlápli na vyhlídku, 
odkud byl krásný výhled na Prahu.
Celý „Týden cestovatelů“   byl zavr-

šen Zahradní slavností, kde byli naši 
milí předškoláci pasováni „lvíčkem“ 
na  školáky. Po  celou dobu slavnosti 
nás provázel svými legráckami klaun 
Ferdinand, který na  závěr uspořádal 
soutěž v  tanci dětí a  rodičů. Naše 
poděkování a  pochvala patří i  rodi-
čům, kteří pro nás nachystali dobro-
ty, bez kterých by se žádná slavnost 
neobešla. Když se slavnost chýlila 
ke konci, nikomu se nechtělo odchá-
zet a na tvářích rodičů i dětí se zračil 
úsměv a spokojenost z krásně proži-
tého společného odpoledne.
Krásné léto plné společných zážitků
přejí učitelky a  děti z  MŠ U  Sluneč-
ních hodin. 

Jak jsme cestovali v mŠ U Slunečních hodin
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PO STOPáCh šUMAVSkýCh NEj…
Hurá!!!  III. B a IV. A jedou na ozdravný pobyt na Šumavu, na který 
se těšíme už půl roku. Cestou nám paní učitelka Mlchová  vyprávěla 
příběhy a legendy o šumavských  bytostech. První zastávka byla 
v Kubově Huti, odkud jsme vyrazili na Boubín. Kubova Huť – první 
nej – nejvýše položená železniční zastávka. Další nej – nejstarší 
prales v České republice a nejstarší  a nejvyšší  smrky – křížová smrč. 
Na boubínskou rozhlednu nás dovedlo 109 dřevěných schodů.

Další den jsme vyrazili na velkou túru. 18kilometrová trasa 
začínala na Kvildě a pokračovala až k pramenům naší nejdelší 
řeky Teplé Vltavy. Zaujala nás zastávka  na Bučině, kde byla 
zachována ukázka plotu, jak tehdy vypadala státní hranice 
s ostnatými dráty a zátarasy na západ.

V úterý nás čekal další výlet, tentokrát Borová Lada. Zde jsme 
navštívili krásný sovinec. Zajímavým místem  byly Chalupské 
slatě, což jsou mokřiny a bažiny typické pro Šumavu.  Chodili jsme 
po dřevěných chodníčcích–povalech, aby náhodou někdo nezmizel 
v rašeliništi jako ve známém filmu Král Šumavy. 

Naše další kroky vedly k nádherné řece Vydře, která drží další nej 
– nejkratší řeka  o délce pouhých 6,5 km. Na Turnerově chatě nás 
čekala známá televizní večerníčková hvězda Vydrýsek. A čtvrtek 
byl pro nohy odpočinkovým dnem, šli jsme jen na krátkou túru 

na Zadov. Obrovský skokanský můstek nám vyrazil dech, v červnu 
bude otevřený jako rozhledna.

Ten den nás ještě čekala diskotéka, opékání buřtů  a noční bojovka. 

Ach jo! Už je tady pátek a my, bohužel, odjíždíme domů. Pobyt 
na Šumavě v penzionu Klostermann se nám velice líbil. Stali 
se z nás větší kamarádi, dozvěděli jsme se mnoho nového 
a zajímavého a užili si hodně zábavy. A hlavně paní učitelky byly 
v pohodě! Moc jim děkujeme za krásný pobyt v přírodě. Už teď  
se těšíme na další rok a další nej…

Žáci a žákyně třetí a čtvrté třídy

ČESký dEN PROTI RAkOVINě 
ANEb «kYTIČkOVý dEN»
V letošním roce se naše škola již tradičně zapojila do tohoto 
projektu, který po celé České republice organizovala 13. května 
Liga proti rakovině. Žáci 9. B a 9. A se v několika skupinách 
zapojili do prodeje symbolických žlutých kytiček po celých 
Říčanech. Prodali celkem 1.295 kytiček, za které utržili částku 
28.000 Kč!!! Za to jim patří velký dík :-)

„ČESký dEN PROTI RAkOVINě“ 
OČIMA LUCkY hNěVSOVé z 9.A
Třináctý květen – středa – každoroční veřejná sbírka Ligy proti 
rakovině, tzv.„Kytičkový den“. Ve městě na každém rohu potkáte 
skupinku mladých lidí ve žlutých tričkách s připnutými látkovými 
žlutými kytičkami, se žlutými taškami, které jsou plné letáků 
o rakovině a igelitových sáčků uvnitř s už zmiňovanými květy.

Každou chvíli za vámi skupinka přijde a jeden z členů vlídně žádá 
o příspěvek „dvacky“. V takové skupince jsem se letos ocitla se svou 
kamarádkou také. Někteří lidé už vás poznávají z dálky a s úsměvem 

přes polovinu obličeje cupitají k vám, aby jako každý rok přispěli. 
Někteří vhodí do sáčku dvacet korun, někteří padesát, sto, nebo 
dokonce i dvě stě. Podle mého se při téhle sbírce vybere nejvíc peněz, 
rakoviny se bojí snad každý. Kdežto například při sbírce proti AIDS se 
lidé setkávají s názorem, že se přeci nebude přispívat na „feťáky“.

Ač byl v letošním roce již 19. ročník Dne proti rakovině, i tak 
se našli na ulici lidé, kteří nevěděli, o co jde. Třeba s klasickou 
větou „Dobrý den, nechcete podpořit lidi s rakovinou 
za příspěvek dvaceti korun?“ jsme zastavily pána, který měl 
poněkud naspěch. Pán se jen usmál a zavrtěl hlavou se slovy 
„Ne, děkuji...“ Poté se ale zastavil, otočil se a dodal: „Ale tak, 
když je to na rakovinu…“ a hodil dvacetikorunu do sáčku.

Velmi nás potěšila také jedna paní, která kolem nás se zaujetím 
projela autem a v tu chvíli hned zacouvala, měla stažené okýnko 
a volala na nás. S úsměvem jsme k ní přišly, pozdravily a ona 
přispěla dvěma stovkami. Ale našli se i lidé, kteří přispívat 
nechtěli. Také jsme pozastavily s obvyklou žádostí postaršího 
pána, který na mou otázku odpověděl větou: „Víte, dívko, to 
bych přispěl sám na sebe…“ a odešel.

Za ten den se ale kytičky prodaly všechny a myslím si, že pro nás 
to byla velká zkušenost.

INfORMACE O PŘIjÍMACÍM ŘÍzENÍ NA STŘEdNÍ škOLY
Z žáků 5. ročníků bylo přijato na osmiletá gymnázia 5 dětí – 2 žáci na státní Gymnázium Říčany, 2 na Masarykovo klasické gymnázium 
v Říčanech a 1 žák na Open Gate Babice.

Z devátých ročníků splnilo podmínky přijímacího řízení všech 49 žáků – z toho 16 jich odchází na gymnázia v Praze a v Říčanech, 28 
žáků jde na střední odborné školy a 5 na učební obory.

PEdAgOgICký SbOR PŘEjE VšEM žákůM A ROdIČůM bájEČNé 
PRázdNINY PLNé PŘÍjEMNýCh zážITků A šťASTNýCh NáVRATů.
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ze života škol(ek)

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2015
Na rozdíl od minulých let jsme letos 
nejeli na  školu v  přírodě celá škola 
najednou, ale jednotlivé třídy nebo 
skupinky tříd si vybraly destinace 
podle svého zájmu. Nejmenší žáčci 
z  jedné třídy se vydali na velký pěší 
výlet přes les od budovy školy do Há-
jenky, kde pro ně byl připraven pra-
covníky Muzea Říčany zajímavý 
a  poučný program. Další prvňáčci 
jeli spolu se třeťáčky do  Krkonoš, 
kde si prohlédli Krkonošské mu-
zeum a  výrobnu vánočních ozdob 
v Poniklé a dále navštívili farmu Hu-

cul. Druháčci se také vydali na  se-
ver do  Krkonoš, aby zde podnikli 
několik pěších výletů, zahráli si 
noční hru a zajezdili si na ponících. 
I čtvrťáci se vydali do našich nejvyš-
ších hor. Svoji školu v přírodě pojali 
značně sportovně, běhali do kopce, 
hráli míčové hry a  udělali si výlet 
na Huťský vodopád. Páťáci si vybrali 
jako cíl Jizerské hory, zevrubně pro-
chodili okolí penzionu a  jeden den 
se vydali na  průzkum Boskovských 
jeskyň. Šesťáci a  sedmáci zamířili 
opačným směrem – k  Jindřichovu 
Hradci. Absolvovali noční prohlíd-
ku zámku Červená Lhota, podívali 
se do tkalcovny a navštívili historic-
ká centra Telče a Jindřichova Hrad-
ce. Jedni osmáci odjeli do  kempu 

v Českém ráji. Kromě vodních rado-
vánek v  místním rybníku vyšplhali 
na  zříceniny skalních hradů Dráb-
ské světničky a  Valečov a  prošli si 
pískovcové útvary Příhrazské skály. 
Druhá osmička a  deváťáci spolu 
s  neohroženými třídními učitelka-
mi pokořili Vltavu na  lodích. Svou 
plavbu zahájili ve  Vyšším Brodě 
a  ukončili v  Boršově nad Vltavou. 
Během cesty si prohlédli Krumlov, 
navštívili zámek Rožmberk a klášter 
Zlatou Korunu, vystoupali na zříce-
ninu hradu Dívčí kámen a také tro-
chu zmokli. Ze škol v přírodě přijeli 
žáčci obohaceni o  nové poznatky, 
odpočatí od  školního stereotypu 
a se zážitky, které přispěly k utužení 
třídního kolektivu.

První červnový týden proběhl na naší 
škole dlouho očekávaný „týden T“. 
Přijeli k  nám stážisté, studenti vy-
sokých škol z  celého světa – Hong 
Kong, Filipíny, Malajsie, Singapur, 
Indie a Francie.
Naše milé a  stále usměvavé prakti-
kanty jsme v  neděli ubytovali v  hos-
titelských rodinách u  žáků a  učitelů 
naší školy. Moc si vážíme pomoci 
těchto rodin, které o  naše svěřence 
pečovali s láskou a plným nasazením 
po celou dobu. 
V pondělí jsme tento projekt odstarto-
vali v naší tělocvičně, kde se sešel celý 
druhý stupeň, a se zájmem a očekává-
ním si vyslechl krátké představení stá-
žistů v anglickém jazyce. Po zahájení 
se našich hostů ujaly deváté ročníky. 
První z  nich si pro ně připravily pre-
zentaci o  České republice a  druhé je 
provedly po  škole s  anglickým výkla-
dem. Deváťáci se svého úkolu zhostili 
se ctí a patří jim za to velký dík. 
Po  tomto přátelském uvítání násle-
dovala prezentace stážistů. Předsta-
vovali žákům i  pedagogům své ma-
teřské země, kulturu, zvyky a tradice. 
Už první den začaly padat jazykové 
bariéry a naši žáci odhodili počáteční 
komunikační ostych a rozmluvili se.
Následující dny jsme měli další za-

jímavý program – uspořádali jsme 
literární čajovnu, tančili jsme s  na-
šimi stážisty tradiční tance, byli jsme 
společně nakupovat, poté jsme vařili 
pro danou zemi typická jídla a na zá-
věr proběhla Global village, kde se 
postupně sešla celá škola a žáci měli 
možnost nechat si napsat své jméno 
čínsky, nechat si namalovat orna-
menty hennou nebo mohli ochutnat 
sušené ryby, durianové bonbony 
a další.
Týden utekl jako voda a nastal pátek, 
kdy jsme se shromáždili v tělocvičně, 
abychom se s našimi hosty rozloučili. 
Samozřejmě nesmělo chybět focení, 
které bylo provázeno písní „Friends 
will be friends“ a  také předáváním 

dárků našim stážistům. Vybrali jsme 
pro ně knihu o České republice, která 
jim bude připomínat společně strá-
vené zážitky z tohoto skvělého týdne. 
Věříme, že tento projekt nebyl na naší 
škole naposledy. Žákům se totiž moc 
líbil. Po celý týden byli nadšení z pro-
gramu, čile komunikovali v angličti-
ně, respektovali kulturní odlišnosti, 
pomáhali našim hostům: celkově pa-
daly všechny mezikulturní hranice. 
A o to přeci jde.

Žáci ze ZŠ u Říčanského lesa mají nové kamarády
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TŘI (projekty) V JEDNOM  
(školním roce)
Školní rok končí a  je na  místě bilancovat. Rok to byl 
po stránce vzdělávacích aktivit více než bohatý. Přinesl dě-
tem i učitelům mnoho nových poznatků.
V  průběhu roku jsme realizovali tři vzdělávací projekty 
„Škola bez hranic“, „Dotkněte se inspirace“ a  „Vědou 

ke  vzdělání, vzděláním k  vědě“. Svou tematickou šká-
lou se dotýkaly mnoha vzdělávacích oborů – jazykového 
a přírodovědného vzdělávání, informatiky. Důležité je, že 
se vzdělávali jak žáci, tak pedagogové.

„Škola bez hranic“
Cíl projektu: výuka metodou CLIL, zdokonalování pedago-
gů a žáků v anglickém jazyce
Metoda CLIL není sice zcela nová, ale zatím není v českém 
školství příliš rozšířená. Jedná se o integrované vzdělávání 
(CLIL = Content Language Integrated Learning), při němž 
dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborné-
ho předmětu. Od bilingvní výuky se liší tím, že má dva vý-
ukové cíle. Vedle cíle odborného i ten jazykový, kdy jazyk je 
jak prostředek komunikace, tak i jejím cílem.
Ve  dvou seminářích byli učitelé seznámeni s  metodou 
CLIL a  s  prací s  anglickou učebnicí nejazykového před-
mětu. Znalost angličtiny byla u  učitelů zdokonalována 
a prohlubována v  blocích intenzivního kurzu.
Žáci 8. ročníku se pomocí této metody seznamovali, pod 
vedením p. Jany Přibylové, s anglickými názvy tělních or-
gánů, orgánových soustav a jejich funkcemi. Pracovali se 
zájmem, pochopili, že znalost lidského těla v angličtině je 
důležitá pro komunikaci při jakémkoliv onemocnění, zra-
nění nebo jiném problému v cizině.
Žáci 6. ročníku se pro změnu učili s pí uč. Miloslavou Strako-
vou matematiku. 
Žáci 9. ročníku s pí uč. Naděždou Francánovou pokračo-
vali ve virtuální výuce anglického jazyka, vedené rodilými 
mluvčími. 
Dá se říci, že vyvrcholením celého projektu na naší škole 
byl projektový den v  anglickém jazyce. Všechny ročníky 
zapojené do  projektu se tohoto dne účastnily. Žáci byli 
rozděleni do pracovních týmů, procházeli několika bloky, 

Zájezd do Londýna
Dne 25. 5. se 33 žáků z 5. až 9. ročníků 
naší školy společně se dvěma učitelka-
mi, průvodcem a  zdravotníkem  vy-
pravilo na pět dní do Londýna. Po tři-
nácti hodinách strávených v autobuse 
nás čekal první velký zážitek – cesta 
trajektem z  Francie do  Velké Britá-
nie. Když jsme dorazili do samotného 
Londýna, náš poznávací výlet jsme za-
čali v části Greenwich, kde jsme měli 
možnost vidět nultý poledník a králov-
skou observatoř. Bylo krásné počasí, 
a proto jsme se vydali na plavbu lodí 
po řece Temži. Dostali jsme se tak až 
do samotného centra Londýna. V prů-
běhu plavby jsme obdivovali známé 
londýnské památky, jako třeba Tower 
Bridge a  Big Ben. Následně jsme se 
zastavili u  velice známého Londýn-
ského oka – the London Eye. To nás 

vyvezlo do  ohromné výšky, což pro 
nás byl další velký zážitek. Centrem 
Londýna jsme se prošli pěšky a zblíz-
ka tak viděli Buckinghamský palác, 
který je sídlem královny, a  Westmi-
nister Abbey, kde měli svatbu William 
a Kate. Druhý den jsme navštívili roz-
lehlé ateliéry Warner Bros a už víme, 
že se v nich natáčel Harry Potter. Ate-
liéry se nám z  celého Londýna líbily 
asi nejvíce. Viděli jsme zajímavé věci, 
jako například kde a  jak se natáčely 
různé filmové scény a  triky. Posled-
ní den jsme šli do  Britského muzea. 
Na  muzeum jsme si vyhradili dvě 
hodiny, ale ani tento čas některým ne-
stačil na to, aby tak obrovské muzeum 
stihli celé projít. V muzeu jsme viděli 
exponáty od počátků lidstva z různých 
kontinentů. Po  návštěvě muzea jsme 
se všichni těšili na  slavnou Oxford 

street a  na  nákupy. Náš výlet jsme 
završili v Hyde parku, odkud jsme na-
sedli do autobusu a plní dojmů se vra-
celi domů, abychom mohli rodičům 
a spolužákům ve škole vše o Londýně 
povyprávět.

Adéla Pokorná, Tereza Zbořilová 
a Míša Roková, 7. A  

ZŠ u Říčanského lesa

ZŠ bezručova

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)
kde plnili různé úkoly. Cílem bylo odhalit, jaké osobnosti 
představují jednotliví lektoři. Do Říčan přijely tyto slavné 
osobnosti: Agatha Christie, Kryštof Kolumbus, britská ar-
cheoložka Mary Leakey a fotbalista George Best. 

„Vědou ke vzdělání, vzděláním 
k vědě“
Cíl projektu: prohloubení znalostí žáků i  učitelů zejména 
v geologii
Na škole byl založen přírodovědný klub. Ten měl během 
školního roku velmi pestrý program a  řadu zajímavých 
aktivit: 

 celodenní exkurze: oblast Rakovníka (na  sběr zkame-
nělého dřeva), Ještědsko-kozákovský hřbet (sběr krystalů 
achátů, záhněd…), Příbram a  Koněprusy (polymetalické 
rudy a  sběr zkamenělin), cementárna v  Radotíně a  okolí 
Hostivařské přehrady

 výstavy v  Muzeu Říčany: Zkameněliny, 3D animace 
pravěkých organismů a výstavu Pod povrchem

 programy v  geoparku: Erozní činnost tekoucí vody, 
rýžování, řezání a leštění vzorků nerostů a hornin a pro-
gram Tvorba fosílií

 terénní práce: v okolí Říčan – břidlicové a žulové odkry-
vy, pozorování erozní činnosti Rokytky 

 pracovní listy: Sluneční soustava, Podzemní voda, Po-
vrchová voda, Historie těžby nerostných surovin a Horni-
ny – místo pro život

 filmy: Krasové útvary, Nejkrásnější jeskyně Evropy
Pro učitele během celého roku probíhaly vzdělávací akce: letní 
týdenní geologický seminář ve Sv. Janu pod Skalou, semináře 
v Olomouci, Pálavě, Chrudimi, Daňkovicích, Mělníku a Kutné 
Hoře, v Brně, Říčanech, Liberci a Ostravě. 
Stěžejní akcí byla týdenní geologická stáž v Londýně, bě-
hem níž jsme navštívili významná muzea – přírodovědec-
ké, londýnské, britské, vědecké a zoologické, seznámili se 
s historií Londýna i současným životem.

„Dotkněte se inspirace“
Cíl projektu: získání kompetencí a  prostředků k  využití 
ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky
Do projektu se zapojilo 28 pedagogů, škola získala 20 no-
vých tabletů.
V průběhu celého roku probíhalo vzdělávání na třech úrov-
ních: učitel, ředitel, metodik ICT. Školení měla podobu 

virtuálních seminářů – webinářů, konzultací pro ředitele 
a  metodika ICT, školení všech pedagogů přímo ve  škole. 
Výstupem celoročního vzdělávání byla závěrečná práce, 
v  níž učitelé prokázali svou schopnost využívat dotykové 
zařízení v běžné praxi školy.
A  jací jsou tedy nyní naši učitelé? Kompetentní využívat 
mobilních dotykových zařízení jak při své přípravě na vý-
uku a  sebevzdělávání, tak i  během výuky v  běžné třídě 
i s výhledem na realizaci konceptu 1:1. 

za realizační tým M. Lejčková, J. Mandíková,  
J. Přibylová, M. Straková, N. Francánová

Obhajoby absolventských  
prací 9. ročníku
Ve dnech 26. 5. – 28. 5. 2015 proběhly na naší škole obha-
joby absolventských prací, a to již pátým rokem.
Chlapci a dívky 9. ročníku přicházejí k obhajobám ve spole-
čenském oblečení, některé byste v obleku či společenských 
šatech ani nepoznali. Před komisí učitelů prokazují svoje 
znalosti a dovednosti, které získali během devítileté docház-
ky na ZŠ. Někteří dokážou příjemně překvapit – např. volbou 
tématu nebo velmi vyčerpávajícími znalostmi v dané oblasti. 
Věnují se opravdu různým a atraktivním zálibám a doká-
žou o nich psát, mnozí obhajobu obohatí o názorné ukáz-
ky. Letos to byla např. ochutnávka kávy při stejnojmen-
ném tématu, myslivecké vábničky k  tématu myslivost 
nebo různé vlastnoručně vyrobené indiánské předměty 
k  tématu woodcraft. Obhajoba tématu pražský krysařík 
byla dokonce zpestřena přítomností živého psíka, který se 
po celou dobu obhajoby choval velmi pěkně a poslouchal 
svoji majitelku. Známky z prací budou započítány do kla-
sifikace z českého jazyka.

Jaroslava Mandíková, zástupce ředitele školy
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Červen
Školní rok trvá 10 měsíců, ten posled-
ní, červen, je měsícem školních výletů, 
akcí, soutěží, ale i  loučení. I  ten náš 
poslední měsíc je měsícem aktivním. 
Hned na  začátku byl na  programu 
školní výlet. Navštívili jsme Vojenské 
muzeum Lešany a pivovar ve Velkých 
Popovicích. Největší úspěch měl prav-
děpodobně pivovarský popovický ko-
zel Olda, ale i starší vojenská technika, 
která zaujala i dívky. 

Žáci školy nežili jen výletem, ale po-
kračovali i  v  dalších aktivitách – ná-
vštěvě výstavy v  KC Labuť Říčany 
o historii lékáren, žáci 9. ročníku při-
pravili sportovně-zábavné dopoledne 
pro žáky naší školy – přípravné třídy, 
1., 2. ročník a speciální třídy, ale i pro 
malé kamarády z  MŠ U  Slunečních 
hodin. Soutěžilo se v  netradičních 
disciplínách-chytání rybiček, házení 
na cíl,…  A vítězem se stali všichni!
Děti přípravné třídy úspěšně dokončily 
první polovinu programu logopedické 
prevence, na který škola získala finanč-
ní příspěvek z MŠMT, druhá polovina 
bude realizována od  září a  zapojí se 
nové děti z přípravné třídy.
Došlo i  k  vyhodnocení veškerých 
sběrových aktivit, vyhodnocení sou-
těží – Mladý zahrádkář (v  republiko-

vé soutěži obsadili naši žáci 4. místo 
v  polytechnické oblasti) a  Mladý po-
žárník. Naše škola byla vyhodnocena 
jako nejlepší škola ve  sběru hliníku 
v Říčanech, v průměru na žáka. Děku-
jeme všem, kteří nám s  touto soutěží 
pomáhají – nejen rodičům, prarodi-
čům, ale i různým organizacím.
Poslední červnový týden byl pro některé 
žáky tím posledním týdnem, kdy zased-
li do  školních lavic jako žáci základní 
školy. Snaha o aktivní týden se snad po-
dařila. Byly uspořádány školní lehkoat-
letické závody, odevzdaly se učebnice, 
uklidily třídy a  než jsme se nadáli, byl 
tu den, kdy došlo k rozloučení se žáky 
9. ročníku, přípravné třídy a třemi žáky 
speciální třídy na  Říčanském hradě. 
Ti velcí půjdou na  různá učiliště, aby 
se připravili na  svá budoucí povolání, 
ti nejmenší z  přípravné třídy nastoupí 
v září do 1. tříd v různých školách. Všem 
však společně můžeme popřát na začá-
tek jejich další životní cesty hlavně hod-
ně nových kamarádů a samé jedničky, 
paním učitelkám a  všem vám krásné 
léto a klidnou dovolenou.

ZŠ Nerudova
Les z papíru?
V  rámci projektu Patriot, do  kterého 
jsou zapojeny všechny 4 základní ško-
ly v  Říčanech, došlo k  vyhodnocení 
sběrových soutěží za celý školní rok.
V  rámci celé soutěže bylo sebráno 
na  všech školách 101  363 kg papíru 
a 1192,1 kg hliníku.

Tabulka vítězů v průměrech 
na počet žáků
Hliník:
1. místo – zŠ Nerudova Říčany – 1,2 kg
2. místo – zŠ bezručova Říčany- 0,87 kg
3. místo – 1. zŠ, Masarykovo nám., Říčany – 0,86 kg
4. místo – zŠ u Říčanského lesa, Říčany – 0,37 kg

Papír:
1. místo – 1. zŠ Masarykovo nám. – 129,216 kg
2. místo – zŠ Nerudova – 84,03 kg
3. místo – základní škola bezručova – 20,13 kg
4. místo – zŠ u Říčanského lesa – 17,58 kg

Jistě všichni víte, že 50 kg sběrového 
papíru může ve výrobě papíru nahra-
dit jeden strom, takže říčanští školáci 
svým sběrem zachránili celkem 2027 
stromů, což je krásný malý les. Ne-
myslíte?

ze života škol(ek)

Vodácký kurz septimy 
a 3.A
Školní rok zakončily třídy septima 
a 3. A  „na vodě“. Pro náš tradiční vo-
dácký kurz byla vybrána řeka Lužnice 
v jižních Čechách. Putování započalo 
v Suchdole nad Lužnicí a hned první 
den jsme se s vodou důkladně sezná-
mili. Již při nácviku jízdy na  kánoi 
se několik lodí převrátilo a  pak nás 

překvapil přívalový déšť. Do několika 
stanů zateklo a  ne všechny spacáky 
zůstaly suché. Mokrá eskapáda po-
kračovala i  následující den, kdy se 
v  meandrech řeky opět někteří stu-
denti nedobrovolně vykoupali. Mokré 
věci se pak sušily u ohně na Majdalé-
ně. Studenti však rychle nabyli vodác-
ké dovednosti a  při dalších cestách 
došlo k převrhnutí lodi jen výjimečně. 
Na  Lužnici se na  většině jezů lodě 
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ze života škol(ek)

Kvarta ve Sloupu
Komu by nepadla do  oka banda 
poutníků mířících kamsi na  sever 
do  Sloupu? Banda složená z  lidiček 
tahajících bágly třikrát větší než oni 
sami s kdo ví jakým obsahem, bydlící 
co by kamenem dohodil od  velko-
města, navyklá na  svět s  neomeze-
ným internetovým připojením. Inu, 
normální člověk by si řekl, že taková 
skupina v  divočině nepřežije. Já byl 
její součástí a  říkám vám – o  jejich 
putování bych mohl vyprávět celý 
den! Začalo to jednoho krásného 
slunečného poledne, kdy bandě 
skončila v  ten den zkrácená výuka. 
Po  zvonění ukončujícím poslední 
hodinu se rozprchla, jen aby poslé-
ze plná sil načerpaných z  chlebíčků 
a párečků obsadila důležitou spojni-
ci městečka a hlavní metropole. Když 
banda dorazila na křižovatku ve ves-
nici Sloup, zahájila pátrání po  dal-
ším místě, které by dočasně obsadila. 
Naštěstí se cesta obešla bez remcání 
a  naříkání, nejspíše proto, že nikdo 
nechtěl jet zpět domů a namísto vý-
letů plnit pravidelnou školní docház-
ku. Pod vedením mapisty se banda 
dostala přesně tam, kam chtěla, a to 
do  dřevěné třípatrové budovy. Uby-

tování jako takové bylo, řekněme, 
dostačující. Nedaleko naší ubytovny 
se nacházel obchůdek, jednoduše 
nazývaný samoobsluha, do  které-
ho byl bez nákupního košíku vstup 
zakázán. Ceny se držely proklatě 
nízko, a  tak byly pravděpodobně 
zaznamenány rekordní tržby. Přes 
pole provozovalo místní sdružení 
Sokolu fotbalové hřiště. Naše banda 
si na neupraveném povrchu zahrála 
slušný improvizovaný fotbal. 
Hlavní náplní výletu ale byly samo-
zřejmě celodenní výlety. První den se 
banda vydala na dlouhý okruh vedou-
cí přes pole a lesy až k vyhlídce. Dru-
hý den byl výlet mnohem kratší, o to 
víc ale zajímavější. Navštívili jsme 
přírodní divadlo a vstoupili i do hra-
du Sloup. Naší bandy se ve vnitřních 
prostorách ujal, řekl bych, míst-

ní „podivín“. Opravdu milý pán. 
Po  prohlídce banda zamířila k  jes-
kyním, mně z  nepochopitelného dů-
vodu nazývaných Cikánské. Jeskyně 
jsme si prohlédli a  pokračovali dál, 
kolem různých skal, skalek, skalisek 
a  skalních vyhlídek, na  rozhlednu. 
Výhled z ní nebyl sice blokován žád-
ným porostem, přesto jsem se tou 
krásou nijak nepokochal. Nejspíše 
proto, že to na vrcholku házelo jako 
v  metru. Po  sestupu jsme se vydali 
do  onoho přírodního divadla, kde 
jsme putování zakončili. Kdo by byl 
řekl, že se ve  Sloupu najdou takové 
skvosty. Tak to vidíte, přežili jsme! 
A to jsme ani nedostali heslo na wifi-
nu. A příští rok vyrazíme zas!

J. Profota, kvarta  
(zkrácená verze – celý článek najdete 

na webových stránkách školy)

Přednáška o bezpečí 
na internetu
Snad každé dítě školou povinné má 
zkušenosti s  internetem. Jeho pou-
žívání má dnes již nezastupitelnou 
roli v  získávání informací a  v  rychlé 
komunikaci. Navíc představuje zába-
vu – dají se na něm hrát hry, stahovat 
hudbu a filmy, komunikovat na soci-
álních sítích. Bohužel tyto činnosti 
představují i určitá rizika. Například 
kyberšikana je dnes již známým po-
jmem a většina škol ji má zahrnutou 
ve  svých preventivních programech. 
Víte ale, co je to kybergrooming, ky-
berstalking, sexting? 
Na  objasnění všech rizik s  používá-

ním internetu a hlavně sociálních sítí 
jsme si pozvali odborníka z projektu 
E-Bezpečí, což je celorepublikový 
projekt zaměřený na prevenci, vzdě-
lávání, výzkum, intervenci a  osvě-
tu spojenou s  rizikovým chováním 
na internetu a souvisejícími fenomé-
ny. Realizuje ho Centrum prevence 
rizikové virtuální komunikace Peda-
gogické fakulty Univerzity Palackého 
ve  spolupráci s  dalšími organizace-
mi. Přednášku spojenou s  besedou 
vyslechly všechny ročníky nižšího 
gymnázia. Mohu říci, že se setkala 
s velkým zájmem a žáci měli mnoho 
dotazů. Přednášející nevynechal ani 
několik konkrétních případů, které 
nekončily zrovna happy endem. 

Nezbývá než si přát, aby si žáci důle-
žité rady z oblasti rizikového chování 
v  prostředí internetu zapamatovali 
(a řídili se jimi) a aby se jim všechny 
negativní jevy spojené s  internetem 
v budoucnosti zdaleka vyhnuly. dd

přenáší, ale několik rozvalených jich 
ke sjíždění zůstalo, a ty byly zvládnuty 
s přehledem. Největším zážitkem bylo 

sjetí propusti na jezu ve Veselí, kterou 
nám pracovníci povodí otevřeli. 
Na  letošním vodáckém kurzu nám 

počasí moc nepřálo, ale snad si kurz 
všichni užili v pohodě a budou na něj 
rádi vzpomínat. dd
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Několik slov k zápisu 
do ZUŠ
Ve  dnech 25.–26. 5. 2015 probě-
hl zápis do  ZUŠ v  Říčanech. I  když 
jsme, jako každým rokem, očekávali 
velkou účast, v  letošním roce zájem  
o studium předčil naše očekávání. 
Přihlásilo se téměř 240 zájem-
ců o  studium! Přijato bylo celkem  
78 dětí do všech vyučovaných oborů.
Pro některé rodiče je nepochopitelné, 
proč se jejich šikovné dítě, které udě-
lalo talentovou zkoušku, nedostalo 
ke  studiu z  kapacitních důvodů. Je to 
prosté. MŠMT přesně určuje, kolik 
dětí může každá ZUŠ přijmout. Řekně-
me si to na rovinu, vždy jde na prvním 
místě o peníze. Peníze nejsou, rozpočet 
MŠMT zůstává víceméně stejný nebo 
se lehce navyšuje, peníze na humanitní 
vzdělávání nejsou v  módě, podporují 
se jiné priority. ZUŠ jsou pro MŠMT 
už moc nákladné a  stojí na  kraji jeho 

zájmu. Na  druhou stranu neexistuje 
zákon, který by MŠMT umožňoval pře-
sunout nevyužitou kapacitu některých 
škol na jiné školy, které se očividně po-
týkají s nárůstem počtu obyvatel a s tím 
spojeným i  nárůstem dětí s  povinnou 
školní docházkou.
Dalo by se říci, že si nemáme na  co 
stěžovat. Kapacita nám byla navýše-
na v  loňském roce o 48 dětí, ale stá-
le je to málo. Kapacita je také úzce 
propojena s  prostorovými možnost-

mi, které škola má. Podařilo se nám 
zabezpečit výtvarný a  taneční obor, 
nyní se zřizovatelem městem Říčany  
jednáme o  dalším rozšíření školy, 
které by se týkalo hudebního obo-
ru. Je to ovšem běh na  dlouhou trať  
a  je mi jasné, že některé rodiče tímto 
neuspokojíme. I nám je líto, že jsme  
i v  letošním roce hodně talentova-
ných dětí opět nemohli do výuky za-
řadit z kapacitních důvodů.

Iveta Sinkulová, ředitelka školy

Vážení přátelé, dovolte mi, abych 
vás informovala o  úspěchu, kterého 
dosáhl tým žáků a  pedagogů ZUŠ 
na ústředních kolech soutěže MŠMT.
Úspěch je to skutečně mimořádný, 
do ústředního kola naší největší hudební 
soutěže, ve které se setkávají ZUŠ z celé 
ČR, postoupilo celkem 9 instrumenta-
listů a jeden instrumentální soubor.
A jak jsme si na celostátní úrovni ved-
li? Myslím si, že skvěle!
Soubor bicích nástrojů SAMBA-
BAND  získal v obrovské konkurenci 
2. cenu. Soubor vede pan učitel Ra-
dek Břicháč.
Žáci a pedagogové z  dechového 
oddělení se postarali zatím o největší 
úspěch v dějinách školy! Získali jsme 
dvě čestná uznání, jednu třetí cenu 
a šest 1. cen! Je to úspěch skutečně 
velký, a kdo se na něm podílel?
Eva Povýšilová, příčná flétna – ČU 
(ped. Karel Novotný, korepetice Mar-
tina Pospíšilová)

Úspěch, který jsme nečekali!
Andrea Moučková, 
klarinet – 1. cena 
(ped. Petr Sinkule, 
korepetice Marké-
ta Sinkulová)
Šimon David, 
fagot – 1. cena
Judita Stejskalo-
vá, fagot – 1. cena
(ped. Lukáš Koří-
nek, korepetice Markéta Sinkulová)
Petra Porschová, saxofon – 1. cena
(ped. Tomáš Remek, korepetice Petr 
Malínek)
Dorota šimonová, lesní roh – 1. cena
(ped. Josef Brázda, korepetice Marti-
na Pospíšilová)
Tobiáš Dědek, tenor – ČU
Eliška Reichová, tenor – 3. cena
Josef šuráň – 1. cena
(ped. Jiří Odcházel, korepetice M. 
Pospíšilová)
Pedagogové Lukáš Kořínek a  Jiří 
Odcházel získali  ocenění poroty za 
výbornou pedagogickou činnost.
Pozadu nezůstalo ani smyčcové odděle-
ní. Soutěže nemladších houslistů v  Pl-
zenci se zúčastnily tři naše mladé a na-
dějné houslistky a vedly si také skvěle.
Markéta štochlová získala 3. cenu 

a  Kateřina Podlucká a  Kateřina 
Končická 2. cenu. Houslistky jsou 
z  houslové třídy Jitky Adamusové, 
korepetoval Vjačeslav Grochovskij.
A  ještě jeden úspěch ve  výtvarném 
oboru. zuzana Peřinová z  výtvarné 
třídy paní uč. Hany Šebestíkové 
získala cenu za výtvarnou práci v me-
zinárodní výtvarné soutěži v Make-
donii.
Děkuji všem dětem za  krásné výko-
ny ať v poli hudebním či výtvarném, 
pedagogům a korepetitorům za obě-
tavou přípravu soutěžních programů 
a  rodičům dětí, bez jejichž pomoci 
a pochopení by ZUŠ v Říčanech ne-
byla tam, kde je.
Děkujeme a  přejeme krásné prázd-
niny!!

Iveta Sinkulová, ředitelka školy

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)

Hudba nemá hranice
V  posledním červnovém týdnu proběhlo dlouho při-
pravované společné setkání muzikantů ze ZUŠ Říčany 
a Musikschule Borken. V rámci akce proběhly dva krásné 
koncerty. První z nich proběhl v kostele sv. Petra a Pavla, 
vystoupil zde Komorní orchestr ZUŠ Říčany pod taktov-
kou dirigenta Josefa Brázdy  a soubor historických nástro-
jů Saltarello, který umělecky vede Claudia Senft. Koncert 
ve zcela zaplněném kostele byl krásný a pro nás i nezvyklý. 
Posluchači mohli slyšet a vidět dobové renesanční  a raně 
barokní nástroje v originálních skladbách.  Orchestr ZUŠ 
doplnil program skladbou G. F. Händela Vodní hudba. 
Druhý koncert v KC Labuť, opět před zaplněným sálem, 
předčil naše očekávání. Nejprve se představil Jugendsin-
fonieorchester z Borkenu pod taktovkou Beno Rickerta. 
Krásně zvolený a vtipný program dokonale navodil atmo-
sféru pro společný symfonický koncert dětí ze říčanské 
a borkenské hudební školy. Děti pod taktovkou Jiřího 
Odcházela hrály s obrovskou chutí, zazněly skladby ,,od 
Bacha po  Vlacha“, prostě koncert populárních melo-
dií, který děti a  posluchače bavil. Můžeme to směle říci 
podle reakce publika a  závěrečného potlesku posluchačů  
vestoje. 
Prožili jsme tři krásné dny s  našimi německými přáteli 
a těšíme se na další společné koncerty, které jsou na příští 
rok v plánu. A doufáme, že se jim pobyt v Říčanech líbil.
Celý projekt je finančně podpořen městem Říčany a  je 
realizován ve spolupráci s koordinačním centrem česko-
-německých výměn mládeže Tandem za podpory MŠMT.
Největší poděkování patří ale všem rodičům, dětem, kole-

gům a partnerům, kteří nám s organizací pomohli, a bez 
jejichž ochoty a pochopení bychom nebyli tam, kde jsme. 
Děkujeme!
Úžasnou atmosféru celé návštěvy nejlépe dokumentují 
fotografie Rudolfa Flachse.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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Mezi námi

Na jednom z domů, kolem kterých procházíte cestou z ná-
městí ke hradu, jste si jistě všimli nápisu po zaniklém pe-
kařství. Pochází z devadesátých let. Pekař zde ale sídlil už 
v době mezi válkami.
Tehdy tu pekl chleba františek Trobel. Jeho samožitný 
chléb byl neobyčejně dobrý a křupavý. My kluci jsme si 
sem zaběhli ze školy o přestávce taky pro slané nebo ma-
kové housky. Pečivo jsme si mohli koupit i u školníka, ale 
to přímo od pekaře bylo ještě horké.
Ulička, která vede kolem dřívějšího domu truhláře Ma-
sopusta do podhradí, mívala v minulosti jinou podobu. 
Současnou hladkou, bezbariérovou cestu jistě oceňují 
maminky s kočárky i vozíčkáři. Vedle dnešní vysoké no-
vostavby (s kadeřnictvím) bývaly schody s pravidelnými 
asi dvoumetrovými rovinkami.

Naproti dnešní kavárně s  modrou omítkou, kde kdysi 
točil pivo pan Červený, přes Rooseveltovu ulici, stojí 
rohový dům. Patřil pekaři Janu Seidlovi. Do  domu se 
přiženil pan Stanislav Boháč, pekařství zrušil a zavedl 
místo něj obchod s potravinami (dnes tu dostanete by-
tový textil). Prodával zboží, které jinde neměli, a na teh-

dejší dobu veliká prodejna se navíc vyznačovala bezvad-
nou obsluhou. Obchod se vzmáhal a když ho pan Boháč 
naplno rozvinul, přišla padesátá léta. Tehdejší mocipáni 
mu krám sebrali, ani mu nedovolili v něm prodávat, prý, 
že je příliš podnikavý. Pan Boháč se však nedal. V kůlně 
na dvoře začal vyrábět betonové zboží, hlavně cihly. Vše 
dělal sám: ručně cement míchal a hmotu odléval do dře-
věných forem. Jedna důkladně vytvořená cihla stála ko-
lem dvou korun. Že byly cihly trvanlivé, vím jako zákaz-
ník pana Boháče z vlastní zkušenosti, vydláždil jsem jimi 
dvorek u domu.
Pod obchodem pana Boháče stál dům Aloise fliegela, 
sedláře a  taškáře. Ne, že by snad tropil taškařice. Tak 
se dřív říkalo řemeslníkovi, který vyráběl tašky. Rodiče 
nám u  něj kupovali školní aktovky. Za  dvanáct korun 
byla ta nejlevnější a  za  patnáct korun už měla kovový 
držák opletený kůží. Pan Fliegel měl ovšem bohatou kli-
entelu mezi majiteli koní. Jako sedlář vyráběl postroje 
i  sedla. Jak stárl, přibývalo aut, koní ubývalo a  živnost 
usínala. Pak už nám jen spravoval aktovky. Šití na boku 
se totiž páralo, když napadl sníh, a aktovky sloužily pro 
jízdu po hrbolatých kopcích. Za korunu nebo za dvě nám 
tašku i na počkání přišil.
Pod tímto krámkem, nad schody, které vedou do  ulice 
Podskalí, byl drobný přístavek a v něm řezník františek 
Horník. Moje maminka k  němu ráda chodila, protože 
míval čerstvé a dobré maso. Byl to jeden z nejlevnějších 
a  přitom skutečně nejsolidnějších řezníků v  Říčanech. 
Vyráběl také vlastní salámy, které, když se vysušily, se 
mohly nazývat uherákem.
Na  jižní straně náměstí se v  dobách mého dětství na-
cházelo několik obchodů, které nabízely krejčovské 
služby. Jak jsem vzpomínal minule, švadlenky jste po-
tkali u Přerostů – vedle prodeje hotových oděvů se zde 
také šilo prádlo. Co si pamatuji, bylo u nich neustále pět 
šest děvčat. Některé se švadlenou teprve učily a dostaly 
později výuční list, jako třeba moje teta. Textilní zboží 
prodával nedaleko také Karel fišer, ano, ten obchodník, 
který klukům prodával vyřazené filmové pásy.
Tzv. lepší prádlo, třeba pánské hedvábné košile, se šilo 
u  Anny Převrátilové  mezi dnešním řeznictvím a  La-
bužníkem. V krámku dole se prodávalo, v patře se šilo. 
I  moje maminka mi tady nechala ušít parádní košili 
z jemné látky. Většinou jsem ale míval obyčejné bavlně-
né. Jak se měnila móda, měnily se i košile, hlavně u krku. 
Nosil se široký límec, vykrojený límec, úzký límec… Pro 
nás školáky to ještě nebylo, ale místní frajeři si kaž-
dý rok dali ušít košili podle nové módy. Vzpomínám si 
ještě i  na  samostatné (falešné) límce, které se ke  košili 
připínaly. Byly z tuhé látky a jejich nositelé je udržovali 
v dokonalé čistotě. Však si je nechávali prát v prádelně 
v blízkosti Vaverovy restaurace. Pamatuji si i na límečky 
z celuloidu.

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /31
Vzpomínky Dalibora Hofty

dům Přerostových v roce 1934

dámy z rodiny Fišerovy
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Mezi námi
Nejkvalitnější prádlo ovšem šila slečna Anna Mesteko-
vá. Jak jste se mohli dočíst v Kurýru č. 5/2006, obchodní 
dům Mestek vznikl ke  konci třicátých let. Na  tehdejší 
dobu to byl palác, srovnatelný s  budovou Na  Růžku. 
Jméno mu dal majitel Jaroslav Mestek, ale hlavní hyba-
telkou obchodu byla jeho sestra. Z průchodu na zahradu 
vznikla krásná prosklená pasáž s  vystaveným zbožím. 
K  dostání zde bylo vše, co se týkalo textilu, oblečení 
a  bytu. Nakupovat sem chodili i  jiní krejčí a  švadleny. 
Nahoře nad prodejnou bylo několik na  tehdejší dobu 
luxusních bytů. Tři neteře vynikající obchodnice sleč-
ny Mestekové byly i díky tetině píli skvěle zabezpečeny 
do manželství. V době kolem druhé světové války to byly 
jedny z nejbohatších nevěst v Říčanech.

Na  rohu náměstí a  Široké ulice stojí veliký dům, který 
patříval židovským obchodníkům, jménem Strašnov. 
Po  druhé světové válce jej zmodernizoval podnikatel 
Kaplan, který později utekl do Ameriky. Tržby obchodu 
s domácími potřebami byly vysoké i díky jeho půvabné 
rudovlasé manželce, která tu prodávala. Za komunistic-
kého režimu byla budova přidělena tuším Kovopodniku 
se sídlem v  Brandýse nad Labem a  mohli jste si tu ne-

chat opravit ledničku nebo rádio. Jeho zaměstnanci dům 
po listopadu 1989 výhodně koupili.
Vybavuji si situaci mezi válkami a  širokou nabídku 
tehdejšího obchodu. Jeho majitele, nenápadného Otu 
Strašnova, v  krámě vidět nebylo, zato ztepilou paní 
Helenu Strašnovovou ano. Jak to u  tmavovlasých žen 
někdy bývá, měla i  ona pod nosem knírek. Nabízela 
kamna, sporáky, kuchyňské nádobí… a také baterie. To 
bylo něco pro nás kluky! Se svítilnami na baterky jsme 
chodívali  večer ze Sokola a  baterie jsme potřebovali 
i do různých telefonů, které jsme si vyráběli. Naše spo-
třeba byla značná. Ke koupi zde byly baterie značky Dai-
mon a Carbon. Laskavá obchodnice nám ráda předvedla 
na zkoušečce ty nejsilnější. „Paní Strašnová, potřeboval 
bych baterku, která by hodně šajnovala.“ Měl jsem totiž 
tříšpuntovou (tříčlánkovou) šajnovku, která dosáhla až 
na špičku kostela.
Tato rodina (se synem Valtrem) zahynula v  roce 1942 
v koncentračním táboře. Hořce nám to připomíná pamět-
ní deska na staré radnici, jen pár kroků od jejich domu.

Zaznamenala Renata Skalošová

Pohlednice zachycující říčanské náměstí pochází z doby kolem roku 1938. 
Vlevo obchodní dům Mestek.

Obrázek z roku 1914 s obchodem rodiny Strašnovovy
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Vy, kteří jste znali našeho milého tatínka a říčanského ševce pana Pavla Kalvodu, zavzpomínejte 
s námi. Dne 13. července tomu budou dva roky, co nás navždy opustil. Vděčná, milující rodina

Mezi námi

Jsme rádi, že máme možnost na  tomto místě reagovat 
na článek paní zastupitelky Skrčené z hnutí ANO, který 
vyšel v  květnovém Kurýru. Každý z  nás má samozřejmě 
právo vyjádřit svůj názor. Pokud ovšem vyjadřuji svůj 
názor jako zastupitel, měl bych se nejdříve důkladně se-
známit s danou problematikou. Zde narážíme na základní 
problém naší komunikace se zastupitelkami ANO,  paní 
Skrčenou a  Páral. Zastupitelé města vytvořili pracovní 
skupinu pro projednávání stavby školy Magic Hill. Zde 
také byla ideální možnost seznámit se s fakty a také získat 
informace od zkušenějších zastupitelů pracujících s insti-
tutem příspěvku na infrastrukturu již druhé volební obdo-
bí. Pokud ovšem paní Skrčená přijde na schůzku komise 
s půlhodinovým zpožděním a výzvu k diskuzi o dané pro-
blematice odmítne s prohlášením, že ona problém okolo 
započtení příspěvku nevidí, tak je její následné jednání 
přinejmenším zvláštní a erudovaná a smysluplná diskuze 
není, dle našeho názoru, možná.

Určitě bude přínosné, pokud se zastupitelky hnutí ANO 
blíže seznámí s platnými Zásadami pro výstavbu a z nich 
vyplývajícím příspěvkem na infrastrukturu a budou spo-
lupracovat na tom, aby se jednalo o smysluplný a spraved-
livý institut. 
Pro nás z celé „kauzy“ plyne velké ponaučení, a to, že v příš-
tích volbách budeme ještě pečlivěji vybírat své zastupitele 
a budeme klást velký důraz na jejich odborné a osobnostní 
předpoklady a zkušenosti pro vykonávání této zodpovědné 
funkce. Rádi bychom také měli zastupitele, kteří budou 
spravedlivě hájit zájmy všech občanů a ne pouze těch, kte-
ří jsou v danou chvíli tzv. více slyšet. A zcela jistě budeme 
sledovat realizaci plánů zastupitelek hnutí ANO při stavbě 
nové školy na Komenského náměstí, případně jiných pro-
jektů zaměřujících se na  podporu vzdělávání v  Říčanech, 
které oznámily krátce po svém zvolení. 

Za Na Fialce, s.r.o., Kateřina Baťková,  
Dita Holubová, Martina Olivová

reakce na článek Proč jsme hlasovaly proti stavbě nové 
soukromé školy

Poděkování
Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č.268/2014 o zdravot-
nických prostředcích jsme byli nuceni ke dni 20. 6. 2015 
uzavřít prodejnu zdravotnických potřeb v Říčanech, Štefa-
nikova 415, jelikož jak personální, tak prostorové vybavení 
naší provozovny tomuto zákonu nevyhovují.

Upřímně děkujeme všem našim věrným zákazníkům 
za důvěru, rovněž tak všem zdravotnickým pracovníkům 
v regionu za dobrou spolupráci.
Přejeme všem dobré zdraví a ještě jednou děkujeme.

Zdravotnické potřeby 
Magdalena Adoltová
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Místní akční skupi-
na Říčansko – part-
ner pro rozvojové 
projekty regionu – 
spouští od července 
nový webový por-
tál. Je přehlednější, 
jasnější a živější.

„K novým stránkám jsme se rozhodli, 
abychom mohli lépe oslovit jak míst-
ní obyvatele regionu, tak i  možnost 
navázat větší spolupráci s  podnika-
teli,“ říká ředitelka MAS Říčansko 
Pavlína Filková. 
Adresa www.ricansko.eu je důstojnou 
bránou do dění v regionu a v organizaci 
MAS. Úvodní strana představuje výběr 
úspěšných projektů, které byly realizo-
vány za uplynulé programovací období.
Následný přechod na  PORTÁL MAS 
vás přesměruje na zbrusu nové webové 
stránky. Na nich nechybí základní infor-

mace, užitečné tipy ohledně dotací, in-
formace o regionální značce či projekty, 
za nimiž stojí činnost MAS. Samostat-
nou kapitolou je kalendář akcí, kam bu-
dou umisťovány tipy na akce v regionu. 
Pořádáte zajímavou akci pro  veřej-
nost? Máte pro nás další náměty? Ne-
váhejte nás oslovit! Jsme tu pro vás.   

Dejte vědět na projekty@ricansko.eu. 
Zároveň též funguje facebooková 
stránka MAS Říčansko, která rovněž 
rychlou formou informuje o  aktu-
álním dění. „Lajkněte si“ facebook.
com/masricansko.

Pavlína Filková 
ředitelka MAS Říčansko

mAS Říčansko má nové internetové stránky – navštivte nás

Hafan 2015
Vážení přátelé, v  polovině června se 
uskutečnil již osmý ročník Říčan-
ského hafana, který pořádá místní 
sdružení ODS Říčany jako zábavnou 
akci pro děti v  rámci Dne dětí. Jeho 
součástí je soutěž psů a  vyhodnoce-
ní výtvarné soutěže, která probíhala 
na  říčanských školách a  školkách. 
Výtvarná porota ve  složení akade-
mický malíř Karel Pokorný a  paní 
Eva Pokorná měla opět velice těžkou 
práci, aby vybrala ze všech  došlých 
prací ty nejlepší. Všechny práce byly 
krásné, bylo vidět, že malování psích 
kamarádů děti baví.
Po vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 
začal zápis pejsků do hlavní soutěže. 
Výsledky nejen výtvarné soutěže, 
ale také Říčanského hafana najdete 
na stránkách www.ods-ricany.cz.
Součástí programu byly ukázky 
z  výcviku psů, které předvedli čle-
nové Českého kynologického svazu 
Říčany. Byli jsme svědky toho, jak 
může být i  štěňátko poslušné, když 
je správně cvičené, páníček má trpě-
livost a  je ve  výchově svého miláčka 
důsledný. Letos jsme také díky paní 
Mayerové poprvé viděli ukázku, co 
dokáže canisterapeutický pes pro 

osoby se sníženou schopností pohy-
bu. Program pak doplnili dobrovolní 
hasiči z Říčan, u kterých si děti mohly 
vyzkoušet hašení domu nanečisto.
Radost oceněných dětí i  pejsků se 
spolu s  krásným počasím postarala 
o velice příjemné nedělní odpoledne.
Na  závěr bychom opravdu rádi a  ze 
srdce ještě jednou poděkovali všem, 

kdo přišli, ať již soutěžit, nebo se jen tak 
podívat. Jmenovitě ještě jednou děku-
jeme pí Sojkové, pí Mayerové, p. Hněv-
sovi, pí Hronkové. Fotografie z celého 
odpoledne najdete na našich webových 
stránkách. Jako vždy vás zdravím HAF, 
HAF a za rok na shledanou.

Karla Egidová  
místopředsedkyně MS ODS

Mezi námi
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ze sportu

Říčanský sportovec roku – NOmINACe
Nominujte vašeho kamaráda, 
známého či přímo sebe do ankety 
o říčanského sportovce roku. 
Přihlásit se můžete jednoduše 
přes internet či emailem. Termín 
nominací je do 31. srpna 2015.
Web: http://sportovec.ricany.cz 
Email: anketa@ricany.cz 

Hlasování veřejnosti proběhne pravděpodobně přes 
aplikaci D2.1 (Řídím Říčany) a  do  volby chceme za-
pojit i  odbornou porotu složenou z  říčanských spor-
tovních matadorů. Vyhlášení vítězů se uskuteční při 
Říčanských slavnostech 28. září 2015.

Vyhlašujeme tyto 4 kategorie:
Dospělí – jednotlivci
Mládež do 18 let – jednotlivci
Dospělí – týmy
Mládež do 18 let – týmy

Hodnotí se úspěchy dosažené za  období 09/2014 – 
08/2015. Nebojte se přihlásit sebe nebo kamaráda, 

Veletrh volného času a sportu   
sobota 5. září, 9.00–12.00, Masarykovo náměstí
Týden zahájíme Veletrhem volného času a sportu. Na náměstí 
se během dopoledne představí s nabídkou služeb pro dospělé 
i děti různé neziskové organizace, kluby a sportoviště. 

ANKETA „ŘÍČANSKÝ SPORTOVEC 
ROKU“
Během veletrhu bude spuštěno hlasování do  ankety 
„Říčanský sportovec roku“. Nominovat sportovce bude 
možné do konce srpna na webu http://sportovec.ricany.
cz/, vyhodnocení ankety proběhne 28. září při městských 
slavnostech.

Týden otevřených dveří a aktivit 
zdarma
5.–12. září
V zářijovém Kurýru naleznete seznam akcí a aktivit v Ří-
čanech, které bude během celého týdne možné navštívit či 
vyzkoušet zdarma.

 

  

o  kterém víte, že něco dokázal. Účastníci z  předcho-
zích let – přihlaste se znovu, ať je z čeho vybírat.

Za pořadatele David Michalička, město Říčany

Týden volného času a sportu v Říčanech 5.–12. září
Pořádá muzeum Říčany a město Říčany.
Srdečně zveme všechny aktivní občany k účasti na Týdnu volného času a sportu.  
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7. místo na MČR  družstev 
Jsme  sedmé nejlepší družstvo v  ČR v  kategorii starších 
žáků. Toto mistrovství se hraje jako dvoudenní turnaj 
v rámci již 53. ročníku šachových Zaječic.  Hrají  6členná 
družstva  s povinnou dívkou a mladším žákem. Na star-
tu bylo 54 družstev a naše áčko obsadilo skvělé 7. místo. 
Jedná se o vyrovnání nejlepšího umístění v historii. O tom 
ale více v části historie.  Družstvo hrálo v sestavě: Vystr-
čil 6,5 bodu (9), Rastočný 4,5,  zlámaná 3,5,  Chajda 
4,  Otruba 8,5, Otrubová 8. B družstvo skončilo na 30. 
místě. Sestava družstva: Vilímová, Jiroušek T., Bohuněk, 
Kurek, Heger, Zemen. 

HISTORIE klubu a MČR družstev 
starších žáků

Soutěže družstev starších žáků, tzn. dětí 
do 15 let, se hraje de facto již přes 50 let. 
Dříve neoficiální MČR, které se začalo 
hrát pod vojenskými stany na stadionu 
v Zaječicích se nyní hraje jako oficiální 
MČR na Seči. Jistě lze říci, že kdo nehrál 

„Zaječice“,  nehrál šachy. Lze říci, že všichni reprezentan-

ti šachovými Zaječicemi prošli. Stejně tak řada např. sou-
časných podnikatelů. 
První účast Říčan se odehrála v  letech 1973–75. Tehdy 
hráli: Musil, Mráz, Beneš, Tomeček, V. Čech, Říha, Ří-
hová (Voráčková), Buriánek, Suchý, Schejbal, Šatalík, 
Vavřinec. Vždy pod trenérem Fr. Říhou. 
Následovala dvacetiletá  pauza a v roce 1994 nastoupilo 
družstvo ve složení: Voráček, Hlavnička, Řeřábková, Slá-
dek, Junek, Švehla, pod vedením trenéra R. Doležala.
Opět následovala pauza, ale jen osmiletá. V letech 2002–
2003 vedl družstvo Jan Šimurda. V  sestavě tehdy byli: 
P. Fojtů, Oulovský, J. Fojtů, Már, Šimek, Březinová, J. Vl-
ček, Z. Šimurdová, Malá, P. Zděnek.
Od tohoto roku jsme v Zaječicích již  nechyběli. Od roku 
2004–2006  vedl družstvo Jaroslav Říha a v roce 2005 jsme 
zaznamenali zatím nejlepší umístění v podobě 7. místa.
Toto umístění se podařilo v roce 2007 zopakovat pod ve-
dením trenéra Evžena Pospíšila, který převzal družstvo 
v letech 2007–2014.
V roce 2015 se hrál  již 53. ročník a do třetice byla potvr-
zena naše šťastná sedmička! Nyní pod vedením trenéra 
Stanislava Stárka.  Jaroslav Říha

ze sportu

POHÁR města ŘÍČANY 2015
13. ročník

Klub šachistů Říčany 1925 ve spolupráci s městem Říčany a Středočeským šachovým svazem 
zve přátele šachu do Říčan na otevřený šachový turnaj pro všechny věkové kategorie.

22. 8. – 29. 8. 2015
V sále Kulturního centra Labuť Říčany

Časový program: So 22. 8. 13.30 – 15.30 hod. prezentace 
   16.40 hod. Slavnostní zahájení 17.00 hod. 1. kolo
 Ne  23. 8. 9.30 hod. 2. kolo  15.00 hod. 3. kolo
 Po  24. 8. 17.00 hod. 4. kolo Út  25. 8. 17.00 hod. 5. kolo
 St  26. 8. 17.00 hod.  6. kolo  Čt  27. 8. 17.00 hod. 7. kolo
 Pá  28 .8. 17.00 hod.  8. kolo So  29. 8. 9.30 hod. 9. kolo

Akce se koná za  nanční podpory města Říčany.
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i. turnus 13.–17. července
ii. turnus 27.–31. července
iii. turnus 17.–21. srpna

Pravidelné tréninky P&F  pro 
děti a  dospělé  ve  školním roce 
2015/2016 začínají od 7. září!!!

Parkourový a  freerunový tým APDT nachystal pro své 
nejmenší příznivce (3–6 let) další pokračování Miniklu-
bíku APDT.
Ve školním roce 2015/2016 se budeme pravidelně setká-

vat v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 v prostorách Cen-
tra Na Fialce.

Co nás čeká?
Neuvěřitelné čtyři hodiny P&F aktivit v tělocvičně, venku, ale 
i na vlastním P&F parku APDT, který se nachází na pozemku 
Centra Na Fialce. Nebude chybět ani důležité rozvíjení jemné 
motoriky, logoherna, grafomotorika a v průběhu dne i svačinka.
Za APDT se na nové miniparkouristy  těší Iva Mračková 
a kolektiv Centra Na Fialce.
Bližší informace na: iva.mrackova@seznam.cz; 
722 908 072 nebo přímo v Centru Na Fialce Říčany.

ze sportu

Prázdniny ve stylu Parkouru&Freerunu pro děti od 6 let

Stolní tenisté v borkenu
Říčanští stolní tenisté dostali pozvánku k  přátelskému 
zápasu z partnerského města Borkenu, které se nachází 
v Německu poblíž hranic s Holandskem. A  tak jsme bě-
hem posledního květnového víkendu vyrazili za  pozná-
ním a zážitky na západ. 
Už přivítání na  nádraží bylo velmi milé a  naši hostitelé 
se nám snažili zajistit pestrý program. V  sobotu to byla 
procházka městem s průvodcem a také návštěva muzea, 
kde na nás dýchla atmosféra minulosti včetně zničeného 
města po druhé světové válce.
Odpoledne byl již na pořadu dne samotný zápas. Na obou 
stranách hrála proti sobě 4 družstva po 3 hráčích (A, B, C 
a D) od nejvyšší úrovně až po nižší. Domácí ukázali vyso-
kou herní kvalitu u všech družstev, přeci jen velikost jejich 
klubu je více než dvojnásobná než naše a navíc jejich mlá-
dežnický celek hraje nejvyšší Bundesligu. Konečné skóre 
jednotlivých družstev 8:2, 9:1, 6:4 a 9:1 bylo jasně domá-
cí, i když bylo k vidění spousty vyrovnaných pětisetových 
bitev. Při závěrečném ceremoniálu předávala medaile 

i  pohár místostarostka paní Kindermannová. V  pozápa-
sovém posezení jsme uznali kvalitu místních hráčů a také 
je pozvali na příští rok k nám do Říčan. 
V neděli jsme měli na programu ještě návštěvu blízkého 
zámku Raesfeld a následovala cesta zpět.
Děkujeme městu Říčany za podporu a partnerské aktivi-
ty, které chceme i nadále rozvíjet. Hovořili jsme i o dalších 
sportech a já to mohu ostatním jen doporučit. 

Vratislav Valenta, TTC Říčany  v rámci TJ Tourist
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AKADemIe TS DANCe eb
Dne 13. 6. 2015 
se uskutečnila již 
19. taneční show 
našeho studia. 
Ve  sportovní hale 

v  Říčanech bylo k  vidění mnoho krásných tanečních vy-
stoupení a fandících diváků, především z řad rodičů. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat všem, kdo se přišli podívat, 
a zároveň velký dík patří partnerům a sponzorům akce: měs-
to Říčany, Myself, Pekařství Frydrych, Alfaclassic, Konvest-
-cestovní agentura, MAX Immo, Prestige pools, Lahůdky 
Eva Čiháčková, Lékárna u Bílého Lva, restaurace Jureček, 
Tonicar, Profi-roll, účetnictví Jitka Chaloupková, Jazyko-
vé studio Sylva  Maříková, EK design. Také rodičům, kteří 
přispěli a  podporují studio: p.  Nováková, p.  Vieweghová, 

p.  Müllerová, p.  Lejnar. Poděkování patří i  rodičům, kteří 
pomáhají  v  den akademie s  přípravou všeho potřebného. 
Těšíme se na  všechny  při dalších akcích. Po  celé prázdni-
ny můžete své děti přihlašovat  do tanečního studia na  www.
danceeb.cz.

Edita Broukalová
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Juniorští ragbisté Říčan získali titul po 16 letech
Čekání skončilo. Šestnáct let se junioři mountfieldu Říčany marně snažili získat mistrovský 
titul. Povedlo se to až letos týmu trenérů miroslava Javůrka a Pavla Šmolcnopa. Ti vypiplali 
generaci, která vyhrávala česká zlata od mladších žáků. Pro celý mountfield byla právě 
skončená sezona jednou z nejúspěšnějších. Říčanští hráči vybojovali v šesti mládežnických 
kategoriích čtyři tituly mistrů republiky a dvakrát byli druzí. S takovou bilancí se nemůže 
pochlubit žádný klub v republice. Přinášíme ucelený přehled po věkových kategoriích.

U7, ročníky narození 2008 a 2009
Úspěchy v sezoně: 1. místo v přeboru ČR, 2. místo na tur-
naji v Itálii
Trenéři: Marek Fořt, David Kupr, Jiří Němeček, Jan Trnka
Nejmenší děti říčanského klubu s  turnaji teprve začína-
ly. Ve třech výkonnostních úrovních prolnuly tak, aby ty 
otrkanější předávaly zkušenosti a táhly ty méně rozehrané 
dopředu. To se ve 40 dětech podařilo.
Přínosem bylo, že děti mohly v zimě dvakrát týdně tréno-
vat v  Babicích na  Gymnáziu Open Gate a  odehrály šest 
turnajů ve Zbuzanech.
Celek U7 se zúčastnil dvou zahraničních zájezdů. V ital-
ské Mantově obsadil druhé místo, ve francouzském Gre-
noblu skončil šestý.
Vyvrcholením sezony byl celostátní turnaj v Brně-Bystrci. 
Do přeboru Česka nastoupil poprvé v sezoně tým v nejsil-
nějším složení, nedal konkurentům šanci a vyhrál. 
„Nejdůležitější však je, že děti ragby, trénování a turnaje 
baví, a o to v tomto věku jde nejvíce. Výhry jsou pak třeš-
ničkou na dortu, ale ne naším hlavním cílem,“ říká trenér 
Marek Fořt, který oceňuje i podporu rodičů.

U9, ročníky narození 2006 a 2007
Úspěchy v sezoně: 2. místo v přeboru ČR, 1. místo v Dra-
gon Cupu v Brně, 1. místo v mezinárodním turnaji PYRF 
na Tatře
Trenéři: Michal Adamec, Aleš Fiala, Ondřej Fořt, Michal 
Fürst, Aleš Linhart, Vlastimil Palata, Adam Sehnal
Trenér Ondřej Fořt považuje za velký úspěch sezony pře-
devším to, že v  této věkové kategorii se ragby věnuje 35 
dětí, ze kterých lze postavit až pět týmů. Tři z nich obsazu-
jí v turnajích přední příčky. V tom o Pohár Bruna Kudrny 
na Pragovce braly říčanské děti všechny tři medaile. 
„U mnoha kluků je vidět posun, ti z nižších výkonnostních 
kategorií (B, C) se svou prací na trénincích posunuli o ka-

tegorie výše,“ míní trenér Ondřej Fořt a  vyzdvihuje také 
zásluhu rodičů: „Bez nich by nebylo možné dosáhnout 
tak krásných výsledků. Oni tvoří nedílnou součást našich 
úspěchů. Za stejně důležitou považuji výbornou práci tre-
nérského týmu: Adam Sehnal, Vlasta Palata, Aleš Linhart, 
Michal Adamec, Aleš Fiala a Fred:-)). Je super, že se nám 
vede být vždy skoro kompletní na všech trénincích.“

U11, ročníky narození 2004 a 2005
Úspěchy v sezoně: 1. místo v přeboru ČR, 1. místo v Dra-
gon Cupu v Brně
Trenéři: Václav Bartoš, Petr Holý, Martin Hron, Pavel 
Novák, Ladislav Rada, Michal Rus, Stanislav Křeček
Tato kategorie má za sebou náročnou sezonu, protože pře-
cházela na  větší hřiště a  větší počet hráčů na  něm. Proto 
šlo v první části především o sehrání se. To klaplo a první 
výsledky se objevily již při zimních turnajích ve Zbuzanech. 
Jarní část provázela četná zranění a tudíž se družstvu nepo-
dařilo dosáhnout na nejvyšší stupeň v regionálních turna-
jích, kde byla největším soupeřem Tatra Smíchov. Ovšem 
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i díky tomu se mnoho hráčů zlepšilo, protože měli možnost 
hrát zápasy se stejně silnými, případně silnějšími soupeři, 
a získat tak sebedůvěru a potřebné nové zkušenosti.
„Velké poděkování patří vedení Mountfieldu Říčany, kte-
ré nám umožnilo cestovat na přebor o den dříve, pošetřit 
síly s možností kvalitního spánku a semknutí všech hráčů 
i  trenérů a  pozitivního naladění týmu,“ popisuje trenér 
Pavel Novák, který si cení jediné obdržené pětky v sedmi 
zápasech.

U13, ročníky narození 2002 a 2003
Úspěchy v sezoně: Mistr ČR z Brna, 1. místo v Dragon 
Cupu v Brně, 1. místo v mezinárodním turnaji PYRF v Pe-
trovicích, 1. místo na turnaji v Mantově (Itálie)
Trenéři: Marek Andrla, Vladimír Jelínek, Jan Selix
„Máme skvělé děti, výborné hráče, velmi chytré kluky 
a jednu slečnu!,“ začíná netradičně hodnocení sezony Jan 
Selix, který je nadšený ze soudržnosti týmu: „Všichni jsme 
si výborně sedli. Dlouhodobě se nám daří držet si v této 
kategorii počet okolo 35 dětí, které docházejí pravidelně 
na tréninky a jezdí na turnaje – průměr účasti na turnajích 
je 26 dětí!“
Mezi výrazné úspěchy říčanské U13 patří výhra na turna-
ji v Itálii a čtvrtá místa ve Francii. „Největším oceněním 
však je vidět odhodlání překonat silnějšího soupeře, být 
příště lepší, porvat se s tím. Není to vždy na první pohled 
znát, ale srovnání po roce práce vidět je. A to velmi. Kaž-
dý z našich svěřenců se výkonnostně zlepšil, někdo více, 
někdo méně. Ale na 100 procent každý. Za další společ-
ně strávený a velice úspěšný rok díky všem. Díky dětem! 
Díky rodičům! Díky trenérům!“ uzavírá Jan Selix.

U15, ročníky narození 2000 a 2001
Úspěchy v sezoně: 2. místo v mistrovství ČR
Trenéři: Pavel Buček, Tomáš Kohout, David Roj
Nově tvořící se věková kategorie bojovala s týmem Tatry 
Smíchov o primát nejlepšího celku. „Sváděli velmi vyrov-
nané bitvy v každém zápase, výhry se střídaly s prohrami 
a dvě poslední střetnutí na jaře skončila remízami 17:17 
a 19:19,“ popisuje kouč Tomáš Kohout.
Vrchol byl dramatický a  plný emocí. Na  mistrovství re-
publiky v Havířově na sebe „patnáctky“ Mountfieldu a Ta-
try narazily ve  finále. Po  skvělém zápase nakonec brala 
titul Tatra. „Celoroční souboj s Tatrou byl naprosto ukáz-
kový, jak se mají všichni účastníci – hráči, trenéři, rodiče, 
fanoušci – k  sobě navzájem chovat. Na  hřišti nelítostní 
soupeři, po zápase kamarádi, kteří si dokáží podat ruku, 

upřímně si poblahopřát a popovídat si o zápase, s úctou 
a respektem mezi sebou. To je velké vítězství nás všech, to 
je vítězství ragby. Rád ho vyměním za to, že letos nemáme 
titul,“ tolik Tomáš Kohout.

U18, ročníky narození 1997, 1998 
a 1999
Úspěchy v sezoně: Juniorští mistři ČR
Trenéři: Miroslav Javůrek, Pavel Šmolcnop 
Šestnáct let se čekalo v  Říčanech na  mistrovský titul 
v nejvyšší mládežnické kategorii. „Došel“ si pro něj tým, 
který sbíral tituly pod vedením Miroslava Javůrka a Pavla 
Šmolcnopa od mladších žáků ve všech kategoriích.
Ten tým je tak dobrý, že pravidelně vyjíždí na zahraniční 
stáže. V této sezoně absolvoval čtvrtý letecký zájezd, ten-
tokrát do Walesu, kde sehrál dva zápasy St. Peter’s RFC 
a Llandaff North RFC. „Sice jsme oba duely prohráli, ale 
pro naše hráče to byla neocenitelná zkušenost, kterou 
zúročili ve finále přeboru republiky proti Spartě Praha,“ 
vysvětluje Pavel Šmolcnop a  loučí se svými letitými svě-
řenci: „Chtěl bych poděkovat klukům ročníku 1997 Jin-
drovi Duffkovi, Adamu Froňkovi, Jakubovi Kýhosovi, Pe-
tru Máslovi, Zdeňkovi Stupkovi a Jiřímu Vojáčkovi, kteří 
končí v juniorském týmu a přecházejí do našeho áčka.“

Vít Chalupa
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Jarní sezona se po-
malu chýlí ke  kon-
ci. Máme za sebou 
pět ze sedmi ob-
lastních žebříčků; 
zbývá už jen jedi-

ný závod Pražského poháru žactva. 
Maruška Vyhnálková se nominovala 
za  Středočeský kraj na  olympiádu 
dětí a mládeže do Plzně; Mikuláš Čer-
nohorský s  Bárou Vyhnálkovou se 
nominovali na  mistrovství republiky 
na krátké trati do Jáchymova a Bára 
se nominovala na mistrovství Evropy 
dorostenců do Rumunska. 
V době vydání tohoto čísla ŘK už bude 
vše jasné. Budeme vědět, kdo z Říčan 
stanul na stupni vítězů ve středočeské 
oblasti, budeme znát vítěze prestižní-
ho PPŽ, uvidíme, jak  se dařilo Ma-
rušce na olympiádě i zda uspěla Bára 
na  mistrovství Evropy. Takže kdo 
chcete rozluštění, podívejte se na náš 
oddílový web www.obricany.cz. 
Na našem webu se dozvíte i spoustu 

dalších zajímavých věcí. Namátkou: 
kdo letos drží prvenství v  soutěži 
o  nejdelší čas v  lese? Kolik že vteřin 
mu chybělo do časového limitu? Kdo 
vytáhl naši říčanskou štafetu na sen-

zační první místo v  celorepubliko-
vém závodě štafet u Rakovníka? Kdo 
zapomněl na  závodech v  Jevanech 
kšiltovku? A  kdo tam nechal dítě? 
A všimlo si toho vůbec? D. Rožek

ze sportu

Úspěšná sezona 
basketbalistek
Letošní sezona dopadla pro náš oddíl 
velmi dobře. Základna se stále roz-
růstá a dnes máme celkem okolo 100 
členů včetně organizačních pracovní-
ků. Každé družstvo se ve své celoroční 
soutěži umístilo na předních místech. 
Nejmladším je družstvo nejmladších 
minižákyň, které se zúčastnilo soutě-
že „Šmoulinka Cup“, která je určena 
pro začínající basketbalistky. Holky 
většinu svých zápasů vyhrály a v zá-
věrečném finalovém turnaji obsadily 
první místo. 
Naše druhé nejmladší družstvo ode-
hrálo krajský přebor a  při účasti 9 
družstev obsadilo 3. místo. Zároveň 
se pokoušelo kvalifikovat na  celore-
publikový festival dvanáctiletých, ale 
zatím neúspěšně.
Krajský přebor hrály i starší minižá-
kyně, které prohrály pouze s  Klad-
nem a obsadily 2. místo.

Zároveň se kvalifikovaly na příští rok 
do  celostátní ligy mladších žákyň, 
kde se budou utkávat s  nejlepšími 
družstvy v republice v této kategorii.
Tímto křestem prošly již i  starší 
žákyně, které odehrály první rok 
v  žákovské lize. Konkurence byla 
obrovská a  holky odehrály velmi 
těžké zápasy se střídavými úspěchy, 
ale neztratily se. Celkově se umístily 
na 15.–16. místě. Po skončení soutě-
že se družstvo zúčastnilo kvalifikace 
o  celostátní ligu kadetek a  podařilo 

se postoupit. Družstvo žen odehrá-
lo pražský přebor 1. třídy a obsadilo  
5. místo.
Všem zúčastněným, kteří se jakkoli 
podíleli na  těchto výsledcích, patří 
poděkování, a zároveň bychom chtě-
li poděkovat městu Říčany a  firmě 
IVAR CS za  finanční podporu. Náš 
klub obdržel od  města Říčany grant 
ve  výši 93.420 Kč na  provoz oddílu 
a 12.981  Kč na  uspořádání letního 
soustředění. Děkujeme.

Jana Machová, SK Slunéčko, o.s.

radost z historicky prvního vítězství Říčan  
v českém poháru štafet

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201
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Novinky ve Fuegu
Před prázdni-
nami se s  vámi 
náš taneční klub 
rozloučil již tra-
dičně akademií, 
na které jste moh-

li vidět všechny, od juniorských párů 
až po  dospělé a  dětské taneční pří-
pravky. Kulturní centrum Labuť bylo 
jako vždy plné přihlížejících diváků 
a skvělou taneční atmosféru si všich-
ni moc užili.
Nejen že naše páry trénovaly poslední 
měsíc před prázdninami na akademii, 
ale i nadále se aktivně účastnily soutě-
ží. 30. května vyrazily naše páry na sou-
těž do Benešova a 31. května bojovaly 
o  medaile v  Příbrami. Náš juniorský 
pár Tomáš Vladarzs a  Šárka Sasková 
skončil těsně pod stupni vítězů, na  4. 
místě na  obou soutěžích. V  Příbrami 
se nejlépe z  našich párů umístil Mi-

chal Barták a  Jana Chládková, kteří 
se umístili na  krásném druhém místě 
a získali tak další „efko“ potřebné k zis-
ku vyšší třídy. Nejúspěšnější soutěží 
v červnu byla soutěž v Kladně. Náš ta-
neční pár Petr a Petra Duškovi se zde 
protančil na  druhé místo, čímž získal 
celkový počet bodů 297 a páté finálové 
umístění, což jej posunulo o taneční tří-
du výš, tedy do třídy A. 
Nyní přes prázdniny nás již tradičně 
čeká taneční soustředění v  Rokytnu 
u Nového Města na Moravě. Strávíme 
tam dva týdny, první týden se budeme 
věnovat standardním tancům a druhý 
týden latinsko-americkým. Budeme 
se na vás těšit opět v září, budou pro-
bíhat opět dětské kurzy taneční pří-
pravky, párových tanců a pro dospělé 
budou připravené oblíbené kurzy 
Ladies Latin a salsy. Bližší informace 
naleznete na  našich webových strán-
kách www.fuego.cz, na  našem face-
bookovém profilu Fuego Říčany, o. s., 

a  v  příštím vydání Kurýru. Přejeme 
všem čtenářům krásné prožití prázd-
nin a  dovolené a  především spoustu 
protančených dnů. 

Vaše Fuego

Aikido
O z n a m u j e m e 
vám, že od  září 
budeme cvičit v tě-
locvičně v Domově 
Pod Kavčí Skálou. 
Všechna naše cvi-
čení zůstávají za-

chována ve stejných časech. Je to celkem 
pravidelně 18 lekcí týdně po celý školní 
rok. Od září to bude již 11. rok našeho 
působení v Říčanech a čtvrtá tělocvična. 
Přeji vám, abyste i v příští sezoně k nám 
našli cestu na cvičení jógy, Tchaj-ťi a ai-
kido pro vás a vaše děti. 
Prostředí, které vás podporuje, jsou 
i vaše rodina a vaše společné zájmy. 
Proto i my vás podporujeme formou 
rodinných slev na členských poplatcích, 
např. 20% slevou na každé druhé dítě. 
Pro bližší a podrobnější informace se 
podívejte na www.aikidoricany.cz.
V  září očekáváme jako každoročně 
příliv nových žáků, dětí i  dospělých, 
využijte toho a  přijďte si to také vy-
zkoušet. První cvičení je pro každého 
zcela nezávazné a zdarma.
Za AIKIDO KENKYUKAI ŘÍČANY
vám přeji krásné a radostné léto.

Miroslav Skala

8.15–9.35 16.00–17.20
16.00–17.00

17.30–18.50
17.45–19.05

19.15–21.00
19.30 

21.00–21.30

Pondělí JÓGa 
pro pokročilé

aIKIdO  
pro školáky

TchaI-ŤI
pro každého

aIKIdO

Úterý JÓGa 
pro každého

Píďata aIKIdO  
pro školáky

aIKIdO

Středa JÓGa 
meditace

aIKIdO  
pro školáky

JÓGa  
pro každého

TchaI-ŤI

Čtvrtek JÓGa 
pro každého

Píďata aIKIdO  
pro školáky

aIKIdO aIKIdO zbraně

Pátek JÓGa 
pro pokročilé

Píďata JÓGa 
pro každého
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Jarní atletické závody 2015
Již tradičně pořádal atletický oddíl T.J. Sokol Říčany 
a Radošovice v sobotu 23. 5. 2015 Jarní atletické závo-
dy. Letos nám počasí přálo, a tak jsme mohli přivítat re-
kordních 153 účastníků. Závodníci se hned zkraje pěkně 
rozehřáli na rozcvičce a potom už to jelo – pět věkových 
kategorií dívek a  chlapců, čtyři disciplíny, čtyřicet sad 
medailí a diplomů. Na závěr byly vyhlášeny Atletické na-
děje za rok 2014. Stali se jimi Matyáš Drobný, Terezka 
Láchová a  Ondra Šátek. A  že jsme se nespletli, o  tom 
svědčí jejich další sportovní úspěchy (více na www.atle-
tika-ricany.cz).
Naše závody jsou rok od roku a závod od závodu profe-
sionálnější, letos jsme poprvé měřili elektronickou časo-
mírou a šlo to fantasticky. Pravidlem se stal stánek s ob-
čerstvením, kde Jana a Zuzka prodávaly pochutiny, které 
napekly závodnické maminky. A co bude s penězi, které 
takto vyděláme? Tak zde je to jasné, výtěžek jde na obno-
vu sokolského hřiště. Už na září a říjen chystáme další 

závody. Podrobnosti, ale také výsledky těchto Jarních 
atletických závodů jsou na našich stránkách. Všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem pomohli, děkujeme.

Vendula Höfinghoff, atletický oddíl

ze sportu

Nejvýznamnějším a  nejrozsáhlejším 
projektem České obce sokolské letoš-
ního roku je SokolGym 2015. Jeho sou-
částí je celá řada akcí, které připomínají 
25. výročí znovuobnovení Sokola a  zá-
roveň představují veřejnosti širokou 
škálu činností, jimž se  ČOS věnuje 

a do nichž se zapojují všechny generace české populace.
SokolGym začal v květnu v pražském Tyršově domě, kde byl 
připraven týdenní program u příležitosti 90. výročí otevření 
Tyršova domu. O 14 dní později probíhala v Brně akce So-
kolské Brno 2015, koncem června se pak konala třetí akce 
tohoto projektu – Plzeňské slavnosti v pohybu. Svou účastí 
Sokol přispěje při prezentaci kultury města, které se stalo 
pro rok 2015 evropským hlavním městem kultury.
Výše uvedených akcí se aktivně účastnily nebo zúčastní 
i sokolky z naší T.J. Sokol Říčany a Radošovice:
l v ženské skladbě Koncert autorky Jariny Žitné, kde je 
vynikajícím způsobem spojena klasická hudba s kultivo-
vaným pohybem
l ve  skladbě pro dorostenky a  mladší ženy Jsme kočky 
autorky Jany Sklenářové, kde došlo k zajímavému zapoje-
ní tří maminek, každá se svými dvěma dcerami
l ve  skladbě Společně v  pohybu, kterou se bude Sokol 
prezentovat na světové Gymnaestrádě 2015 v Helsinkách
Ukázky všech těchto vystoupení jste mohli zhlédnout 

na Akademii v Říčanech, která se konala v neděli 31. 5. 
odpoledne na sokolském hřišti. Zde se předvedla většina 
oddílů všestrannosti, atletiky i tenisu. Byla vidět spokoje-
nost ve tvářích účinkujících i diváků, a tak to má být. 
Všem cvičenkám nacvičujícím hromadné skladby patří 
obdiv za to, že obětují nácviku dobrovolně spoustu času 
i  peněz, že mají odvahu mrznout, moknout nebo stát 
na prudkém slunci při celodenních secvičných. Jezdí ně-
kam na druhý konec republiky, často přespávají na zemi 
ve školách nebo v sokolovnách ve spacáku a jen tak na ka-
rimatce. Rovněž je třeba poděkovat za podporu a pocho-
pení rodinám těchto sokolek.
Z vlastní zkušenosti a dojmů musím prohlásit: Stojí to za to!

Hana Dobrovodská, cvičenka skladby Koncert

SokolGym – 25 let znovu spolu

Cvičení rodičů a dětí
Uteklo to jako voda. Školní rok jsme zakončili hravou, taneč-
ní a  mlsací dvouhodinovkou. Té předcházel desetiboj, kde 
jsme si potvrdili, co vše se děti během roku až dvou naučily. 
Pryč je nejistý krok a potřeba držet se mámy (táty, babičky či 

dědečka) za ruku. Ta však zůstává vždy připravena ku pomo-
ci ve výškách na nářadí. Písničky již zpívají samy, doprovod je 
rytmický, ne pouze rachotící jako v září. Možná jste si všimli, 
že to nebývají vaše děti, které skáčou na  hřištích na  záda 
svých vrstevníků, ale dodržují odstupy. Loučíme se s  těmi, 
které odcházejí do školky, pokračující se mohou již nyní těšit 
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Všestrannost
rodiče a děti
Středa 9.00–10.00 v sokolovně (děti dvouleté) 
Středa 10.00–11.00 v sokolovně (děti tříleté)
Pátek 9.00–10.00 v sokolovně (děti dvouleté)
Pátek 10.00–11.00 v sokolovně (děti tří 
a čtyřleté)

Předškoláci (bez přítomnosti rodičů)
Úterý 13.00–14.10 v sokolovně (děti čtyřleté)
Čtvrtek 16.00–17.00 v sokolovně 
(předškoláci a mladší žáci)

Žactvo a dorost
Úterý 16.30–18.00 v I. zŠ (zdravotní jóga 
pro děti)
Čtvrtek 16.00–17.00 v I. zŠ (mladší a starší 
žáci)

Čtvrtek 18.30–20.00 v sokolovně (starší 
žákyně a dorostenky)
Pátek 17.00–18.00 v sokolovně (mladší 
žáci a předškoláci)

Ženy
Pondělí 19.00–20.00 v sokolovně
Pondělí 20.00–21.30 taneční sál 
v Sokolské ulici (jóga i pro muže) 
Úterý 18.00–19.00 taneční sál v Sokolské 
ulici (starší ženy)
Úterý 19.00–20.00 taneční sál v Sokolské 
ulici
Středa 8.00–9.00 v sokolovně (zdravotní 
cvičení)
Pátek 8.00–9.00 v sokolovně (zdravotní 
cvičení)
Pátek 10.00–11.00 taneční sál 

muži
Pondělí 20.00–22.00 v sokolovně 
(sportovní hry)
Úterý 20.30–22.00 v sokolovně (florbal)
Neděle 20.00–21.30 taneční sál v Sokolské 
ulici (zdravotní a kondiční cvičení)

rekreační volejbal 
Čtvrtek 20.00–22.00 v sokolovně (rekreační)

Taneční oddíl 
Pondělí–pátek (informace u Jiřího boháčka)

Podrobné informace a kontakty na cvičitele 
všestrannosti a trenéry sportovních oddílů 
(atletiky a tenisu) naleznete na našich 
webových stránkách www.sokolricany.cz 
nebo na www.atletika-ricany.cz. 

Velmi oblíbenými závo-
dy jsou již tradičně tan-
demy (závody dvojic), 
kterých jsme se účast-
nily v Praze-Řeporyjích 
a  Týnci n. S. – dohro-
mady jsme dovezly 

28 medailí a  jeden stříbrný pohár. Příjemná „sklizeň“ 
po celoročním úsilí pro gymnastky i jejich trenérky.

Za zmínku stojí alespoň nejlepší výsledky: 
Řeporyjské duely (23. 5.)
Ktg. 2010 – 1. místo Amélka Žvejkalová + Claudinka 
Steier, 2. K. Rašková + K. Ratajová,
ktg. 2006–2007 – všechny medaile pro naše gymnastky 
– 1. místo Bára Jechová + Adélka Bernardová, 2. A. M. 
Dosoudilová + L. Drahoňovská, 3. H. Ludvíková + V. Ko-
tašková, 6. M. Lipková + A. Cízlová,
ktg. 2000–2001 – 3. místo E. Kloužková + A. Mášová,
ktg. trenér a dítě – zlato Andrejka Jechová s trenérkou B. 
Bernardovou.
V  soutěži družstev jsme zde získaly druhé místo, velký 
stříbrný pohár a ovocný dort, který byl hned po skončení 
závodů rozdělen mezi všechny naše závodnice.
Týnecké tandemy (30. 5.):
Ktg. „Mimina“ (5–6 let) – naše děvčátka obsadila celé 
stupně vítězů, zlato Andrea Jechová + Anežka Hanzál-
ková, stříbro Kamila + Linda Procházkovy, bronz Karolína 
Kuchařová + Magdaléna Koudelková (celkem 15 dvojic),

ktg. ml. žákyně I. (7–8 let) – zlato Adéla Bernardová + 
Agáta Vašutová, stříbro Barbora Jechová + Magdaléna 
Škardová, 5. místo T. Šubrtová + V. Kotašková (celkem 21 
tandemů),
ktg. ml. žákyně II. (9–10 let) – naše postaršená dvojice 
Lucie Gaždová (8 let) s Majdou Škardovou (7 let) obsadila  
2. místo z 15 tandemů.
Vítězkami závodu „Zlatých tandemů“ (povinná ktg. tre-
nér a dítě) se staly Adélka a Barbora Bernardovy (celkem 
18 dvojic).
V červnu proběhly ukázkové hodiny pro rodiče přípravek 
a rekreačních skupin a závěrečná rozlučka na Marvánku. 
Přejeme všem krásné prázdniny plné odpočinku a těšíme 
se na viděnou v září se stávajícími i novými dětmi, které 
přijímáme do  všech kurzů – rozvrh naleznete na  www.
gymnastika-ricany.cz. 

TJ Tourist – oddíl sportovní gymnastiky

Říčanské tandemy sklízely medaile

na září. Letošní nováčci nám zestárnou a čerstvé dvouleťáky 
uvítáme na cvičení ve středu a v pátek od 9 h. Začínáme 9. 
a 11. září 2015, zápis proběhne tradičně na první hodině. 

Hlásit se můžete již nyní, prohlédněte si naše stránky, pří-
padné dotazy vám rády zodpovíme e-mailem (eva.jung@
volny.cz). Užijte si léto a na viděnou v září.
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V TŠ Twist znovu mistři Čr!
V naší taneční škole máme  dlou-
hodobě vynikající úspěchy s dívčí-
mi formacemi. Tituly mistrů světa 
hovoří za všechno. Letos jsme se 
zaměřili i  na  párové kategorie. 
Naši odchovanci Michaela Hron-
ská – David Kroulík získali ve své 

akrobatické ktg. B titul mistrů ČR suverénně. Zvítězili jak 
v  taneční, tak v  akrobatické sestavě. Se slzami v  očích si 
pak 23. 5. v Praze  oba zazpívali na stupínku českou hym-
nu. David k tomu říká:  „…je to neskutečný úspěch, už vím, 
že léta dřiny ve Twistu stála za to, je to asi nejšťastnější den 
v mém životě…“.  Na stejné soutěži trochu smolně skončil 
další říčanský pár Sára Burešová – Lukáš Rumian, jejich 6. 
místo je však příslibem do budoucnosti. Nás trenéry těší, že 
jak v této, tak v dalších kategoriích máme vlastní odchovan-
ce. Velmi si vážíme všech našich tanečníků-akrobatů, kteří 
se všechno naučili od trenérů Jiřího a Zuzky Boháčkových!
Hymnu pro mistry ČR si zazpívalo ale i pět našich akro-
batických párů z  párové formace RETRO. Stalo se tak 
na  MČR formací 16. 5. v  Praze.  Další cenné kovy tady 
přidaly v  dívčích juniorských formacích týmy Madonna 
(stříbro) a  Royal (bronz). Na  třetí stupínek si vyskočily 

i seniorky Tequilas. Zcela bezostyšně jsme si však přisvo-
jili první čtyři příčky v ktg. dětských dívčích formací do 11 
let. Zvítězily Queen před Minnies, bronzové byly Babies 
a čtvrté Hvězdičky. Všechny z TŠ Twist Říčany!
Oba šampionáty se konaly za dohledu kamer ČT, pořady 
je možné ještě zhlédnout v archivu ČT Sport.
Naše rokenrolové týmy se nebrání novým zájemcům, ze-
jména těm mladším. Do  všeobecné, nikoliv rokenrolové 
přípravky nabíráme děti od  pěti do  sedmi let. Možnost 
nezávazně zkusit hodinu přípravky se naskytne v  pátek  
11. 9. od  15.00 v  ZŠ u  lesa. S  sebou pohodlné oblečení 
a obuv do tělocvičny. Starší děti mají možnost zkusit tré-
nink zdarma o hodinu později na stejném místě.
Více informací nejen o náboru na www. tstwist.cz. 
Provoz TŠ Twist podporuje grantovým programem město Říčany.  
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O tom, jak bude v knihovně otevřeno o prázd-
ninách, jsme čtenáře předběžně informovali 
již v minulém čísle Kurýru. Od té doby se nic 
nezměnilo a otevírací doba bude tato:

Oddělení pro dospělé:
od  1. do  26. července: otevřeno 
v pondělí až pátek od 8.30 do 18 hodin

od 27. července do 9. srpna: otevřeno 
v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 18 hodin
od 10. srpna do 31. srpna: otevřeno 
v pondělí až pátek od 8.30 do 18 hodin

Oddělení pro děti:
celé prázdniny otevřeno v  pondělí 
a ve středu od 8.30 do 18 hodin.

balení učebnic 
„na míru“
Služba knihovny pro všechny, 
kteří nechtějí běhat po  papír-
nictvích a  shánět atypické oba-
ly na  sešity a  učebnice. Balíme 
do průsvitné fólie, nejpozději do 
dvou dnů od převzetí, za exklu-
zivní cenu 5 Kč za kus.
Knihy a  sešity můžete při-
nést do  obou oddělení Husovy 
knihovny, a to od 24. 8.  do 19. 9. 
2015. O  přijetí zakázky rozho-
duje pracovnice knihovny.

ODDěLeNí PrO DOSPěLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

http://knihovna.ricany.cz

Prázdninový provoz v Husově knihovně

V  říjnu a  listopadu se v  knihovně 
uskuteční výstava „Josef Čapek – 
malíř, básník, spisovatel“, uspořá-
dána k 70. výročí jeho úmrtí. Při této 
příležitosti vyhlašuje knihovna vý-
tvarnou soutěž pro děti z MŠ. 
Děti z  mateřské školy vytvoří jeden 
nebo i  více obrazů k  pohádce Jose-
fa Čapka „O  pyšné noční košilce“. 
Mohou použít libovolnou výtvarnou 
techniku (např. koláž). Požadovaný 
formát obrazu je A2. Práce, označené 
adresou mateřské školy a  kontaktní 

osobou, se budou odevzdávat do 25. 
září v  knihovně, v  oddělení pro děti 
na  Komenského náměstí 1910. Vy-
hlášení výsledků soutěže se uskuteč-
ní 5. října v 17 hodin v oddělení pro 
dospělé na  Masarykově náměstí 83, 
u příležitosti zahájení výstavy. 
Hlavní cena dobře koresponduje s ná-
zvem i tématem soutěže – vítězná ma-
teřská škola získá 5 pyžámek, která 
darovala společnost Pleas. Avšak ani 
ostatní soutěžící nevyjdou naprázdno, 
připraveny jsou i další odměny.

„O pyšné noční košilce“ 
výtvarná soutěž pro mateřské školy
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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. 7. Průhonice 9.00–
19.00

Lilie – Výstava v dendrologické zahradě, otevřeno od úterý do neděle.

do 16. 8. Říčany Pod Povrchem – Výstava, která poodhalí svět podzemí, představí živou i neživou přírodu. Interaktivní 
scénická výstava, která dává prostor dobrodružnému pátrání a zaútočí na naše smysly. Muzeum.

4. 7. Kunice 20.00 Lenka filipová – Hudební večer se známou textařkou, kytaristkou a šansoniérkou. Vstupné 
499 Kč, zámek Berchtold.

11. 7. Stříbrná 
Skalice

20.00 Olympic – Koncert na náměstí, cena 350 Kč, na místě 400 Kč. Koncert se koná za každého počasí.

11. 7. Louňovice 20.30 Bez obřadu – 3. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Komedii hraje divadelní soubor DIPONA.
18. 7. Kunice Rytířské slavnosti a Divadelní léto – Šerm, soutěže, představení a mnoho dalšího. Ke konci 

akce proběhne balónková bitva. Zámek Berchtold.
19. 7. Louňovice 17.00 zatoulané psaníčko – 3. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Pohádku hraje divadelní 

soubor DIPONA.
19. 7. Říčany 20.30 Petr Nouzovský – violoncello – Koncert v rámci prvího open air festivalu klasické hudby. 

Hradní zahrada.
24. 7. Štiřín 20.00 Jiří šlupka Svěrák & Nejenblues – Koncert skupiny, která hraje Rhytm and Blues, ale také 

vlastní tvorbu. Vstupné 300 Kč, Zámek.
25. 7. Louňovice 17.00 Cirkusová pohádka – 3. ročník Louňovické letní divadelní aktivity. Pohádku hraje divadelní 

soubor DIPONA.
25. 7. Mnichovice Anenské sele – Pečené selátko s prázdninovou atmosférou, dobrým pivem a živou hudbou. 

Šibeniční vrch.
30. 7. Kunice Diskotéka Oldies s projekcí – Tanec a zpěv. Písničky na přání nejen z 80. a 90. let. Zámek Berchtold.

2. 8. Říčany 20.30 Kristina fialová – viola – Koncert v rámci prvího open air festivalu klasické hudby. Hradní zahrada.
13. 8. Kunice Diskotéka Oldies s projekcí – Tanec a zpěv. Písničky na přání nejen z 80. a 90. let. Zámek Berchtold.

14. 8. – 15. 8. Pikovice Rozmarné léto – V pátek vystoupí Wabi Daněk a František Nedvěd, v sobotu Tomáš Klus, Xindl X, 
UDG, Jaroslav Uhlíř, Crossband. Děti vstup zdarma. Pikovice – kemp.

19. 8. – 28. 8. Říčany Pohoda džes – Koncerty, které budou probíhat každý den ve vybrané restauraci.
21. 8. Štiřín 20.00 VoKoBere – Jiří Vondráček, Petr Kocman a Tomáš Berka – Folk-pop-country s akustickými 

kytarami a lahodnými trojhlasy. Host večera Blanka Šrůmová, vstupné 300 Kč, Zámek.
22. 8. – 29. 8. Říčany Pohár města Říčany 2015 – 13. ročník šachového turnaje pro všechny věkové kategorie. 

Hraje se v sále Kulturního centra Labuť.
29. 8. Modletice 13.00 Modletické zvonění – Koncert na nádvoří zámku.
29. 8. Kunice Vidovický havran – Country festival na zámku Berchtold.
30. 8. Říčany Den otevřených dveří – Oslavte 2. narozeniny Na Fialce.

V  neděli 4. října 2015 se 
v  Říčanech již pátým ro-
kem uskuteční středočes-
ké předkolo soutěže pro 
šikovné, nadané a úspěšné 
děti Zlatý oříšek Středo-

českého kraje 2015. Do soutěže se mohou přihlásit děti a ko-
lektivy, které vytvoří nebo učiní něco výjimečného, dosáhnou 
úspěchu nebo vynaloží mimořádné úsilí v kterémkoli oboru 
nebo zájmu. Hlásit se mohou děti žijící ve středních Čechách 
ve věku od 6 do 14 let, v případě kolektivu nesmí nejstarší 
člen souboru překročit věkovou hranici 15 let. 

Přihlášky mohou zá-
jemci posílat pouze 
elektronicky na www.zla-
tyorisek.cz/stredoceskykraj 
od 5. července do 24. září 2015.
Odborná porota poté vybere nejna-
danější děti, které postoupí do  finále. 
Tři nejúspěšnější soutěžící v kraji obdrží 
finanční odměnu a budou automaticky 
zařazeni do celostátního kola, které vy-
sílá Česká televize na Nový rok!

Adéla Ambrožová

Hlaste se i letos do soutěže Zlatý oříšek Středočeského kraje 2015
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Přírodovědné 
kroužky v muzeu
Od září se opět můžete těšit na pří-
rodovědné kroužky pro děti, které 
připravuje Muzeum Říčany ve spo-
lupráci s  ZO ČSOP Ekocentrem 
Říčany. Kroužek pro děti od 5 do 9 
let bude v úterý odpoledne, kroužek 
pro děti od 10 do 15 let ve čtvrtek. 
Přihláška a  informace budou zve-
řejněny během prázdnin na webo-
vých stránkách muzea.

VýSTAVA:  
Pod povrchem 
9. května až 16. srpna 
Výstava poodhaluje svět podze-
mí, představuje živou i  neživou 
přírodu: fantaskní scenérie jes-
kyní, spletité systémy kořenů 
a  komunikační síť podhoubí. 
Do  svých příbytků vás zvou pod 
zemí žijící savci i bezobratlí. 
Nahlédnete i do ukryté historie, 
odkryjete minulost pod chodníky 
města a  s  trochou štěstí můžete 
nalézt zakopaný poklad. 
Interaktivní scénická výstava, kte-
rá dává prostor dobrodružnému 
pátrání a zaútočí na naše smysly. 
Pro děti i  dospělé je připravena 
řada interaktivních úkolů.
Výstava tematicky doplňuje v tom-
to roce otevřené Didaktické cent-
rum geologie při 1. ZŠ Říčany. 

Prohlídky geoparku o prázdninách s průvodcem
Kde: Didaktické centrum geologie u 1. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí
Kdy: od  13. července každé pondělí mezi 14. a  17. hodinou. Komentované 
prohlídky začínají ve 14.00, 15.00 a 16.00.
Prohlídka bude vždy doplněna o některé pokusy a aktivity na vybrané téma:
– odkrývání zkamenělin a virtuální výlet do prehistorie pomocí tabletu
– pokusné povodně, rýžování granátů a další hraní s vodou
– simulace sesuvů půdy
– řezání a broušení donesených kamenů, ukázka práce s polarizačním mikroskopem
– mikroskopování rostlin a botanická prohlídka
– možnost pokusů ve virtuální laboratoři na počítači během prohlídek
Rozvrh pokusů a aktivit bude vždy týden předem na webu Muzea Říčany.
Vstup: do září zdarma (financováno z ESF, OPVK a státního rozpočtu ČR)
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co se děje v kultuře

V  poslední době se množí případy, kdy nám lidé 
do  muzea nosí zajímavé archiválie, obrazy, fo-
tografie apod., které by jinak skončily na  sklád-
ce, neboť jsou nalézány u  popelnic a  kontejnerů 
na odpad. Chceme opět apelovat na veřejnost, aby 
zejména dokumenty, které mají vztah k Říčanům 
a okolním obcím, byly před jejich vyhozením nej-
prve nabídnuty muzeu.
Posledním případem je soubor celkem 13 před-
mětů. Jedná se o prvorepublikové diplomy fotba-
lových klubů SK Říčany, Meteoru Říčany, které 
dokládají jejich umístění v  soutěžích a  postupy 
do  vyšších tříd. Naproti tomu v  souboru nalez-
neme odkaz na  smutné události, úmrtní vzpo-
mínkové tablo s fotografiemi tragicky zemřelého 
říčanského fotbalisty Josefa Čermáka (1930–
1949). Cenný je obraz V. Nechvátala z roku 1977 
zobrazující areál sportovní haly. Nález zahrnoval 
také diplom udělený hokejistům SSC Říčany 
za vítězství v žákovském mistrovství Balounkovy 
Středočeské župy ČSLH v roce 1940. Svědomité-
mu nálezci tímto vyjadřujeme velké poděkování!
Na  snímku jako ukázku předkládáme diplom 
z roku 1931, který si SK Říčany zhotovil při pří-
ležitosti konání jubilejní valné hromady na osla-
vu 30letého trvání klubu (založen jako první říčanský 
fotbalový klub již v roce 1901). Listina obsahuje pod-
pisy členů z počátku 30. let, a to jak funkcionářů, tak 
hráčů. Uveďme si tehdejší sestavu mužstva. Bránu 
strážil Otta Trmal, v obraně se hrálo ještě pouze na dva 
klasické obránce, zde M. Jiránek a K. Bartoš. Před nimi 

operovali defenzivní záložníci, neboli tzv. halfbeci,  
J. Koubek a K. Beránek, a ve středu centrhalf J. Tesařík. 
V útoku na křídlech nastupovali L. Lehovec a Fr. Ha-
velka, jako spojky pak V. Vojtěch a M. Kargl, na hrotu 
útoku centrforward R. Strnad.

Martin Hůrka

Z PŘírůSTKů mUZeA
Dokumenty sportovních klubů

restaurování praporu 
říčanského cechu řezníků
Muzeum Říčany pokračuje ve  snaze o  získání finanč-
ních prostředků na zrestaurování praporu cechu míst-
ních řezníků.   Na  praporu se nalézá vyobrazení lva 
s řeznickou sekerou (symbol cechu), sv. Petra a Pavla 
(patroni místního kostela) a letopočet „1791“.
Do dnešního dne bylo díky aukci při vernisáži výsta-
vy „Bomba v  depozitáři“ a  prostřednictvím vstup-
ného na  jmenovanou výstavu získáno 10.000 Kč. 
Celkový finanční obnos potřebný ke  kompletnímu 
zrestaurování byl odbornými restaurátory odhadnut 
na 40.000 Kč.
O dalším vývoji získávání financí i  realizovaných pra-
cích bude veřejnost informována po  prázdninách. 

Všem dosavadním dárcům velmi děkujeme za  jejich 
podporu a podíl na finančně náročném ošetření tohoto, 
pro místní historii cenného, předmětu.

Martin Hůrka
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středa 19. 8. | 18.00 | U staletých lip | Jiří Holoubek trio

čtvrtek 20. 8. | 19.00 | na Fialce | Metropolitan Jazz band praHa

pátek 21. 8. | 19.00 | Oáza | Jitka vrbová a Hot Jazz praHa

sobota 22. 8. | 18.00 | U anežky | Maria Calviat and Guests

neděle 23. 8. | 19.00 | U labUtě | elena sonensHine trio 

pondělí 24. 8. | 18.00 | JUreček | Juwana Jenkins  
     & Her all star MoJo band

úterý 25. 8. | 19.00 | il GamberO | tHe trio wuH

středa 26. 8. | 18.30 | pavilOn | Jana koubková Quartet

čtvrtek 27. 8. | 18.00 | čaJOvna | Jitka zelenková

pátek 28. 8. | 19.00 | na rychtě | JazzMazeC

proGraM: 

POHODA DZEZ
aneb tyden jazzu v ricanech
19.–28. 8. 2015



w w w. r i c a n y. c z

Folkový  
festival
PŘELET M.S.
NEŘEŽ
JIŘÍ HOLOUBEK TRIO
AG FLEK
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
NEZMAŘI

28. ZáŘÍ 2015

ATRAKCE  
PRO děTI
OBčERSTvENÍ
STANy PŘI dEŠTI
JARMARK

vSTUPNé:  
dospělí 200 Kč,  
děti do 15 let 
zdarma,  
senioři 100 Kč.
PŘEdPROdEJ 
v infocentru  
říčany od   
1. 8. 2015

AREáL OLIvOvNy, 12 – 20 HOdIN

MOdERUJE
Jiří 

Holoubek

P O Ř A d AT E L é
M E d I á L N Í 
P A R T N E Ř I
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Petr Nouzovský | violoncello
Program: 
J. S. Bach – Suita c dur pro violoncello 
(prelude – courante – GiGue) 

DaviD PoPPer – etuda G dur pro violoncello 

N. r. KorSaKov – let čmelák a pro violoncello 

vitorio moNti – czardaS pro violoncello 

JohaNN SeBaStiaN Bach – Suita G dur pro 
violoncello (prelude – courante – GiGue) 

ZoltaN KoDály – Sonata op. 8 pro violoncello 
(alleGro maeStoSo ma appaSSionato) 

 
 
Petr Nouzovský – držitel ocenění „New master on tour 2007“, 
„europäische Förderpreis für musik 2007“, laureát val tidone 
competition 2011 a Johannes Brahms competition 2013. 

kristiNa Fialová | viola
Program: 
J. S. Bach – Suita d dur  
(prelude – alecourante – GiuGue)

h. vieuxtemPS – capriccio c amoll

S. BoDorová – dza more

a. DvořáK – HumoreSk a

m. reger – Suita č.1 (molto SoStenuto, vivace)

N. PagaNiNi – capriccio č.20

P. hiNDemith – Sonáta op.25/1
Kristina Fialová - laureátka mezinárodních soutěží – talents for 
europe, act london, Beethovenův hradec, Forbest competition, 
alexander and Buono international String competition,  
val tidone competition, Danish soloist competition, Johannes 
Brahms competition. absolutní vítězka mezinárodní violové  
soutěže michala Spisaka v polských Katovicích v r. 2013.

P o ř a D at e l é

První oPen air  
Festival klasické hudby
19. červeNce 2015 oD 20.30 2. SrPNa 2015 oD 20.30

Vstupné

150 Kč

na hradní zahradě  v Říčanech



historie v obrázcích

I nadále bychom
 chtěli požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989),  
o poskytnutí těchto fotografií m

uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Snímky z doby druhé světové války poodhalují tehdejší podobu rekreačního areálu v jižní části rybníka Marvánek, 
otevřeného krátce před válkou. Povšimněte si malé písčité pláže a tarasu, který odděluje plochu vlastního koupališ-
tě od Říčanského potoka. Na svahu západně od rybníka je patrné pole bez jediné zastavěné plochy.


