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Hlavní téma:

Požáry v Říčanech
Horké léto způsobilo velké komplikace 

nejen hasičům



Marie Lejčková 
ředitelka ZŠ v Bezručově ulici v Říčanech

Prázdniny zase utekly neuvěřitelně rychle a je tu září, začátek nové divadelní sezony, nových televizních 
seriálů a podzimu.
Pro nás kantory, děti a jejich rodiče je však nejaktuálnější změnou začátek školního roku. Rodiče mají 
za sebou náročné nakupování pomůcek a potřeb do školy, děti se těší i netěší a my učitelé chystáme naši 
Bezručovku, abychom své žáky důstojně a optimisticky naladili a přivítali. 
Také mně začíná „nová sezona“, v pořadí již třicátá čtvrtá, a v pozici ředitelky školy čtrnáctá. Jaká bude? 
Nemám příliš ráda překvapení, a  tak se na  nový školní rok spolu se svými učiteli připravujeme již 
od června, kdy si nastíníme, kam půjdeme a čeho chceme dosáhnout.
Smyslem naší práce je vzdělávat se v duchu moderních trendů, vychovávat v duchu demokracie.
U nás se však navíc snažíme dávat dětem možnost školu si užívat. Škola nabízí mnohé aktivity, které 
v dětech probouzejí možnost ukázat a rozvíjet své schopnosti. Zastáváme názor, že každé dítě je něčím 
jedinečné, a je na nás, abychom to objevili a dále s tím pracovali. Proto má škola svou profilaci, zapojuje 
se do projektů, má své tradice a aktivity, které neutuchají ani v době prázdnin. 
Bez zapálených učitelů a dobrého zázemí správních zaměstnanců by to však nešlo, a tak mi dovolte, 
abych z tohoto místa poděkovala všem svým spolupracovníkům. Vážím si jejich nasazení a ochoty vy-
tvářet pohodové pracovní klima. Jen díky nim se naší škole daří a naši žáci dokáží za školní rok dělat 
velké pokroky. Pod jednou střechou nás bude od září 750 žáků a 69 zaměstnanců. Čeká nás tedy ob-
rovský kus práce.
Za dobu práce ředitelky školy jsem poznala, že ani bez dobrých partnerů by to nešlo. 
Díky podpoře zřizovatele se naše škola každým rokem mění – vzhledem i vybavením. Díky MŠ Srdíč-
ko a ZUŠ Říčany se rozvíjí hudební profilace, Ped Academy nás podporuje v bilingvním vzdělávání 
a Muzeum Říčany nám umožňuje aktivně se zapojovat do vzdělávacích projektů. Těšíme se ze společné 
práce. Je pro naše žáky přínosná. 
Vážím si spolupráce s rodiči. Máme za sebou první rok partnerství se Spolkem Bezručovka, v němž  
jsme našli zapálené rodiče, kteří školu podporují jak finančně, tak i konkrétní pomocí při našich akcích. 
Jsem říčanskou rodačkou, ve škole v Bezručově ulici jsem začala svou cestu za vzděláním, vrátila jsem 
se sem jako učitelka a dodnes zde bez přestávky pracuji. Je mi ctí podílet se na rozvoji této školy a je 
mým přáním, aby se zde naši žáci cítili dobře, rodiče byli s  naší prací spokojení a  naše město bylo 
na svou školu hrdé.
Přeji všem dětem, rodičům i učitelům úspěšný a na zážitky i výsledky bohatý školní rok.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 18. 6. 2015
u Radní schválili nový ceník a podmínky pronájmu prostor 
ve sportovní hale města Říčany s platností od 1. 7. 2015.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a zhotovitelem PAMA, spol. s r.o., 
na realizaci podhledů ve 2. NP pavilonu A a B Mateřské ško-

Krátce z červencového jednání 
Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na akci „Re-
konstrukce kuchyně ZŠ Bezručova“, převedení úspory 
z  chodníku Voděradská ve  výši 100.000 Kč do  rezervy 
FRM, a uvolnění částky 290.650 Kč z rezervy FRM na re-
konstrukci podlahy kuchyně ZŠ Bezručova.
u Zastupitelé schválili udělení výjimky žadateli společ-
nosti Ballagio, s.r.o., provozovateli diskotéky Ballagio, 
z obecně závazné vyhlášky města Říčany č. 3/2011 o ně-
kterých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných 
akcí a  o  jiných opatřeních k  zajištění veřejného pořád-
ku, a  to v  rozsahu sobota, neděle a  zcela výjimečně pro 
soukromé akce ve  svátek v  00.00–04.00 hod. v  termínu 
od pátku 17. 7. 2015 do 31. 1. 2016. 

Krátce ze srpnového jednání 
Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelé schválili uvolnění rezervy zastupitelstva 
ve výši 330.000 Kč na posílení rozpočtu Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, a to ve výši 280.000 Kč na obnovu 
hasičské výzbroje a opravu strojního vybavení a ve výši 
50.000 Kč na poskytnutí daru pro zasahující členy JSDH. 
u Zastupitelstvo schválilo tyto investiční záměry:
- IZ Didaktické centrum geologie u I. ZŠ – II. etapa, Ří-
čany za  předpokládané náklady ve  výši 1  633.088,60 Kč 
s DPH, a uvolnilo ze své rezervy částku 115.000 Kč na za-
jištění projektové přípravy. 
- IZ Protipovodňová a  přírodě blízká opatření na  toku 
Říčanského potoka v  úseku od  ul. Široká k  Rozpakovu, 

a  uvolnilo ze své rezervy částku 810.000 Kč na  realizaci 
projektové dokumentace. 
- IZ Úprava přístupových cest, parkoviště a okolí rybníka Mar-
vánek, a uvolnilo z rezervy FRM 150.000 Kč na projektovou 
přípravu a 393.000 Kč na údržbu schodišť do rybníka Marvá-
nek a údržbu bezpečnostního přelivu rybníka Marvánek.
- IZ MŠ Větrník v Říčanech-Radošovicích.
u Zastupitelé schválili uzavření dohody o narovnání se spo-
lečností Titan Real Invest, a.s., kterou se narovnávají sporná 
práva a povinnosti vyplývající z dohody o poskytnutí finanční-
ho příspěvku ze dne 6. 10. 2011 k zajištění posílení technické 
a dopravní infrastruktury ve městě Říčany, ve znění dodatku č. 
1 ze dne 17. 8. 2012, jejímž obsahem je, že společnost opraví 
chodník ve městě Říčany v části ulice 17. listopadu do 12 mě-
síců od doručení výzvy města a město vezme zpět žalobu k vy-
možení finančního příspěvku vyplývajícího ze shora uvedené 
dohody o poskytnutí finančního příspěvku.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Říčany jako obdarovaným a  společností 
Prologis Czech Republic LXII, s.r.o., jako dárcem ohled-
ně daru ve  výši 5.389.950 Kč v  souvislosti s  výstavbou 
logistických hal DC8 a  DC9 a  souhlasilo s  jejím podpi-
sem, dále souhlasilo s předloženým záměrem stavby dle 
projektové dokumentace s názvem „Prologis Park Prague 
D1-East – Hala DC8 a DC9“ z června 2015 vypracované 
RotaGroup, s.r.o., a pověřilo radního města Ing. Micha-
ličku k vydání souhlasného vyjádření města k této stavbě 
pro potřeby územního a stavebního řízení.
u Zastupitelé schválili revizi č.2 IZ „Dostavba areálu 
volnočasových aktivit obce Pacov“ s předpokládanou výší 
nákladů na realizaci 20.810.145 Kč vč. DPH.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 9. 9. 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

ly U Slunečních hodin v souladu s projektovou dokumentací 
za celkovou cenu 468.782 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 25. 6. 2015
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Porr, a.s., 
odštěpný závod – Vodohospodářské stavby na  opravu 
chodníků zámkovou dlažbou v ulici Voděradská za celko-
vou cenu 292.457 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením třístranné smlouvy o dílo mezi 
Středočeským krajem a městem Říčany jako objednateli díla 
a  vítězem výběrového řízení na  veřejnou zakázku „Rekon-
strukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolo-
vratská–Kuříčko“, firmou ROBSTAV stavby, k. s., za celko-
vou nabídkovou cenu 31.038.235,32 bez DPH. 

Krátce z rady 2. 7. 2015
u Radní souhlasili s  uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy s  TJ Sokol Pacov na  poskytnutí účelového příspěvku 
na dostavbu kabin na fotbalovém hřišti – 2. etapa ve výši 
50.000 Kč z prostředků osadního výboru Pacov (25 tisíc 
Kč) a z rezervy starosty na obce (25 tisíc Kč).
u Radní souhlasili s  uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
na poskytnutí účelového příspěvku:

Informace z radnice
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– ve výši 30.000 Kč s Centrem U Bartoloměje na krytí nákladů 
spojených s poskytováním sociálních služeb klientům z Říčan. 
– ve výši 40.000 Kč se společností TŘI, o.p.s., pro Hospic 
Dobrého Pastýře, který poskytuje paliativní ambulantní 
i pobytovou péči občanům z Říčan.
– ve výši 10.000 Kč s Ranou péčí Diakonie ČCE na pro-
voz organizace, která v  současné době zajišťuje terénní 
sociální službu pro dvě rodiny z Říčan, které pečují o dítě 
s postižením od narození do sedmi let. 
– ve  výši 5.000 Kč s  Oblastní charitou Červený Kostelec 
pro Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, který opa-
kovaně poskytuje své služby i těžce nemocným klientům 
s roztroušenou sklerózou z Říčan. 
– ve výši 41.450 Kč s Eliškou Erlichovou a tanečním stu-
diem Dance EB do veřejné sbírky za účelem úhrady pří-
spěvku na asistenčního psa pro zdravotně postižené dítě 
dle smlouvy č. 24/2014.
– ve výši 10.000 Kč s K. K. na poskytnutí příspěvku k pře-
klenutí dočasné tíživé životní situace.
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Okrašlo-
vacím spolkem v Říčanech, o.s., na poskytnutí finančních pro-
středků z rezervy starosty na obce ve výši 14.400 Kč za účelem 
realizace projektu Vydání publikace o rodech v Pacově.
u Radní schválili udělení výjimky z  OZV města Říčany 
č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání 
veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k 
zajištění veřejného pořádku ohledně provozní doby těmto 
žadatelům do 31. 1. 2016:
– Slot Group, a.s., provozovateli herny Star Arena (bývalé 
Rio) do 4.00 hod.  
– Mzury, s.r.o., provozovateli hospůdky Dart´s Pub v úterý až 
pátek v 00.00–1.00 hod. a v sobotu a neděli v 00.00–3.00 hod.
– Riviera Praha, s.r.o., provozovateli Sport baru Riviera 
do 4.00 hod.
– Josefu Šubrtovi, provozovateli Hospůdky na Marvánku 
v sobotu a neděli v 00.00–2.00 hod. s tím, že hudební pro-
dukce po 0.00 hod. bude jen akustická. 
– Zdeňku Kaškovi, provozovateli K2 Music Clubu v sobotu, 
neděli a zcela výjimečně o svátcích v 00.00–4.00 hod.
– Jaroslavu Štolcovi, provozovateli restaurace Na Rychtě 
do 4.00 hod. 
– Petru Urbanovi, provozovateli rychlého občerstvení Na-
brufast v sobotu a neděli v 00.00–04.00 hod.
– Bonus Shop, s.r.o., provozovateli Cotton Clubu do 4.00 hod.
– Čamrda–Nevický, provozovatelům restaurace Sport 
v sobotu a neděli v 00.00–4.00 hod. 
– HZ Global, s.r.o., provozovateli Sport baru „Kryšpín“ 
do 4.00 hod.
– Benefity Invest, s.r.o., provozovateli Sport baru „ESSO“ 
do 4.00 hod. 
– Omarovi Al Nasserovi, provozovateli Azzurro Music Clu-
bu ve čtvrtek, v sobotu a v neděli v 00.00–4.00 hod.

Krátce z rady 9. 7. 2015
u Rada souhlasila s  udělením výjimky ze směrnice 
1/2015 čl. 3 odst. 3 o  ochraně nočního klidu a  regulaci 
hlučných činností ve městě Říčany na realizaci stavebních 
prací na  objektu čp. 1376, Sokolská, Říčany pro firmu 

Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 2. 9.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 16. 9.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 23. 9.

BDS Benešov, s.r.o., v období do 17. 10. 2015 z důvodu 
dodržení technologických postupů na stavbě.

Krátce z rady 16. 7. 2015
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy s VRV, a.s., na zpra-
cování projektové dokumentace na varovný informační sys-
tém a digitální povodňový plán za cenu 60.500 Kč, a souhla-
sili s uvolněním této částky z rezervy rady.
u Rada schválila udělení výjimky žadateli O. Hančikov-
skému, provozovateli herny a  restaurace Oliva, v  pondělí 
až neděli v 00.00–4.00 hod. do 31. 1. 2016 z OZV města 
Říčany č. 3/2011 o  některých podmínkách pro pořádání 
veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění 
veřejného pořádku v rozsahu dle rozhodnutí.

Krátce z rady 23. 7. 2015
u Rada souhlasila s udělením výjimky ze zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, příspěvkové organizaci města Říčany, ZŠ Nerudova, a to 
z nejvyššího počtu 14 na 16 žáků, ve spojené třídě 7., 8. a 9. 
ročníku, pro školní rok 2015/2016.

Krátce z rady 30. 7. 2015
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Jindřichem 
Kotkem na demolici kotelny v areálu Nemocnice Říčany 
a úpravu podkladu pro parkovací místa za celkovou cenu 
297285,44 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 6. 8. 2015
u Radní souhlasili s  navýšením kapacity v  ZŠ s rozšíře-
nou výukou jazyků Magic Hill, s.r.o., z původních 75 na 95 
žáků. Tento souhlas se vydává jako vyjádření obce dle § 147 
odst.1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění, pro potřeby změny údajů 
(navýšení kapacity)  v  rejstříku škol a  školských zařízení 
výše jmenované školy. 
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na po-
skytnutí příspěvku z Humanitárního fondu pí. D. K. z Ří-
čan ve výši 5.000 Kč na péči o postiženého syna.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, kancelář starosty a tajemníka
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Vlna veder sužovala letošní léto celou republiku včetně 
Říčanska. Hasičské sbory vyjížděly téměř každý den 
k  požárům. V  horkých suchých dnech totiž dokázaly 
požár způsobit i malá jiskra nebo nedopalek cigarety. 
Odbor životního prostředí v Říčanech proto na žádost 
starosty vydal 10. srpna zákaz vstupu do lesa mimo 
hlavní cesty. Kvůli riziku požáru zrušilo vedení radnice 
po domluvě s pořadateli i hudební festival Starák.
„Riziko požáru bylo kritické. Říčanští hasiči – profesionální 
i dobrovolní – vyjížděli v srpnu prakticky každý den k nějakému 
nebezpečnému zásahu. Od hořících stohů slámy k rozsáhlým 
požárům trávy nebo lesa. Přes informace v  celostátních mé-
diích se však našli hlupáci, kteří byli schopni si v lese rozdělat 
ohýnek nebo zapálit cigaretu. Škody pak jdou do  milionů,“ 
informoval starosta města Vladimír Kořen /Klidné město/.
Z důvodu mimořádného sucha a vysokého rizika vzniku 
požáru tak Odbor životního prostředí MěÚ v Říčanech 
vyhlásil od 10. 8. 2015 do odvolání zákaz vstupu do lesa. 
Kontrolu dodržování zákazu vstupu do lesa měla na sta-
rosti městská a státní policie. „Zákaz vstupu platil všude 
mimo hlavní cestu z  Olivovny do  Světic, cestu z  Olivovny 
do Tehova, cestu od Jurečku na Strašín a cestu od Jurečku 
kolem Starého koupadla do ulice Strašínská,“ sdělila Mar-
kéta Zelená z Odboru životního prostředí.  

Hasiči za 3 dny likvidovali 7 požárů
K požárům na Říčansku docházelo i přes zákaz rozdělává-
ní ohňů ve středních Čechách, který vyhlásil už v červenci 
hejtman Miloš Petera (ČSSD). „Od pátku 7. 8. do neděle 9. 
8. jsme řešili 7 požárů od  malých zahoření s  plochou 10 m2 
až k požáru u Světic ve třetím stupni požárního poplachu s 
nasazením 16 jednotek HZS, dvou vrtulníků, několika hlídek 
PČR, MP, včetně vedení města Říčany na zajištění týlu na 
místě zásahu,“ uvedl velitel HZS Říčany Jan Schreiner.  
Právě tento požár se vzhledem k naprosto suchému lesu 
a  větru velice rychle šířil a  hrozilo, že zasáhne i  blízký 
srub. Na místo byl také vyžádán vrtulník s bambi vakem, 
který zasahoval u jiné události v okrese Praha-západ. Cel-
kem na místě zasahovalo 18 jednotek a 2 posádky vrtul-

níku. Škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena 
na 600 tisíc korun, zasažená plocha je zhruba 6 hektarů. 
Šlo pravděpodobně o  nedbalost cizí osoby. V  některých 
jiných případech však nebyl vyloučen i úmysl. 
U  Světic dobrovolní hasiči z  Říčan hlídkovali 24 hodin, 
přičemž na  několika místech se oheň znovu probudil, 
spálený les opustili v sobotu v noci. Hned v neděli dopo-
ledne už ale startovali k dalšímu lesnímu požáru – tento-
krát menšímu. Odpoledne poklidili techniku a hadice, aby 
v podvečer vyjeli k požáru trávy a keřů v obci Kuří. Podle 
Jana Schreinera byly všechny horké dny pro profesionální 
i dobrovolné hasiče extrémně zátěžové: „Na stanici HZS 
Říčany jsou při řešení složitých a  dlouhotrvajících přípa-
dů povolávány zálohy příslušníků z  mezisměnového volna 
i z dovolených.“ Dobrovolní hasiči přitom mají své hlavní 
zaměstnání, které v době zásahu opouštějí.  

Starák Fest Říčany 2015 zrušen v areálu 
koupaliště 
Kvůli riziku vzniku požáru zrušilo říčanské vedení v  areálu 
Starého koupaliště plánovaný hudební festival Starák 2015. 
Ten se měl uskutečnit od pátku 14. srpna do soboty 15. srpna. 
„Předpověď počasí mluvila jednoznačně. Potýkali jsme se 
s naprosto abnormální vlnou tropických veder a možná až 
největším suchem v  moderní historii. V  takové situaci by 
bylo naprosto neodpovědné pustit do Říčanského lesa mno-
ho set lidí na  dvoudenní hudební festival,“ řekl Vladimír 
Kořen. „V této situaci nastala kalamita a technicky nebylo 
možné akci zabezpečit. Uvažovali jsme i  o  jiném řešení – 
například akci přesunout na jiné místo. Jenže lokalit v při-
jatelné vzdálenosti a bezpečných i z hlediska protipožární 
ochrany v  tuto chvíli moc nebylo, a  když, tak se složitými 
vlastnickými vztahy,“ doplnil ho jeden z pořadatelů festi-
valu Radan Wagner ze Spolku přátel Starého koupaliště. 
Fandové však o některé hudební skupiny nakonec nepři-
šli. Pořadatelům se podařilo část programu přesunout na 
pátek 14. srpna do Kulturního centra Labuť a  klubu K2. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Říčansko se potýkalo v létě s velkým  
počtem požárů
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Petropavelská pouť v kostele i na náměstí
V nedělním programu na masarykově náměstí se představila celá řada účinkujících. byli to zástupci 
Taneční školy Twist, cyklotrialový tým Vlasty Kabeláče Čiháčka, ženský pěvecký sbor Sirény, pěvecká 
skupina eillas, Taneční klub Fuego, žáci Základní školy u Říčanského lesa a TS DANCe eb. 

Premonstrátská pocta sv. Petru a Pavlu v říčanském kostele.

Vyvrcholením programu byl koncert hudební skupiny rangers.

Jitka Bahenská

a v kostele sv. Petra a Pavla se uskutečnila i poutní mše svatá.

V rámci programu pouti zazněl v kostele koncert vážné hudby s interprety danou 
Šťastnou a Martinem Bártou, na varhany doprovázela Jiřina dvořáková Marešová.  

diváci byli nadšeni cyklotrialovou show.  FO
TO
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Půvabní zástupci Tanečního klubu Fuego. 
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Pro Říčanské občany jsme připravili další 
hlasování v rámci projektu Řídím Říčany. 
Rozhodněte, jaké činnosti by mělo město 
regulovat obecně závaznou vyhláškou! 
Máte na výběr ze 12 možností a na hlaso-

vání celé dva měsíce, od 1. září do 31. října 2015. Chceme 
totiž vědět, co by se podle vás mělo v Říčanech omezit a co 
naopak neregulovat. V nabídce jsou činnosti, které aktu-
álně vyhláška řeší a zároveň i takové, které zatím ne. Nyní 
jsou však všechny na stejné startovací čáře. Porušení vy-
hlášky řeší většinou městská nebo státní policie. Pokuta 
je na místě do 1 000 Kč, pokud se oznamuje příslušnému 
správnímu orgánu, tak ve správním řízení může být vyš-
ší. Máte k dispozici až 6 plusových hlasů (volba pro re-
gulaci) a 3 minusové hlasy (pro činnosti, které nechcete 
regulovat). Činnosti, jejichž výsledky ukážou výrazný 
počet kladných hlasů pro regulaci a naopak nízké množ-
ství záporných hlasů omezíme vyhláškou města. Ostatní 
naopak ponecháme bez úpravy. 

1 Sekání trávy v neděli a o svátcích
Máte zahradu, kte-

rou potřebujete posekat 
a  čas máte zrovna jen 
v  neděli? Sekání trávy 
však v  neděli a  o  svát-
cích reguluje vyhláš-
ka o  ochraně nočního 
klidu a  regulaci hluč-
ných činností ve  městě 
Říčany. Pokud soused 
nebo kdokoli jiný uslyší 
po  22 hodině v  neděli 
a  ve  svátek vaši sekač-
ku, cirkulárku, moto-
rovou pilu nebo třeba 
křovinořez, může zavo-
lat městskou policii. Ta 
evidovala za letošní rok 
zatím čtyři oznámení. Za porušení vyhlášky tak hrozí po-
kuta. Souhlasíte s tím, aby sekání trávy v neděli a o svát-
cích bylo vyhláškou zakázáno? Nebo má město povolit 
používání sekaček po celý týden?  

2 Podomní prodej 
Otravují vás pouliční obchodníci a  nepřejete si, aby 

u  vašich domovních dveří zazvonil prodejce nádobí, ne-
zvaný pojišťovatel či dodavatel elektřiny a  plynu? Město 
by mohlo zakázat podomní prodej s výjimkou schválených 
dárcovských akcí a  sbírek. Nyní upravuje podmínky pro 

nabídku a prodej zboží mimo provozovnu tržní řád v rám-
ci nařízení města podle živnostenského zákona. Za místa 
určená k  prodeji zboží a  poskytování služeb se pokládají 
pouze tržnice, tržiště, tržní místa a restaurační zahrádky.  

3 Výherní automaty 
Patří podle vás herny 

s provozováním loterií, hra-
cími automaty a  jinými po-
dobnými zařízeními do  Ří-
čan? Jestliže chcete, aby 
došlo k  jejich absolutnímu 
zákazu, přestože například 
loni z jejich existence město 
mělo příjem přes 4 miliony 
korun, pak hlasujte pro ten-
to bod. Konkrétní místa pro 
vykonávání loterijní a  jiné 
podobné činnosti nyní určuje vyhláška o  stanovení míst, 
kde mohou být provozovány loterie a  jiné podobné hry 
na území města Říčany. Radnice navíc postupně zpřísňuje 
podmínky pro provoz heren. V Říčanech nevzrůstá jejich 
počet a otevírací doba se zkrátila z nonstop provozu do 4.00 
hodin. 

4 Otevírací doba restauračních zařízení  
do 24.00 hodin

Chcete, aby říčanské hospody, bary a herny zavíraly o půl-

Hlasování o činnostech, které je možné regulovat 
právními předpisy města

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice
noci? Jejich otevírací dobu může řešit vyhláška, která 
reguluje nežádoucí důsledky provozování hostinských 
činností v  nočních hodinách. Ta nyní v  Říčanech platí 
a stanovuje noční hodiny od 00.00 do 06.00 hodin. V tuto 
dobu nesmí provozovatelé na  území města vykonávat 
hostinskou činnost s  tím, že o  udělení výjimky posunu 
otevírací doby může rozhodnout Rada města Říčany.

5 Ohňostroje mimo Silvestr
Používání pyrotechnických výrobků včetně pořádání 

ohňostrojů patří mezi činnosti, které by mohly narušit 
veřejný pořádek ve městě, být v rozporu s dobrými mra-
vy, ochranou bezpečnosti, zdraví i  majetku. Proto platí 
v  rámci vyhlášky o  veřejném pořádku opatření k  jeho 
zabezpečení a čistotě ve městě – zákaz používání těchto 
výrobků po celý rok ve všech parcích a dětských hřištích. 
Vyhláška se nevztahuje v parcích pouze na Nový rok, 5. 
prosinec a Silvestr. Radní však mohou udělit výjimku ze 
zákazu používání pyrotechniky na  veřejných prostran-
stvích na území města. Chcete, aby město používání py-
rotechniky i nadále regulovalo?

6 Hlasité hudební produkce po 22. hodině
Omezují vás živé hudební koncerty, taneční zábavy 

nebo další kulturní pořady? Nebo vám podobné večerní 
akce v  Říčanech nevadí? Třeba hudební festival Starák 
vzbuzuje v Říčanech již několik let živé diskuze. Akce spo-
jené s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby 
(koncerty, diskotéky, technopárty) patří mezi činnosti, 
které mohou narušit veřejný pořádek na  území města. 

Vyhláška řeší jejich vymezení (akce na volném prostran-
ství, hudba či projevy účastníků jsou slyšet do vzdálené-
ho okolí) a  podmínky jejich pořádání (souhrn etických, 
společenských a  právních norem k  dodržování klidného 
a  spořádaného soužití). Policisté letos evidují zatím 21 
oznámení. Po  22. hodině bude možné pořádat pouze 
akustické produkce bez zesilovací techniky.   

7 Spalování listí a trávy 
Omezení se může dotknout pálení listí a  trávy nad 

míru obvyklou, kdy kouř má výrazné zbarvení a je inten-
zivně cítit. S  výjimkou grilování a  povolených akcí jako 
pálení čarodějnic je v současné době v Říčanech po celý 
rok zakázané. Na  otevřených ohništích, zahradních kr-
bech nebo otevřených grilech lze podle zákona pálit pou-
ze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Nesmí 
se pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, 
chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dře-
vo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, 
plasty, guma, chemické přípravky a další materiály, u je-
jichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodli-
vých emisí. Jste pro zákaz spalování listí a trávy, či nikoli?  

8 Parkování v uliční zeleni 
Také se vám někdy přihodilo, že jste museli vjet nebo 

přímo zaparkovat na  travním pásu podél silnice? Jasně, 
nám také. Dle zákona o provozu na pozemních komunika-
cích však řidič motorového vozidla včetně přípojných vo-
zidel, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, nesmí za-
stavit a stát na silniční vegetaci. Městská policie považuje 
tento přestupek za jeden z nejčastějších. Uliční zelení jsou 
myšleny pásy zeleně bezprostředně přiléhající ke  komu-
nikacím v  Říčanech. 
Travní pás má totiž ně-
kolik funkcí: protipo-
vodňovou (vsakování 
vody), ochrannou  (bi-
odiverzita okolí) a este-
tickou (úprava a sekání 
trávy). Mají travní pásy 
zůstat pouze zelení, 
nebo vám parkování 
na nich nevadí?
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9 Konzumace alkoholu na veřejnosti
Jaký máte názor na pití piva, vína nebo jiného alkoho-

lu v říčanských ulicích a parcích? Požívání alkoholu je to-
tiž činností, která by mohla narušit veřejný pořádek nebo 
být v rozporu s dobrými mravy. Proto platí vyhláška, která 
zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích či jejich částech. Jde o okruh 100 metrů od škol, 
školských a zdravotnických zařízení, dále v podchodu pod 
nádražím, v rondelu a také na nástupních ostrůvcích a ná-
stupištích veřejné dopravy. Zákaz se týká i Masarykova ná-
městí, městských parků, dětských hřišť a některých dalších 
míst. Vyhláška se nevztahuje na restaurační zahrádky nebo 
na prostory, kde (spolu)pořádá nebo povoluje akci město. 
Je podle vás přínosné konzumaci alkoholu na  veřejnosti 
omezovat nebo jste pro volnost v této oblasti? 

10 Bojová a služební plemena psů  
a jejich kříženci

Omezení formou vyhlášky platí na pravidla pohybu všech 
psů na veřejném prostranství a může se týkat i povinnos-
ti nošení náhubku pro bojová a služební plemena včetně 
jejich kříženců. Bojová plemena označují rasy psů, které 
mají tendenci k  agresivnímu a  nebezpečnému chování. 
Neznamená to ale, že všichni psi dané rasy jsou agresivní, 
zlí a  napadají své okolí. Služební plemena se často vyu-
žívají pro policejní a vojenské účely nebo mohou sloužit 
jako vodicí psi pro nevidomé. V zájmu zajištění veřejného 
pořádku a ochrany zeleně na území města je možné na ve-
řejných prostranstvích (prostory přístupné každému bez 
omezení) vodit psy pouze na vodítku. Psi nesmí vstupovat 
na dětská hřiště. Vyhláška by mohla počítat se zavedením 
tzv. psí loučky – veřejného místa pro volný výběh psů.  

11 Používání dronů a podobných zařízení
Dálkově řízený model vrtulníku nebo jakýkoli jiný 

malý bezpilotní letoun, tzv. smart drone, je moderní hrač-
ka pro děti i dospělé. Na tom by nebylo nic špatného. Tato 
zařízení však mají na  sobě často kameru, GPS navigaci 
nebo jsou dokonce vybaveny online přenosem videa. A to 
může narušovat soukromí osob na  sousedních a  cizích 
pozemcích. Vyhláška by řešila zákaz používání těchto 
modelů dronů, multikoptér a  kvadroptér nad jinou než 
vlastní zahradou a do stanovené výšky.  

12 Pořádek v ulicích
Vyhláška by měla sloužit k zajištění udržení čistoty 

veřejných prostranství, ochraně veřejné zeleně a  k  pra-
vidlům užívání zařízení pro potřeby veřejnosti ve  městě. 
Všechny osoby ve městě jsou povinny zajišťovat a udržovat 
čistotu v ulicích, na náměstích, chodnících, v parcích a dal-
ších veřejných místech. Každý, kdo znečistí (odhazováním 
smetí, zbytky jídel, zvířecími exkrementy, chemikáliemi, 
pliváním, umisťováním reklamních plakátů/letáků mimo 
plakátovací plochy atd.) nebo poškodí (vandalismus) tato 
místa a  zařízení města (lavičky, odpadkové koše, značky, 
osvětlení apod.), musí zajistit na své náklady jejich vyčiště-
ní či opravu. Jste pro, abychom vydali vyhlášku zakazující 
znečišťování veřejných prostranství a veřejné zeleně?

Adéla Ambrožová
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Město se rozhodlo pokrýt 
některá volná prostran-
ství i  veřejné budovy sítí 
bezdrátového internetu. 
Chcete si zkrátit chvíli při 
čekání na  vlakovém ná-
draží přečtením pracov-

ních e-mailů? Nebo si přejete v říčanském muzeu dohle-
dat na webu další zajímavé informace? Od letošního léta 
tak můžete v Říčanech bezplatně surfovat po internetu.  
„Internet zadarmo v klíčových budovách města je, myslím, pro 
obyvatele příjemná služba. A město to nebude stát přemrštěné 
peníze,“ říká starosta města Vladimír Kořen /Klidné město/, 
který celý projekt inicioval, přičemž doplňuje: „Samozřejmě 
volný přístup bude mít limity – především v objemu dat a bude 
také blokován přístup na některé ‚hanbaté‘ stránky.“
Bezplatné Wi-Fi Říčany je v provozu na různých veřejných 
prostranstvích i v několika městských budovách. Stačí se jen 
připojit k otevřené síti nazvané free wifi ricany a jste online. 
„Brouzdat po  internetu můžete na  Masarykově náměstí 
v centru města, na vlakovém nádraží a taky ve sportovním 
areálu Strašínská. Wi-Fi je k  dispozici v  obou budovách 

Městského úřadu na  Masarykově i  Komenského náměs-
tí a  Stavebním úřadě v  Melantrichově ulici. Stejně tak se 
připojíte i  v  rondelu nádraží, muzeu či sportovní hale,“ 
vyjmenovává vedoucí oddělení informačních technologií 
František Javůrek. 
Navíc radnice plánuje v nejbližší době zpřístupnit internet 
i v dalších prostorech, kde se shromažďuje často mnoho 
občanů. Jde například o  infocentrum města, denní sta-
cionář, domov s  pečovatelskou službou nebo Kulturní 
centrum Labuť. Jednání probíhají i  s  řediteli základních 
a mateřských škol. A podle starosty města lze podle potře-
by tuto síť dále rozšiřovat. 
Zvýhodnění přístupu se chystá pro registrované uživatele 
v projektu Řídím Říčany. Přihlášení si užijí vyšší rychlost 
internetu a stálý provoz připojení. 
Síť používá konektivitu internetu města s tím, že veškerý 
provoz na této síti je monitorován. Vstup do Wi-Fi nevy-
žaduje přístup s heslem. Rada města na vybudování této 
bezdrátové sítě včetně pořízení firewallu uvolnila částku 
přes 200 tisíc Kč.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

V Říčanech se nově připojíte k veřejné 
Wi-Fi zdarma!

ZŠ bezručova hlasovala s D21
Hlasování žáků a učitelů pomohlo vedení Základní školy 
v Bezručově ulici sestavit seznam kázeňských přestupků. 
Ředitelka školy Marie Lejčková vysvětlila svou motivaci 
uspořádat celou akci tím, že bývá občas kritizována za pe-
nalizaci žáků kvůli opakovanému porušování školního řádu, 
avšak za  prohřešky, které nebyly dostatečně definovány 
v seznamu kázeňských přestupků. Často také naráží na ne-
pochopení studentů, kteří neuznávají důležitost některých 
bodů v řádu a nesouhlasí s jejich trestáním třídním napome-
nutím, třídní a popřípadě ředitelskou důtkou. Celoškolního 
hlasování, připraveného ve spolupráci s D21, se zúčastnilo 
290 žáků čtvrtých až devátých tříd a 26 učitelů. Vše proběhlo 
v rámci jedné vyučovací hodiny, hlasující vyjadřovali svůj ná-
zor anonymně prostřednictvím papírových hlasovacích líst-
ků. Měli na výběr z dvaceti čtyř možných přestupků, přičemž 
mohli dle systému D21 využívat efektu více hlasů, konkrét-
ně osmi kladných (vyjadřují názor, že konkrétní přestupek 
by měl být trestán) a čtyř záporných (přestupek trestán být 
nemá). Jejich využití prokazatelně obohacuje výsledky a pře-
devším analýza udělování záporných hlasů otevírá prostor 
pro další diskusi. Platí přitom pravidlo, že pro udělení jedno-
ho záporného je nutné předtím využít dvou kladných hlasů. 
Téměř 36 % účastníků beze zbytku využilo všechny hlasy. 
Za nejhorší přestupek označili hlasující žáci sexuální obtě-
žování kohokoliv ve  škole či na  akcích školy. Následovalo 
užívání omamných a  psychotropních látek v  areálu školy, 
na  třetím užívání tabákových výrobků a  na  čtvrtém místě 

agresivní chování vůči spolužákům nebo dospělým. Jako 
nejméně závažné v očích žáků naopak vyplynulo nepřezou-
vání se. Pořadí přestupků téměř bez výjimky souhlasilo při 
srovnání chlapců a děvčat. Oproti tomu dle názoru učitelů 
se o první místo nejvážnějších prohřešků dělí užívání omam-
ných a  psychotropních látek a  agresivní chování, následo-
vané psychickým ublížením spolužákovi a podvodem. Celý 
experiment probíhal hladce, zejména díky jednoduché dis-
tribuci lístků, ochotnému zapojení učitelů a žáků, kteří jsou 
zvyklí podobné ankety vyplňovat. Hlasování systémem D21 
poskytlo vedení ZŠ Bezručova cenná data o  preferencích 
žáků i pedagogického sboru, která může hojně využívat. 
Nezapomeňte, že v rámci kampaně Řídím Říčany stále 
běží hlasování o investičních projektech. Až do 9. září 
2015 máte možnost spolurozhodnout.  

Martin Nekola, tým D21
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Jaké jsou podle veřejnosti zásadní 
problémy v Říčanech? Co má měs-
to přednostně řešit?  Podobné otáz-
ky zodpoví každoroční akce Desa-
tero problémů Říčan. První setkání 
se koná v  úterý 15. září od  16.30 
hodin v  Kulturním centru Labuť, 
kde občané na  místě vyberou nej-
aktuálnější problémy v  různých 
oblastech. Zajímavou novinkou je 
vytvoření tzv. pocitové mapy Říčan. 
A myslíme i na občany, kteří raději 
hlasují z  pohodlí domova. Poprvé 
tak proběhne hlasování o  problé-
mech v projektu Řídím Říčany.
Fórum Zdravého města neboli Desa-
tero problémů („10 P“) se uskuteční 
letos již pošesté 15. září od  16.30 
hodin v KC Labuť. Akci zaštiťuje Ná-
rodní síť zdravých měst, do které pa-
tří Říčany již přes 10 let. Moderáto-
rem programu je ředitel Národní sítě 
zdravých měst ČR Petr Švec, facili-
tátorkou akce ředitelka Institutu ko-
munitního rozvoje Dana Diváková. 
Samotné komunitní plánování začne 
v 17.00 hodin. U tematických stolů bu-
dou zástupci vedení města spolu s ob-
čany společně diskutovat a formulovat 
nejaktuálnější problémy ve městě. Dis-
kuze se bude týkat oblasti dopravy, 
školství, vztahu občana a  úřadu, ži-
votního prostředí, zdravotní a sociál-
ní oblasti, urbanismu a  památkové 
péče, volného času, podnikání a ces-
tovního ruchu. Podněty občanů tak 
pomohou najít nejlepší řešení a ovlivnit 
příští rozvoj města. Nejdříve společně 
zvolí 2 nejpalčivější problémy v  dané 
oblasti, které by se měly přednostně ře-
šit. Poté následuje prezentace výsledků 
a  konečné hlasování o  Desateru pro-
blémů Říčan. 
„Jednotlivé stoly jsou rozdělené podle 
projednávaných oblastí, kterou vede 

hlavní garant – nejčastěji zástupce da-
ného odboru MěÚ. Stejně jako v loňském 
roce by se do výběru měli zapojit i žáci a 
studenti z Žákovského zastupitelstva 
a  místních škol. Občané mají mnoho 
nápadů, diskuze je každoročně mimo-
řádně plodná a  děti do  ní přispívají 
zase jiným zajímavým pohledem,“ říká 
koordinátorka akce Hana Jarošová.

Novinky? Pocitová mapa 
a Desatero problémů 
v Řídím Říčany
Výsledky komunitního plánová-
ní se budou ověřovat letos poprvé 
prostřednictvím hlasování Řídím 
Říčany. To proběhne od letošního lis-
topadu a potrvá dva měsíce. Problé-
my, které se umístily na prvních dese-
ti příčkách při hlasování v KC Labuť 
a při hlasování v Řídím Říčany skončí 
také maximálně do 10. místa, budou 
předloženy zastupitelům k  zařazení 
do Seznamu projektů města. 
„Zařazení problémů do hlasování zalo-
ženém na efektu více hlasů přináší další 
inovativní přístup, jak zapojit občany 
do této akce. Způsob volby je moderní, 
jednoduchý a  rychlý. Věřím, že Desa-

tero problémů bude mít nyní atraktiv-
nější podobu a  může tak přilákat více 
hlasujících,“ dodává Hana Jarošová. 
V  rámci doprovodného programu 
v KC Labuť mají občané možnost vy-
tvořit z  Říčan tzv. pocitovou mapu. 
Ta přináší možnost aktivně zapojit 
veřejnost do sběru informací, ale i ná-
zorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad 
vychází z  konceptu GeoParticipace, 
který popisuje využití prostorových 
nástrojů v zapojení občanů do rozho-
dovacího procesu, který se jich týká. 
Nejčastěji se jedná o  rozhodování 
o  prostoru, který je veřejný. Může 
se také jednat o sdílení informací či 
pocitů o okolí, ve kterém žijí. 
„Jde o  mentální mapování, kdy občané 
do  mapy zanesou informace rozdělené 
podle různých barev. Budou hodnotit 
místa s  dobrým společenským životem, 
klidem a  bezpečím, příjemné prostředí 
(zeleň, architektura, vybavení) a naopak 
místa se špatnou dopravní situací, ne-
klidem a  nebezpečím či zanedbané pro-
středí (zeleň, architektura, vybavení),“ 
vysvětluje koordinátorka 10 P s tím, že 
mapa bude poté i v online verzi. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

město chce s občany najít 10 největších problémů 
Říčan. Jaké novinky akce letos nabízí?

Město Říčany vyhlašuje soutěž pro neziskové organizace o 25 tisíc korun!
Jste nezisková organizace působící na území Říčan? Máte zajímavý projekt nebo akci pro veřejnost a sháníte na ně finance? Pokud máte 
zájem, podejte přihlášku do 10. září 2015, přihláška je ke stažení na webových stránkách města Říčany v sekci radnice/zdravé město 

Ma21. Prezentace přihlášených proběhne v rámci Fóra zdravého města 15. 9.
O vítězích rozhodnou účastníci akce formou hlasování na této akci a výsledek bude oznámen stejný den na konci Fóra zdravého města.

Hodnota šeků na realizaci projektů: 1. místo – 12.000 Kč, 2. místo – 8.000 Kč, 3. místo – 5.000 Kč. 

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
ch

S

12 texty.kuryr@ricany.cz



W W W . R I C A N Y . C Z

FOTO: R. FLACHS

NOVĚ 
TVORBA POCITOVÉ 

MAPY ŘÍČAN
— — —

OVĚŘENÍ PROBLÉMŮ 
POMOCÍ  

HLASOVACÍHO 
SYSTÉMU D2.1

S  P O D P O R O U

PROBLÉMŮ 

ŘÍČAN10
ŘEŠME JE SPOLEČNĚ
ÚTERÝ 15. 9. 2015 OD 16.30 HODIN V KC LABUŤ

CO JE POTŘEBA VE MĚSTĚ 
UDĚLAT, ABY SE NÁM LÉPE ŽILO? 

JAKÉ PROBLÉMY JE TŘEBA ŘEŠIT 
PŘEDNOSTNĚ? 

POMOZTE SVÝMI PODNĚTY 
OVLIVNIT PŘÍŠTÍ ROZVOJ MĚSTA!

ROZHODNĚTE, CO PODPOŘIT 
ČÁSTKOU 25 000 KČ

PŘIJĎTE DISKUTOVAT 
V OBLASTECH: 
DOPRAVA – ŠKOLSTVÍ – OBČAN 
A ÚŘAD – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
– ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 
– URBANISMUS A PAMÁTKOVÁ PÉČE  
– VOLNÝ ČAS – PODNIKÁNÍ 
A CESTOVNÍ RUCH 

MODERUJE:
ING. PETR ŠVEC
ŘEDITEL NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH 
MĚST ČR 
ING. DANA DIVÁKOVÁ
ŘEDITELKA INSTITUTU 
KOMUNITNÍHO ROZVOJE

VÍCE INFORMACÍ  
NA WWW.RICANY.CZ,  
RUBRIKA ZDRAVÉ MĚSTO MA21

LOSOVÁNÍ O CENY NAŠICH 
SPONZORŮ 
OBČERSTVENÍ ZDARMA

DESATERO



Informace z radnice

a v různých barvách je i sociální zázemí a šatny. 

Adéla Ambrožová

Mateřinka s environmentálním zaměřením má čtyři třídy pro 112 dětí. Třídy 
mají různé barvy – červenou, zelenou, modrou a žlutou.

zajímavým designovým prvkem je umístění tabule na kreslení u vstupních 
dveří.

Kromě jídelny mají děti k dispozici i hrací místnost, kde se můžou rozložit 
i postýlky pro poobědový spánek.

V pátek 26. června proběhlo slavnostní otevření nové Mateřské školy 
zahrádka v Říčanech za účasti vedení města a dalších zástupců, kteří se 
na stavbě podíleli. 

Na školku v Labské ulici se přišlo v rámci dne otevřených dveří podívat i mnoho 
rodičů a dětí. Ty se ujaly i stříhání slavnostní mašle v barvě jednotlivých tříd. 
houpací prasátko dostala školka jako dárek od partnera projektu Muzea Říčany.

Děti slavnostně otevřely novou mateřskou školu Zahrádka
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U nově otevřené říčanské školky MŠ Zahrádka pro 112 
dětí vyroste neobvyklá dětská zahrada. Říčanům se poda-
řilo uspět v žádosti o evropské finance a projekt se nyní za-
čne měnit v realitu. Děti získají netradiční kouty pro hraní 
i vystupování. Na hřišti totiž vznikne pódium s hledištěm, 
nejrůznější zahrádky či vodní prvky a děti se budou moci 
houpat i v sítích, tzv. hamakách. Projekt bude celkově za-
měřen na budování vztahu k přírodě a hospodaření. Fi-
nančně ho podpoří Operační program Životní prostředí.
Výstavba školy s kapacitou čtyř tříd skončila v červnu letoš-
ního roku. „Nová místa ve  školkách Říčany potřebují jako 
sůl,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: 
„Ale nejde jen o budovy, ale také o kvalitní vybavení, špičkové 
výukové metody nebo zahradu, která dá stín, prostor pro hra-
ní na čerstvém vzduchu a bude pro děti podnětná.“ 
Součástí otevírané školky bylo i  hřiště. Parcela ve  vlast-
nictví města je však ještě o třetinu větší a právě na zbylé 
třetině pozemku s jihovýchodní orientací o rozloze téměř 
1800 m2 vznikne netradiční přírodní zahrada, jejíž sou-
částí bude i sad s ovocnými stromy. Stavební práce potr-
vají od půlky září do konce října 2015. 
„Jelikož je škola zaměřena na  environmentální výchovu, 
budeme děti vést a nabádat k šetrnějšímu zacházení s pří-
rodními zdroji ve smyslu vážit si přírody a prostředí, ve kte-
rém žijeme,“ říká ředitelka školy Pavlína Matoušková.
Základní koncepcí je rozdělení zahrady na čtyři typy pří-
rodního prostředí: sad s ovocnými stromy, malý smrkový 
a jedlový lesík, zahrádka se záhonky a vodní část se sou-
stavou korýtek a kanálků. 
Centrální část tvoří pahorek, který může v  zimě sloužit 
k sáňkování a v létě je místem pro skluzavku. Prostranství 
před pahorkem může škola využívat jako přírodní jeviště 

pro vystoupení a  besídky. Hlavní části propojuje okružní 
mlatová cestička a  nechybí zde samozřejmě stromy, keře 
a trvalky. Prostor doplní různé prvky z přírodních materiálů 
(kuláče – dřevěné palisády, průlezky, altán, hatě – proutěné 
ohrádky, bludiště, pískoviště nebo skluzavka) i nejnutnější 
technologie (rozvod vody pro soustavu korýtek). 
„Zajímavostí je, že se děti nebudou na  zahradě seznamo-
vat pouze s flórou, ale i s živými zvířaty. Ve voliéře se budou 
chovat andulky a  své místo zde bude mít i  hmyzí domek,“ 
doplňuje autor projektu Dominik Landkammer.  
Projekt myslel především na potřeby dětí, jejich přirozený 
vývoj a  kladl důraz také na  bezpečnost. „Pestrost a  pro-
měnlivost prostředí zahrady bude rozvíjet celkovou osob-
nost dítěte, jeho tvořivost, podněcovat zvídavost a bádání, 
posilovat sociální chování a  nabízet místo pro přirozenou 
hru. Děti by se měly naučit s přírodou spolupracovat, pečo-
vat o ni a uvažovat nad ní,“ upřesňuje architekt.
Partnerem projektu je Muzeum Říčany a  Ekocentrum 
Říčany. Celkové náklady se předpokládají kolem 3 mili-
onů korun s tím, že většinu pokryjí evropské dotace. Do-
tace z  Evropského fondu regionálního rozvoje činí 85 % 
a  z  Ministerstva životního prostředí 5 %. Zbylou částku 
uhradí město ze svého rozpočtu.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

mateřskou školu Zahrádka ozdobí nové hřiště 
se 4 typy přírodního prostředí
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V  rámci výměnného programu přijeli do  Říčan stejně 
jako v loňském roce na letní brigádu studenti ze Španěl-
ska. Mladí hoši opravovali dřevěné altány či uklízeli pa-
seku v městském lese. Akci zajišťuje Asociace pro pod-
poru vzdělávání ve spolupráci se sdružením Parentes.
V červenci navštívili Říčany opět po roce mladí španělští 
studenti. Oproti loňskému létu, kdy zavítalo do  našeho 
města 50 středoškoláků ze Španělska, ale i  z Maďarska, 
Holandska a  Slovenska, nyní přijelo pouze 15 chlapců 
ve věku cca 16–18 let. Od úterý 21. do pátku 24. července 
vykonávali dobrovolnou brigádu v Říčanském lese ve spo-
lupráci s Odborem životního prostředí městského úřadu. 
Každý den pár hodin les uklízeli a čistili. 
„Pod vedením správců lesa se ujali opravy dvou dřevěných 
altánů – u  cesty směrem od  Olivovny na  Tehov a  směrem 
do  Světic. Ty jsou pomalované graffiti a  místy poničené. 
Nejdříve bylo potřeba brousit a odstranit nápisy a poté celý 
altán natřít barvou. Také se postarali o úklid paseky a od-
klízení větví po těžbě,“ říká vedoucí Odboru životního pro-
středí Radek Smetánka. 
Již loni avizoval organizátor akce Ricardo Massmann z Aso-
ciace pro podporu vzdělání, že se do Říčan se skupinou stu-
dentů opět vrátí. Podle něj byla práce v lese pro chlapce velmi 
přínosná a celý zdejší pobyt si velmi pochvaloval. 
Asociace pořádá různé informační programy a  aktivity 
pro studenty v  rámci České republiky. Parentes je sdru-
žení rodičů, které zakládá mateřské a základní školy s ro-
dinným prostředím a křesťanskými hodnotami. V České 
republice působí od roku 2008.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Dobrovolníci ze Španělska letos opět  
uklízeli Říčanský les
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Informace z radnice

Školní jídelna v centru Říčan prochází 
kompletní rekonstrukcí

Zásadní proměny se dočká budova 
I. Základní školy Říčany v Sokolské 
ulici. Zastupitelé schválili investič-
ní záměr na zateplení, vybudování 
spisovny pro potřeby městského 
úřadu a tří nových kmenových tříd 
již loni. Z  Operačního programu 
Životní prostředí se podařilo zís-
kat dotaci na  zateplení, výměnu 
oken a střechy, a tak oprava, která 
je rozdělena na  tři etapy, začala 
v  létě s  termínem dokončení v čer-
venci 2016. Stavební práce provádí 
společnost BDS Benešov, která zví-
tězila ve  veřejné soutěži s  nejnižší 
nabídkovou cenou necelých 15 mi-
lionů korun. Město se bude snažit 
získat i  další dotační prostředky, 
a to na tři nové školní třídy. 
Budova školní jídelny v Sokolské uli-
ci fungovala v  poslední době už jen 
jako výdejna jídel. Kuchyně a  druži-
na byly vyklizeny. „Stavba je v  nevy-
hovujícím stavu, okna profukovala a 
střešní konstrukce vyžaduje zateplení. 
Navíc ve  chvíli nedostatku míst pro 
vyučování můžeme do  této budovy 
umístit tři další třídy pro 90 dětí,“ říká 
místostarostka pro školství Hana 
Špačková /Klidné město/.  
Výstavba se dělí na  tři etapy. Jedna 
počítá s vybudováním tří kmenových 
tříd se zázemím v  1. podlaží a  opra-
vou jídelny a  výdejny. Při další části 
stavby dojde k zateplení budovy a vý-

měně oken. A  v  rámci třetí etapy se 
postaví spisovna pro městský úřad 
v  suterénu. Na  základě požadavku 
firmy Scolarest zahrnuje projekt 
i  dispoziční úpravy prostor, zázemí 
a  nové gastro vybavení. Společnost 
zajišťující školní stravování se s měs-
tem dohodla na finanční spoluúčasti. 
K  projektu zpracovaném Atelierem 
Dvořák Architekti se vyjádřila i Kraj-
ská hygienická stanice a Hasičský zá-
chranný sbor s požadavkem na reali-
zaci akustického podhledu v jídelně.
„Finanční možnosti nám upravily ča-
sový harmonogram celé akce. Na  za-
teplení a  nová okna jsme totiž získali 
dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí,“ říká Jitka Jančíková z od-
dělení grantů a  dotací a  doplňuje ji 
Monika Burešová z oddělení investic 

města: „Staveb-
ní úpravy se do-
tknou suterénu, 
kde vznikne nová 
spisovna. Sou-
částí technolo-
gického vybavení 
je i  odpovídající 
vzduchotechni-
ka, odvlhčovače 
nebo oddělené 
měření spotřeby 

energií. V  objektu jsou totiž tři různí 
uživatelé – základní škola, úřad a ná-
jemce jídelny. A  nakonec proběhne 
úprava výdejny a jídelny včetně zázemí 
ve druhém podlaží.“ 
Rekonstrukce tří školních tříd pro 
90 žáků, které Říčany s vysokým po-
dílem školáků významně potřebují, 
proběhne v  závislosti na  úspěchu 
zisku finanční podpory. „V srpnu loň-
ského roku jsme podali žádost o dotaci 
z  Fondu pro rozvoj kapacit MŠ a  ZŠ. 
Uvidíme, jaké budou další dotační 
možnosti. Evropská unie v  novém do-
tačním období rozšiřování kapacit zá-
kladního školství nepodporuje, zamě-
řuje se v tomto ohledu jen na mateřské 
školství. Základní školy by proto měly 
být dotovány z  národních zdrojů,“ 
vysvětluje Jitka Jančíková s  tím, že 
navýšit kapacitu školy je možné až 
po kolaudaci stavby.
Celkové náklady dosahují 14,6 milionu 
korun, zhotovitelem akce je společnost 
BDS Benešov, s.r.o. Vysoutěžená částka 
snížila původní odhadovanou cenu  
o více než 3 miliony korun. Technický 
dozor investora, koordinátora BOZP  
a technickou pomoc při kolaudaci zajis-
tí Ing. Martin Kučera.    

Adéla Ambrožová 
 tisková zpráva města Říčany 
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Letošní extrémně horké léto bylo pro ří-
čanské profesionální i dobrovolné hasiče 

mimořádně zátěžové. K požárům vyjížděli téměř kaž-
dý den, výjimkou nebyly ani zásahy několikrát za den. 
Vedení města se proto rozhodlo za  tuto mimořádnou 
práci dobrovolné hasiče obdarovat a předat jim na za-
sedání zastupitelstva 19. srpna dárkový šek. 
Nejdříve se vedení města rozloučilo s  vedoucím stani-
ce HZS Říčany Janem Schreinerem, který ve  své funkci 
v srpnu skončil. Starosta Vladimír Kořen a místostarost-
ka Hana Špačková mu předali kytici a poukaz na týdenní 
pobyt pro 4 osoby v rekreačním zařízení města Říčany. 
Poté zastupitelé poděkovali dobrovolným hasičům 
za příkladné nasazení při likvidaci mnoha událostí a ve-
litel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Říčany 
Petr Hněvsa převzal za celý tým finanční poukaz ve výši 
50.000 Kč. Navíc pro ně zastupitelé ze své rezervy uvolnili 
finance ve  výši 280.000 Kč na  obnovu hasičské výzbroje 
a opravu strojního vybavení.
„Město Říčany si velice váží práce hasičů, která se nesla 
v duchu velmi vysoké obětavosti, přesné koordinace a plné-
ho nasazení. Myslím, že všechny přesvědčili o tom, že hasiči 
na Říčansku umí zabrat a účinně pomáhat druhým v nou-
zi. Právě díky jejich přístupu se podařilo zabránit velkým 
škodám na majetku a zdraví,“ sdělil starosta města Říčany 

s  tím, že poděkování patří samozřejmě i  všem ostatním 
jednotkám sboru dobrovolných hasičů z okolních obcí.  

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

V  neděli 4. října 2015 
v  10.00 hodin se v  Říča-
nech již pátým rokem 
uskuteční středočeské 
předkolo soutěže pro ši-
kovné, nadané a  úspěšné 

děti Zlatý oříšek Středočeského kraje 2015. Do  soutěže se 
mohou přihlásit děti a kolektivy, které vytvoří nebo učiní něco 
výjimečného, dosáhnou úspěchu nebo vynaloží mimořádné 
úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. Hlásit se mohou děti žijí-
cí ve středních Čechách ve věku do 14 let, v případě kolektivu 
nesmí nejstarší člen souboru překročit věkovou hranici 15 let. 

Přihlášky mohou zá-
jemci posílat pouze 
elektronicky na  www.
zlatyorisek.cz/stredoces-
kykraj až 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

Zastupitelé ocenili říčanské dobrovolné hasiče!
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Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče, 
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!
 
Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj 
Ale jen do 24. září 2015!

ZLATÝ OŘÍŠEK 
Středočeského 
kraje 2015

Začíná 5. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti 

Jsi výborný sportovec, hudebník, tanečník nebo výtvarník? 
Vynikáš i v netradičních oborech? Získáváš ceny, medaile, 
uznání? Pro tebe je tu soutěž Zlatý oříšek!
Tři vítězové krajského fi nále získají nejen fi nanční podporu 
pro svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni 
do celonárodního kola, které vrcholí novoročním televizním 
pořadem Zlatý oříšek 2015!

Jsi výborný sportovec, hudebník, tanečník nebo výtvarník? 
Vynikáš i v netradičních oborech? Získáváš ceny, medaile, 
uznání? Pro tebe je tu soutěž Zlatý oříšek!

Slavnostní fi nále se koná 4. 10. 2015 od 10 hodin 
v Kulturním centru Labuť v Říčanech. 

              ŘÍČANY 2015  

do celonárodního kola, které vrcholí novoročním televizním 

 získají nejen fi nanční podporu 
pro svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni 

Jsi výborný sportovec, hudebník, tanečník nebo výtvarník? 
Vynikáš i v netradičních oborech? Získáváš ceny, medaile, 
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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 A T E L M E d I á L N Í
P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I

Tři sta třicet tři folkových minut v  Říčanech. Tak zní 
název premiérového festivalu, který pořádá město Ří-
čany v  pondělí 28. září 2015 v  areálu Olivovy dětské 
léčebny. Akce s bohatým programem nabídne přehlíd-
ku různých folkových kapel a interpretů, zajímavý jar-
mark i občerstvení. 
28. září patří již od loňského roku mezi dny, kdy to v Říča-
nech opravdu žije. Město se totiž rozhodlo pořádat na den 
svatého Václava jedinečné kulturní akce spojené s písme-
nem Ř, jakožto prvním písmenem jména Říčany. 
Loni ovládly říčanské Masarykovo náměstí městské slav-
nosti „Řekni Říčany“. Vydatný program, který se nesl 
v  duchu gastronomie, obsahoval například kulinářskou 
show šéfkuchaře Romana Vaňka, vepřové hody, řemeslný 
trh a především pokus o vytvoření českého rekordu v po-
čtu 3333 usmažených řízků. 
Město po roce neusnulo na vavřínech a nabídne i letos pro 
velké i  malé návštěvníky podobně nabitou akci. Na  hu-
debním festivalu 333 folkových minut zahraje šest folko-
vých kapel. Na pódiu se tak vystřídá Přelet M. S., Neřež, 
Jiří Holoubek Trio, AG Flek, Třebonští pištci či legendární 
Nezmaři. „Přemýšleli jsme, jak provázat s festivalem naše 
oblíbené ‚Ř‘. A  vymysleli jsme to! Délka čistého proudu 
hudby – 333 minut – je ve skutečnosti 6hodinový maraton 
skvělé muziky s báječnými hudebníky,“ říká místostarostka 
Hana Špačková.
I  letos se budou v  průběhu festivalového odpoledne vy-
hlašovat výsledky již tradiční ankety Sportovec roku. Ne-
zapomeňte hlasovat pro svého favorita. Na  webu města 
nebo v Kurýru najdete návod, jak poslat hlas! Kromě toho 

nabídnou na  místě řemeslníci a  obchodníci své tradiční 
produkty na jarmarku a pro děti jsou připraveny zábavné 
atrakce. Programem bude provázet oblíbený rozhlasový 
moderátor a muzikant z kapely Spirituál Kvintet Jiří Ho-
loubek. V  případě nepříznivého počasí bude možné se 
schovat pod stany proti dešti.
Festival pořádá město Říčany ve  spolupráci s  Olivovou 
dětskou léčebnou. Mediálními partnery jsou Rádio Bla-
ník, MAKS Říčany a Partner Grill Servis Kubánek. 

Adéla Ambrožová 
 tisková zpráva města Říčany

Říčany zvou na konci září na folkový festival 
v areálu Olivovny
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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 A T E L M E d I á L N Í
P A R T N E Ř I P A R T N E Ř I



Informace z radnice

Město Říčany se od  letošního roku 
stane partnerem Dětského filmového 
a televizního festivalu Oty Hofmana, 
který už po  čtyřicáté sedmé pořádá 
město Ostrov v  Karlovarském kraji. 
Co nás vedlo ke  spolupráci na  tako-
vém festivalu? 
Mnozí z místních se osobně znali se 
svým sousedem, známým a  skvělým 
spisovatelem, scénáristou převážně 
dětských filmů a knížek pro děti Otou 
Hofmanem. Kdo by neznal příběhy 
Pana Tau, seriál Návštěvníci nebo 
film Lucie, postrach ulice? Do Rado-
šovic jezdil mnoho let na svou chalu-
pu u lesa. Slavné scénáře v Říčanech 
také psal, inspiroval se, vymýšlel, 
scházel se tu s  mnohými, dnes slav-
nými herci, režiséry, filmovými tvůr-
ci. Dnes v tomto domě bydlí a je oby-
vatelem našeho města jeho syn Ota 
Hofman mladší. 
Město přijalo nabídku Ostrova a  le-
tošní festival bude probíhat v  Říča-
nech, v kině Centra Na Fialce. Dětští 
diváci, samozřejmě se svými rodiči 
a  prarodiči, se mohou těšit na  skvě-
lou nabídku filmů, která v  rámci 
festivalu bude v Říčanech promítána 
za velmi přijatelné festivalové vstup-
né. Na Fialce budou soutěžit o přízeň 
diváků například tyto filmy: Andílek 
na nervy, Sedmero krkavců, Jak jsme 
hráli čáru, Kdyby byly ryby a  Prin-
cezna a  písař. Navíc mimo soutěž 
promítneme film Na kometě, Deváté 
srdce nebo Čarovné dědictví.
Festivalu se v průběhu festivalového 
týdne zúčastní místní školy, takže se 
do kina dostane snad každý zájemce! 
Přesný program zveřejníme v příštím 
čísle Kurýru. V rámci festivalu si při-
pomeneme život a dílo Oty Hofmana 
– našeho souseda – výstavou, která 
bude Na Fialce. Pozveme vás na slav-
nostní vernisáž a  zahájení festivalu, 
který proběhne od 11. do 15. října. 

Zároveň vyhlašujeme dvě soutěže 
pro děti a mládež. Výtvarná soutěž je 
určená spíš menším dětem (z mateř-
ských škol a 1. stupně základní škol). 
Děti mohou malovat, modelovat, le-
pit, kreslit, fotit. Druhá soutěž je spí-
še pro děti větší, od 10 do 18 let. Na-
točte zajímavé a vtipné video v délce 
1 minuty. Téma obou soutěží je 
„Kouzla a čáry“. Své práce odevzdej-
te prostřednictvím říčanské základní, 
mateřské nebo umělecké školy do 30. 
září organizátorům festivalu. Nejlep-
ší práce budou vystaveny Na  Fialce 
po celou dobu festivalu, vítězná videa 
se budou promítat Na Fialce. Vítězo-
vé získají zajímavé ceny.

Hana Špačková

Dětský filmový festival pro děti  
poprvé v Říčanech
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V YPSANÁ FIXA
VÍTĚZ HLASOVÁNÍ ŘÍČAŇÁKŮ

SLZA
2. MÍSTO V HLASOVÁNÍ

S P O N Z O Ř IP O Ř A D AT E L

KONCERT  
PRO VŠECHNY
školáky

1. ZÁŘÍ 2015 OD 15 HODIN

ŘÍČANŠTÍ ŠKOLÁCI 
A STUDENTI 
VSTUP ZDARMA 
(DÁREK OD MĚSTA 
ŘÍČANY)

OSTATNÍ – VSTUPNÉ 
100 KČ

VE  
SPORTOVNÍ HALE  
v Říčanech



Informace z radnice

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 132Ê627Ê456,80 65,00

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

65Ê114Ê824,00 69Ê059Ê292,78 44Ê305Ê918,57 64,16

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 10Ê128Ê695,00 7Ê736Ê118,00 76,38

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 115Ê852Ê142,51 49Ê897Ê513,46 43,07

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê469Ê258,80 1Ê037Ê487,00 70,61

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 400Ê538Ê379,09 235Ê604Ê493,83 58,82

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

95Ê456Ê828,07 108Ê819Ê943,21 49Ê454Ê070,52 45,45

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 509Ê358Ê322,30 285Ê058Ê564,35 55,96

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 570Ê680Ê805,72 346Ê381Ê047,77 60,70

VÝDAJE  

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 263Ê684Ê095,86 160Ê264Ê863,19 60,78

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 5Ê370Ê845,93 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 269Ê054Ê941,79 160Ê264Ê863,19 59,57

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 150Ê405Ê072,28 58Ê166Ê850,57 38,67

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 9Ê908Ê748,44 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 160Ê313Ê820,72 58Ê166Ê850,57 36,28

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 429Ê368Ê762,51 218Ê431Ê713,76 50,87

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

95Ê456Ê828,07 108Ê819Ê943,21 49Ê454Ê070,52 45,45

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 538Ê188Ê705,72 267Ê885Ê784,28 49,78

Splátky úvěru 32Ê492Ê100,00 32Ê492Ê100,00 26Ê873Ê806,45 82,71

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 570Ê680Ê805,72 294Ê759Ê590,73 51,65

Rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 51Ê621Ê457,04

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 7. 2015 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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

REFERENt ODDělENÍ tEcHNIcKé SPRáVY  
– Odbor správy majetku
Termín podání přihlášek: 16. 9. 2015 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 17. 9. 2015 od 13.00 hod. 
Pracovní náplň: zajištění agendy dopravního značení na komunikacích města 
Říčany, zajištění systému dopravy v klidu, výkon agendy silničního správního 
úřadu – místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, výkon 
agendy spojené se zvláštním užíváním komunikací. Bližší informace získáte 
na telefonu: 323 618 126 – dušan Suchý, vedoucí oddělení technické 
správy, nebo tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personalistka.

ENERgEtIK
Termín podání přihlášek: 21. 9. 2015 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 22. 9. 2015 od 13.00 hod. 
Pracovní náplň: zajištění revizí plynu, plynových zařízení a spotřebičů, 
sledování odběrů energií. Bližší informace získáte na telefonu: 
323 618 191 – alena Linková, vedoucí oddělení hospodářské správy, 
a tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personalistka.

REFERENt ODDělENÍ PŘEStuPKOVéHO  
– Odbor právní (2 pozice)
Termín podání přihlášek: 9. 9. 2015 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 10. 9. 2015 od 13.00 hod.
Pracovní náplň: zajištění přestupkové agendy na úseku bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu. Pracovní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou (obě pozice). Bližší informace získáte na telefonu: 
323 618 292 – dagmar Čechráková, vedoucí oddělení přestupkového, 
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová zdeňka, personalistka.

mĚSTSKý ÚŘAD ŘíČANy 
HLeDá NOVÉ PrACOVNíKy 
NA NáSLeDUJíCí POZICe: 
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Informace z radnice

Názor zastupitelky
Zcela záměrně jsem se v červnovém 
i prázdninovém vydání Kurýru vzda-
la prostoru, který každému ze zastu-
pitelů měsíčně náleží. Říkala jsem si, 
že není třeba jitřit už tak vyhrocenou 
atmosféru kolem Magic Hillu a zcela 
jednoduše jsem do té doby řekla vše, 

co jsem sdělit potřebovala. O to víc mě překvapilo, v koli-
ka textech bylo mé jméno zmíněno.
I když respektuji právo každé strany vyjádřit veřejně svůj 
názor, dovolím si k  jednomu z  nich poslední komentář. 
Byla jsem investorkami Magic Hillu opakovaně nařčena, 
že jsem na  jednání pracovní skupiny přišla pozdě. To je 
sice pravda, nicméně jsem se dostatečně dopředu kole-
govi Michaličkovi, který komisi svolával, omlouvala, že 
mám pracovní povinnosti, které již bohužel nelze odlo-
žit a  nedostanu se z  centra Prahy dříve než v  16 hodin. 
Vzhledem k tomu, že komise byla svolána pouze čtyři dny 

předem, nedokázala jsem své závazky už nijak přesunout. 
Nicméně jsem udělala maximum, abych se na  jednání 
komise dostavila co nejdřív. Tuto skutečnost jsem inves-
torkám Magic Hillu znovu sdělila i prostřednictvím jejich 
advokátky. Nicméně samozřejmě platí, že kdo chce psa 
bít, hůl si vždycky najde. Narážky na  mou fundovanost 
a seznámení se s danou problematikou není ani třeba ko-
mentovat. To nechť posoudí jiní.
Pevně doufám, že tímto už skončila naše veřejná přestřel-
ka na dané téma. Věřím, že už to nikoho z občanů Říčan 
ani nemůže zajímat.
V  závěru bych ráda vyjádřila hlubokou úctu a  obdiv 
všem jednotkám profesionálních i dobrovolných hasičů, 
kteří se podíleli na hašení srpnových požárů v Říčanech 
a okolí. Je jasné, že letošní prázdniny daly v tomto ohledu 
všem zabrat. Doufejme, že září bude mnohem klidnější. 
Všem dětem školou povinným přeji, aby 1. září vykročily 
z domu pravou nohou a užily si následující školní rok, jak 
to jen jde.

Karolína Skrčená, zastupitelka, ANO

Společnost České dráhy 
umožnila prodej jízdních do-
kladů v pobočce informační-
ho centra v rondelu, a tak si je 
zde budete moci kupovat již 
od začátku října tohoto roku.

O prodej jízdenek jsme měli zájem už od loňského roku, 
ale náročné bylo nejprve přesvědčit vedení ČD, aby nám 
umožnilo pobočku zřídit, dále zajistit proškolení našich 
zaměstnanců a pořízení terminálů pro prodej. Vše se ale 
podařilo a my věříme, že když nevznikne jakýkoliv neoče-
kávaný zádrhel, ve čtvrtek 1. října přivítáme v naší provo-
zovně v rondelu první cestující. Díky této pobočce si bu-
dou moci všichni, kdo přicházejí k vlaku z Radošovic nebo 
z Pacova, zakoupit jízdenky přímo při cestě na nástupiště. 
Otevřeno bude denně od 6 do 18 hodin, o víkendu od 7.30 
do 18 hodin. V nabídce budou i časové jízdenky a jízdenky 
skupinové či jinak zvýhodněné.
Aby bylo možné paralelně s prodejem jízdenek provozo-
vat i samotné informační centrum, domluvili jsme zapůj-
čení prostoru pobočky městské policie v rondelu na část 
pracovní doby. Od  rána do  odpoledne bude tedy jejich 
kancelář sloužit prodeji jízdenek, v  pozdním odpoledni, 
večer a  v  noci hlídkám strážníků jako doposud. Během 
přípravy celého projektu se nám navíc podařilo vytvořit 

nové pracovní místo, které nám bude z větší části dotovat 
Úřad práce, pro uchazečku, která byla delší dobu v  jeho 
evidenci. Toto vnímáme jako příjemný bonus, protože 
jsme tak mohli nejen zajistit prospěšnou službu pro oby-
vatele města, ale ještě navíc zajistit práci pro nezaměstna-
ného s odpovídající praxí a rozšířit tak naše služby na del-
ší časové rozmezí.
Budeme se těšit na všechny cestující, kteří přijdou zakoupit 
si svoji jízdenku, nebo se jen poradit, jak výhodně cestovat. 
Na cestu vlakem si potom můžete koupit dobrou kávu z na-
šeho automatu, vyzvednout si nové číslo Kurýru nebo se 
podívat, jaké kulturní akce se chystají v Říčanech a okolí.

Kolektiv informačního centra  
a společnosti MaKS Říčany, o. p. s.

Studujete či jste na rodičovské dovolené a máte chuť si přivydělat? Na zajištění plynulého provozu prodeje jízdenek zejména 
o víkendech hledáme nové kolegy(ně) se zájmem o dlouhodobější spolupráci. Podmínkou je středoškolské vzdělání, uživatelská znalost 
PC, komunikativní znalost alespoň jednoho cizího jazyka a ideálně praxe v zákaznickém centru či cestovním ruchu. Ozvěte se nám 
na adresu infocentrum@ricany.cz, a to nejpozději do 11. září.

Prodej jízdenek ČD v rondelu 
již od října!

25



Bezpečnost a infrastruktura

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
Vážení čtenáři, jako vždy přinášíme informace o tom, co se 
dělo a událo v uplynulých letních měsících u Městské po-
licie Říčany. Co například strážníci řešili? Zvolili jsme ne-
tradiční formu, a to jakési shrnutí, jelikož jednotlivých udá-
lostí bylo velmi mnoho a náš prostor v Kurýru je omezen.
V  měsíci  červenci byli strážníci v  brzkých ranních hodi-
nách přivoláni k  bezvládně ležící ženě v  ulici Černokos-
telecká. Dle svědků, kteří městskou policii na místo při-
volali, došlo k fyzickému napadení ženy mužem, přičemž 
pachatel se před příjezdem strážníků dal na útěk. Stráž-
níci na  místě poskytují ženě první pomoc a  přivolávají 
na  místo zdravotnickou záchrannou službu. Šetřením 
je zajištěn podrobný popis pachatele a  po  předání ženy 
do péče záchranářů po něm začínají strážníci společně se 
svědky události pátrat. To se podaří v rekordně krátkém 
čase a  pachatel je zanedlouho od  svého činu strážníky 
omezen na  osobní svobodě a  předán Policii ČR. Dalším 
šetřením a výpovědí napadené ženy je celý skutek kvali-
fikován jako trestný čin – znásilnění ve  stádiu pokusu. 
Ve  věci dále šetří Policie ČR. Velké díky v  této události 
patří svědkům události i osobám, které přispěchaly na po-
moc a pomohly tak dopadnout pachatele.

Tropické teploty v letních měsících potrápily všechny slož-
ky integrovaného záchranného systému a služba opravdu 
nebyla v tomto období jednoduchá. Vlivem horka, přehřátí 
organismu a nepozornosti došlo k několika dopravním ne-
hodám, u kterých strážníci zasahovali. V místě nehod byl 
usměrňován provoz ostatních vozidel, a to i několik hodin 
v kuse, bez možnosti vyhledání alespoň stínu, a to až do úpl-
ného obnovení plynulého provozu vozidel na komunikaci.
Největší část činnosti strážníků a všech ostatních složek 
integrovaného záchranného systému v  dlouhotrvajícím 
horku a suchu zabraly lesní požáry, požáry travních po-
rostů a  jiné. Bylo toho opravdu hodně a  nechceme zde 
rozebírat jednotlivé požáry, to přísluší Hasičskému zá-
chrannému sboru a  Sboru dobrovolných hasičů města 
Říčany, které odvedly obrovský kus práce, zcela dobrovol-
ně a ve svém volném čase. Tato veliká vytíženost však po-
tvrdila připravenost všech složek situaci zvládat a hlavně 
společně v události postupovat tak, aby byla co nejrychleji 
a nejefektivněji vyřešena.
Zlomový okamžik nastal vyhlášením zákazu vstupu osob 
do  městských lesů mimo předem určené trasy – hlavní 
lesní komunikace. Na  dodržování zákazu dohlíželi pri-
márně právě strážníci a byly využity všechny prostředky 
k  hlídkové a  kontrolní činnosti; pěší hlídky, cyklohlídky 
a autohlídka. V rámci možností městské policie bylo pro-
šetřeno několik osob, které výše uvedený zákaz porušily 
a nedržely se stanovených tras.
Abychom nekončili zcela represivně, předpoklad nedo-
držení zákazu vstupu do lesů byl očekáván v daleko větší 
míře, proto všem, kteří tento zákaz dodrželi, děkujeme.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany

V  druhé polovině června jsme 
se účastnili několika akcí pro 
veřejnost. Ukázku hašení jsme 
předvedli v  sobotu 20. června 
na  zámku v  Nebřenicích. V  ten 
samý den se  naši žáci vydali 
na  oslavy založení SDH v  Be-
nicích, kde předvedli ukázku 
požárního útoku. V  neděli 21. 
června jsme byli k vidění na dět-
ském dnu na  ragbyovém hřišti. 
Další sobotu jsme s naší techni-

kou vyrazili do Tuklat, kam jsme byli pozváni na oslavy 
založení tamějšího sboru. A  v  sobotu 4. července jsme 
ve Všestarech, spolu s místními hasiči, předvedli ukázku 
hašení pro děti z  dětského domova.  Průběh letošního 
léta potrápil snad všechny obyvatele naší republiky a ze-
jména pak hasiče. Extrémně teplé počasí, dlouhodobé 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

sucho a mnohdy silný vítr se podepsaly na vzniku mno-
ha požárů. Takové nasazení jako letos nikdo z  nás ne-
pamatuje mnoho let nazpět.  Naše jednotka zasahovala 
od  konce června do  první poloviny srpna u  46 zásahů. 
Ve  22 případech byla povolána k  likvidaci obtížného 
hmyzu na území Říčan. Jednou vyjela k planému popla-
chu.  Dvakrát byla povolána jako záloha na stanici pro-
fesionálních hasičů v Říčanech, kteří zrovna zasahovali 
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u  rozsáhlých požárů v  okolí. A  v  dalších případech vy-
jížděla k požárům v Říčanech  v blízkém i vzdálenějším 
okolí. K  prvnímu požáru lesa u  Velkých Popovic vyjela 
20. července a do poloviny srpna jich měla na kontě 22. 
Na  přelomu prázdnin vyjížděla k  požárům i  několikrát 
denně a některé požáry se hasily i několik desítek hodin. 
Ve většině případů se na hašení podílelo mnoho dalších 
jednotek z okolí a ve dvou případech byl k hašení povo-
lán i vrtulník s bambi vakem. Přičemž u jednoho z nich  
zasahovaly dva vrtulníky současně. 21. 7. byla naše 
jednotka povolána k požáru pole za Marvánkem. 22. 7. 
hořel les u  Strašína. O  den později hořel les u  Starého 
koupaliště v Říčanech. Jednalo se o požár většího rozsa-
hu v nepřístupném terénu. Proto bylo povoláno mnoho 
dalších jednotek z okolí a s hašením pomáhal i vrtulník. 
Po  likvidaci požáru naše jednotka prováděla dohlídku 
požářiště do druhého dne.  25. 7. byla  jednotka povolá-
na k požáru odpadu u nádraží. 26. 7. se jednalo o požár 
porostu v Říčanech. 28. 7. vyjela jednotka k velkému po-
žáru stohu balené slámy a zemědělského stroje u Nupak. 
Zde zasahovalo mnoho  dalších jednotek z okolí. Velitel 
zásahu následně rozhodl, že se stoh nechá kontrolovaně 
dohořet. Naše jednotka proto na místě prováděla dohlíd-
ku po  dobu dvou dnů. 30. 7. hořel les opět u  Strašína. 
Ke dvěma požárům jsme vyjeli 31. 7., nejprve odpoledne 
k požáru lesa u Dolní Lomnice, kam jsme byli povoláni 
jako posila. A  následně v  podvečer do  Říčan k  požáru 
porostu. 3. 8. jsme zasahovali rovněž u požáru porostu 
v Říčanech. 5. 8. hořely balíky slámy poblíž Kuří, 6. 8. se 
jednalo o požár porostu v Říčanech. 7. 8. jsme byli po-
voláni k  rozsáhlému požáru lesa u  Světic. Již při cestě 
k  zásahu bylo zřejmé, že se jedná o  požár velkého roz-
sahu. Postupně byl vyhlášen 3. stupeň požárního popla-
chu. Požár zasáhl území o  rozloze 6 hektarů v  obtížně 
přístupném terénu. Povoláno bylo celkem 18 jednotek 
ze Středočeského kraje a z Prahy. Nasazeno bylo několik 
desítek hasičů a cca 30 kusů techniky. S hašením pomá-
haly současně dva vrtulníky s  bambi vakem.  Jednalo 
se o požár, na který bylo  potřeba velké množství vody. 
Proto byla zřízena dvě čerpací stanoviště na  okolních 
rybnících a voda se k zásahu musela dovážet kyvadlovou 
dopravou. Zásah trval několik hodin a  po  jeho zdolání 
na místě zůstala naše jednotka, která po dobu dvou dní 
na požářišti prováděla dohlídku. V neděli 9. 8., dvě  ho-
diny po návratu ze Světic, byla naše jednotka povolána 
k  dalšímu požáru lesa u  Olivovny. Po  jeho uhašení se 
vrátila na  základnu, aby o  několik hodin později vyjela 
ke Kuří na požár porostu, který hořel na  třech místech 
současně. 10. 8. hořel porost  v  aleji mezi Radošovice-
mi a Březím. 11. 8. byla jednotka povolána jako záloha 
na  stanici profesionálních hasičů v  Říčanech.  13. 8. 
vyjela k  požáru lesa poblíž autobusové točny v  Říča-
nech a následně k požáru lesa u Tehovce.  A v pátek 14. 
8. strávili naši hasiči u  požárů celý den. Nejprve byli 
povoláni k  požáru lesa u  Vyžlovky, kde byl vyhlášen 2. 
stupeň požárního poplachu. Od tohoto zásahu se muse-
li rychle přesunout ke Světicím, kde se po týdnu znova 
rozhořel les. Poté se vrátili zpět na Vyžlovku. A po návra-

tu z Vyžlovky vyjížděli do Škvorce, kde se jednalo o po-
žár porostu. Vydechnutí všem hasičům přinesl až déšť  
a ochlazení, které nastaly v polovině srpna. 
Členové naší jednotky tak během prázdnin strávili při 
zásazích mnoho hodin a  dní. Během zásahů zabránili 
četným materiálním škodám, které by oheň napáchal, 
a uchránili hodnoty v řádech miliónů.  To vše zcela zdar-
ma bez nároku na odměnu. Mnozí si  ve svém zaměstnání 
brali dovolenou, aby zajistili akceschopnost jednotky. Ně-
kteří na  svoji plánovanou dovolenou vůbec neodjeli, jen 
aby byli k dispozici v případě vyhlášení poplachu. Někteří 
omezili své soukromé aktivity, aby byli v dosahu, a někteří 
chodili do  svého zaměstnání, přes  noc hasili nebo pro-
váděli dohlídku požářiště a ráno šli opět do zaměstnání. 
Během prázdnin si například  naši hasiči museli odpustit 
i takovou běžnou letní záležitost, jako třeba večerní pose-
zení s přáteli u piva či sklenky vína, neboť by nebyli schop-
ni realizovat výjezd.  
Za svoji práci, kterou zdarma poskytují městu, jeho oby-
vatelům a celému okolí, si naši dobrovolní hasiči zaslouží 
uznání a veliké díky.
Závěrem bychom vás rádi všechny pozvali v sobotu 5. 9. 
před budovu Alfa Tower na  Černokostelecké ulici v  Ří-
čanech.  Zde se od 9 hodin  utkají nejtvrdší z nejtvrdších 
hasičů o vítězství v soutěži  TFA Říčany (nejtvrdší hasič 
přežije). Tato soutěž je zároveň zakončením středočeské 
Dräger ligy v TFA.  A v sobotu 26. 9. se na stejném místě, 
rovněž od 9 hodin, uskuteční úplné zakončení Dräger ligy 
v TFA, kdy se do Říčan sjedou nejtvrdší hasiči z několika 
krajů. Na  všechny diváky a  příznivce tohoto náročného 
odvětví hasičského sportu se těšíme.

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany
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Meruňka obecná 
Prunus armeniaca

Životní prostředí a zdraví

Meruňková sezona skončila a ve spíži 
odpočívají letošní marmelády. Koho 
by přitom napadlo, že meruňka, ros-
toucí před každou českou a  zvláště 
pak moravskou chalupou, je nedávný 
přistěhovalec.
Ve  střední a  východní Asii roste asi 
deset druhů meruněk. Jeden z  nich, 
meruňka obecná, se dnes pěstuje té-
měř po celém světě.
Původním domovem meruňky je 
severní Čína pod pohořím Ťan-Šan, 
kde se pěstuje a  šlechtí již více než 
4 000 let. Postupně se šířila přes Írán, 
Arménii (která byla dříve považová-
na za její pravlast, odtud jméno arme-
niaca) až do  oblasti Středozemí. Ří-
mané byli první, kdo v Evropě založili 
meruňkové sady. Během středověku 
se meruňky pěstovaly v  klášterních 
zahradách a  postupně se šířily dál 
na sever. U nás se začaly běžně vysa-
zovat až v průběhu 19. století.
Strom dorůstá výšky kolem 10 met-
rů. Má nepravidelně rozložitou koru-
nu větvící se nízko nad zemí. Kmen 

kryje tmavě hnědá, podélně rozpras-
kaná borka. Mladé větve jsou hladké 
s mnoha světlými lenticelami. Zašpi-
čatělé listy na dlouhých řapících mají 
vroubkovanou čepel.
Bílé narůžovělé květy vykvétají ještě 
před olistěním, často již na  přelomu 
března a dubna. Plodem jsou oranžo-
vé, dužnaté peckovice se sametovým 
povrchem. Hnědá, zploštělá pecka 
ukrývá semeno. Semena se případně 
dají konzumovat, ale pouze v  malém 
množství (cca 10 kusů) a nejsou vhod-
ná pro malé děti. Hořkomandlová vůně 
upozorňuje na  přítomnost amygdali-
nu, který se při trávení mění v kyanid.
U  nás pěstované kultivary meruněk 
jsou krátkověké. Plodí již pátým 

rokem, ale asi po  25 letech začínají 
odumírat, dožívají se maximálně 80 
let. Stromy často trpí klejotokem (vy-
lučování hmoty podobné pryskyřici) 
a  mrtvicí meruněk (apoplexií). Při 
mrtvici náhle usychají některé větve 
nebo celý strom. Původcem jsou hou-
bová onemocnění.
Meruňka snese silný zimní mráz, ale 
je citlivá na jarní mrazíky, které mo-
hou zničit úrodu.
Ze sladkých plodů meruněk se vyrábí 
bezpočet dobrot jako koláče, kom-
poty a  džemy. Také se suší, nebo se 
z nich pálí meruňkovice.

Jakub Halaš
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Přírodovědné kroužky v muzeu
Od září se opět můžete těšit na přírodovědné kroužky pro 
děti, které připravuje Ekocentrum Říčany ve  spolupráci 
s Muzeem Říčany.
Kroužek pro děti od 6 do 9 let bude v úterý odpoledne, krou-
žek pro děti od 10 do 15 let ve čtvrtek. Přihlášky a informace 
najdete na webových stránkách muzea a Ekocentra Říčany.

Pečujeme o zvířátka 
Tento školní rok budou probíhat pravidelná setkání pro 
rodiče s dětmi u našich domácích zvířat. Děti si budou 
moci pohladit králíčky, nakrmit slepice – a možná najde-
me i čerstvě snesené vajíčko. Budeme si vyprávět o domá-
cích zvířatech, co jedí, jaká mají mláďátka, čím jsou člově-
ku užitečná.  Při každém setkání se dovíme něco nového, 
zahrajeme si také hry, někdy si i něco vyrobíme. Vstupné 
50 Kč na  rodinu bude použito na  provoz komunitního 
chovu (krmení, očkování apod.). 

Komunitní chov domácích zvířat Ekocentra Říčany na-
jdete naproti Muzeu Říčany. Setkání u  zvířátek bude 
probíhat každé úterý od 16 hodin do 17 hodin. V případě 
nepříznivého počasí se setkání ruší (aktuální informaci 
najdete vždy na webu Ekocentra Říčany).   
Pokud se chcete spolu s námi o zvířata pravidelně starat, 
kontaktujte nás na  katerinacihakova@seznam.cz.
Ukázkové hodiny přírodovědných kroužků a setkání se 
zvířátky můžete zdarma navštívit během Týdne volné-
ho času a sportu od 5. září do 12. září. 

Komunitní kompostér
Máte zájem kompostovat a nemáte příležitost? Ekocent-
rum Říčany nabízí zájemcům možnost kompostovat do-
mácí bioodpad na pozemku naproti muzeu.
Zároveň nabízíme možnost odebírat použitou podestýlku 
od králíků – vhodná jako výplňový materiál pro zakládání 
vyvýšených záhonů nebo jako mulč ke keřům na zimu. Po-
kud máte zájem, kontaktujte nás na eko.ricany@post.cz.

Mezinárodní noc pro netopýry
11. září v 18.00 na Říčanské hájovně
Přednáška s ukázkou živých netopýrů. Seznámíte se s běž-
nými druhy našich netopýrů, jejich zvyky, péčí o  mláďata, 
lovem a úkryty. Dozvíte se, jak zachovávat úkryty netopýrů 
při zateplování staveb nebo při zásazích do zeleně. V případě 
příznivého počasí 
proběhne odchyt 
netopýrů.
Přednášku povede 
Radek Lučan z Čes-
ké společnosti pro 
ochranu netopýrů. 
Vstupné 30 Kč

Kosení louky u Vojkova
Již 13. rokem proběhlo kosení druhově bohaté podmá-
čené louky u  Vojkova za  účasti členů Ekocentra Říčany 
a  dalších dobrovolníků. Na  louce každoročně kvetou 
chráněné rostliny – tři sta prstnatců májových a  další 
vzácné vlhkomilné rostliny.
Letos louka vůbec podmáčeně nevypadala, ale cvrčelo tu 
spousta kobylek a kvetly bukvice, tužebníky a jiné léčivky.
Abychom věděli, jaký „poklad“ tady pravidelným seká-
ním udržujeme, zapsali jsme letos všechny druhy rostlin 
na trvale vyznačených metrových čtvercích – roste tu běž-
ně až 35 druhů rostlin na metr čtvereční. Taková diverzita 
rostlin nabízí množství úkrytů a potravy mnoha druhům 
motýlů, brouků a jiným bezobratlým. 
Díky horkému počasí se podařilo usušit během dvou dnů 
seno, které použijeme při našem komunitním chovu do-
mácích zvířat jako krmení a podestýlku pro králíky a sle-
pice. Děkujeme všem zúčastněným hrabáčům a obětavým 
obracečům sena.
Budeme rádi, když se k nám příští rok přidáte – přijdete se 
s námi podívat v máji na rozkvetlé prstnatce a v červenci 
se protáhnete při hrabání louky.

Životní prostředí a zdraví
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Životní prostředí a zdraví

Velké skleněné plochy patří k dnešní architektuře. Mohou 
působit úžasně – odrážejí krajinu se stromy a zevnitř po-
skytují nerušený výhled. Právě tak to vnímají i ptáci. Pro 
ně ale tento dojem znamená smrtelné nebezpečí.
V Říčanech se sklo objevuje často – na městských budo-
vách a zastávkách autobusu, v rodinných domech. Na vy-
cházkách za ptáky, které pořádá Muzeum Říčany, se se-
tkávám s dětmi a učitelkami mateřských a základních škol 
i s místními občany. Vždy se najde někdo, kdo mi vypráví 
podobný zážitek: rána a pod oknem leží pták. Buď nára-
zem omráčený, nebo mrtvý. Co s tím?
Odhaduje se, že v České republice zahynou v důsledku nára-
zu do skla statisíce ptáků ročně, v celé Evropě jsou to až mi-
liony. Oběťmi skel jsou drobní pěvci, ale i sovy, dravci nebo 
strakapoudi. Proč do  skla narážejí? Protože ho nevnímají 
jako překážku, ale vidí v něm odraz okolí a cestu k průletu.

Měli bychom jim dát najevo, že sklem neproletí. Ovšem 
známé černé siluety dravců většinou nic neřeší. Ptáci totiž 
siluetu nepovažují za  skutečného dravce, a  je-li na  vel-
ké ploše umístěna pouze jedna, rozhodně k  upozornění 
na  překážku nestačí. Česká společnost ornitologická 
spolu se Zelenou domácností proto vyvinuly samolepky 
viditelné v UV světle, které lidské oko vnímá jen při pohle-
du zblízka, zatímco pták je z dálky vidí jako modrý zářící 
bod. Pomoci může i pomalování okna speciálním fixem, 
opět viditelným jen v UV záření. Tyto fixy jsou k dostání 
v  místním muzeu. Možností, jak nárazy ptáků do  skel 
omezit, je více. Před okno můžete zavěsit téměř cokoli – 
třeba sezonní dekorace, nebo namalovat obrázky barvami 
na sklo. Pomůže i posunout květináče s pokojovými rost-
linami dále od okna, aby je ptáci nepovažovali za vhodné 
místo k úkrytu. Spolehlivé jsou samozřejmě také tradiční 
rolety, záclony a žaluzie.
Každý zachráněný ptačí život má smysl a přitom stačí tak 
málo! Alena Klvaňová

Skleněné nebezpečí v Říčanech



Jak jsme vás již in-
formovali, občan-
ské sdružení Modré 
dveře rozšiřuje od  1. 
října svoji působnost 
a  nově bude nabí-
zet psycho-sociální 
služby, kromě Kos-

telce nad Černými lesy také v  ulici 
Olivova č. 312 v  Říčanech. Reaguje 
tím na aktuální poptávku, potřebnost 
a  současnou absenci některých slu-
žeb ve městě a okolí. 
Představujeme vám náš terapeutický 
program, který bude probíhat každý 
čtvrtek od 1. října 2015.

Psychoterapie Říčany:
9.00–10.30 hodin: Podpůrná terape-
utická skupina pro ženy – jedná se 
o  psychoterapeutickou skupinu pro 
lidi s neurotickými potížemi v  rámci 
sociálně aktivizační služby. 
11.00–12.30 hodin: Arteterapeutická 
skupina v  rámci sociálněaktivizační 
služby. 

13.00–14.30  hodin Psychoterapeu-
tická skupina pro osoby s psychotic-
kým onemocněním v  rámci sociál-
něaktivizační služby.  
15.00–16.30  hodin:  Psychoterapeu-
tická  skupina  pro  osoby  s  neurotic-
kými  potížemi.   V  rámci sociálněak-
tivizační služby. Účast je bezplatná, 
e-mail pro přihlášení: modredvere@
modredvere.cz, tel: 725 830 830.

Kromě pravidelných skupin 
v rámci služby sociální 
aktivizace probíhají též:
čtvrtek 17.00–18.30 hodin: Nácvik re-
laxace a  jóga. Tato aktivita je za úhra-
du. Rezervace je možná na  e-mai-
lu: modredvere@modredvere.cz.
Dále je poskytována dle domluvy in-
dividuální, párová a rodinná psycho-
terapie (za úhradu) se zkušenými te-
rapeuty PhDr.  Kateřinou Sivekovou 
Křižákovou a Mgr. Janem Kaňákem.  
Pro objednání kontaktujte terapeu-
ty na  e-mailu: katerina.sivekova@
modredvere.cz, jan.kanak@modred-

vere.cz, nebo na  tel.: 725  830  830, 
321 678 474.
V případě zájmu o terapii či zařaze-
ní do skupiny se obraťte na uvedené 
kontakty. Více informací o  progra-
mu jednotlivých skupin naleznete na  
www.modredvere.cz.

Pěkné dny přeje tým Terapeutického 
centra Modré dveře.

Vážení rodiče, milí pacienti, rádi by-
chom vás informovali, že ve  dnech 
29.–31. 8. 2015 proběhne stěhování 
bývalé ordinace praktické lékařky 
pro děti a dorost MUDr. Navrátilové. 
Od 1. 9. 2015 bude tato ordinace ote-
vřena na  nové adrese: Černokoste-
lecká 154/27a, 251  01  Říčany. Díky 
umístění ordinace na  novém místě 
vám můžeme nabídnout vyšší kom-
fort v  podobě vyhrazeného parková-
ní, bezbariérového přístupu pro ma-
minky s  kočárky a  lepší dostupnost 
díky blízkému vlakovému nádraží. 
Ordinace bude samozřejmě dispono-
vat moderním přístrojovým vybave-
ním, jako je například CRP test, díky 
němuž můžeme okamžitě zjistit pří-
tomnost zánětu v  těle a  rozhodnout 
o  nasazení antibiotik, nebo rychlý 
Strep A Test zaměřený na streptoko-
kový zánět horních cest dýchacích. 
V budově se nachází také lékárna.
V  ordinaci se setkáte s  novou paní 
doktorkou Katarínou Vasilovou, kte-

rá v roce 2010 ukončila studium na 2. 
lékařské fakultě FN Motol v  Praze. 
Po  ukončení studií pracovala jako 
sekundární lékař na  dětském oddě-
lení krajské nemocnice Liberec. Její 
působení zahrnovalo práci na  všech 
odděleních (kojenecké odd., odd. vět-
ších dětí, odd. matek s dětmi, jednot-
ka intenzivní péče, provoz lékařské 

služby první pomoci) a stáže na chi-
rurgii, ARU a perinatologickém cent-
ru ve FN Motol.
Paní doktorka žije aktivním životem, 
je sportovně založená a  nadále se 
celoživotně vzdělává ve svém oboru. 
S pacienty se domluví také anglicky. 
Poznamenejte si tedy novou adresu, 
telefonní číslo a  přijďte se seznámit 
se  svou novou dětskou lékařkou. 
Kompletní informace najdete také 
od 1. 9. na www.mediclinic.cz.

Kontakty a ordinační hodiny od 1. 9. 2015:
Mediclinic, a.s.
MuDr. Katarína Vasilová
Černokostelecká 154/27a, Říčany
Tel.: 323 604 933, 731 594 151

OrdINaČNí hOdINy:
PO: 7.30–12.00 13.00–15.00
ÚT: 7.30–11.00 12.00–14.00
ST: 7.30–11.00 13.00–18.00
ČT:  7.30–12.30
Pá: 7.30–11.00 11.30–12.30

inzerce

Stěhování ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Nabídka služeb Terapeutického centra modré dveře v Říčanech
Životní prostředí a zdraví
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Ve  chvíli, kdy píšeme tyto řádky, jsou 
krásné letní dny. Letošní léto bylo tep-
lotně hodně náročné, přesto jsme ne-
zaháleli. V  červenci jsme měli možnost 
prohlédnout si zámek Jemniště blízko 

Benešova a  ekologickou farmu v  Městečku u  Vlašimi. 
Prohlídka farmy spojená s vegetariánským obědem byla 
opravdovým zážitkem. A tak jako každý rok, i letos jsme 
navštívili výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích. 

Program
Pravidelné akce: 
– zahájení během měsíce září nebo října:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v  DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00–20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – zahájení 2. září (středa). Kroužek se 
schází vždy první a  třetí středu v měsíci od 14.00 hodin 
v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – zahájení 9. září (středa) od 16.00 
hodin ve  společenské místnosti DPS Senior (1. poscho-
dí). 

Akce:
n 9. září, středa – Povídání o historii – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Téma je „7 osudo-
vých atentátů v českých dějinách a 10 největších skandálů čes-
kých dějin“. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 10. září, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior – jí-
delna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání 
při kávě nebo čaji. Tentokrát bude i živá hudba. 
n 12. září, sobota – Zahrada Čech (Litoměřice) – Jed-
nodenní autobusový zájezd do  Litoměřic. Výstava je 
zaměřená na  všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky přírody. Kulturní památky a vý-
stavy ve  městě jsou tento den zdarma. Příspěvek účast-
níků: 220 Kč (pro členy Klubu Senior 200 Kč, zahrnuje 
dopravu, pojištění). Místa odjezdu: 7.15 h aut. zastávka 
K žel. stanici, 7.20 h aut. zastávka Rychta, 7.25 h aut. za-
stávka Sukova, 7.30 h aut. zastávka Štefánikova. 
n 17.–18. září – Jižní Morava – Bořetice – Dvoudenní au-
tobusový zájezd do oblasti Bořetic na úpatí Ždánického lesa. 
Nejproslulejší jsou Kraví hory s  početnou řadou vinných 
sklepů. Součástí je také posezení ve známém vinném sklepě 
U Procházků. Příspěvek účastníků: 990 Kč (cena zahrnuje do-
pravu, ubytování, pojištění, pobyt ve sklípku, vstupné do his-
torických objektů). Místa odjezdu: 8.20 h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 8.25 h aut. zastávka Rychta, 8.30 h aut. zastávka Su-
kova, 8.35 h aut. zastávka Štefánikova.

n 21. září, pondělí – Setkání s hudbou – Místo: Kulturní 
centrum Říčany. Začátek: 14.00 h. Akce se koná u příleži-
tosti oslav  Mezinárodního dne seniorů. K poslechu i tan-
ci bude hrát kapela Františka Kočárníka z  Kutné Hory. 
Na programu bude také „Překvapení pod plachetkou“ – 
tombola. Vstup zdarma.
n 30. září – 1. října 2015 – Rekondiční pobyt (Domažlic-
ko) – Dvoudenní autobusový zájezd do  oblasti Domažlic. 
Ubytování zajištěno v tříhvězdičkovém Hotelu Sádek. Zájezd 
je určen k poznání krásné oblasti Českého lesa. Na progra-
mu rekondice bude mj. i prohlídka muzea Křenovská váha 
(nejmenší muzeum v Čechách), zámku a hradu Horšovský 
Týn, města Domažlice, Baarova pomníku ve  Výhledech, 
zříceniny hradu Rýzmberk ve Kdyni, vyhlídky v Přírodním 
parku Chodovské skály, města Klatovy. Příspěvek účastníků: 
900 Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní, pojiš-
tění, vstupné do historických objektů). Místa odjezdu: 7.50 h 
aut. zastávka K Žel. stanici, 7.55 h aut. zastávka Rychta, 8.00 
h aut. zastávka Sukova, 8.05 h aut. zastávka Štefánikova.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 10. října, sobota – Jižní Čechy – výlov rybníka Rožumberk 
– Jednodenní autobusový zájezd. Návštěva výlovu největšího 
rybníka v ČR. Místa odjezdu: 6.10 h aut. zastávka K Žel. stanici, 
6.15 h aut. zastávka Rychta, 6.20 h aut. zastávka Sukova, 6.25 
h aut. zastávka Masarykovo nám. Příspěvek účastníků: 250 Kč 
(zahrnuje dopravu a pojištění). Přihlášení: do 5. 10. 2015.
n 14. října, středa – Prohlídka zámku Březnice (změna 
oproti původně uvedenému zámku) a města Rožmitál pod 
Třemšínem – Jednodenní autobusový zájezd. Komentovaná 
prohlídka renesančního státního zámku Březnice (Středočes-
ký kraj). Příspěvek účastníků: 230 Kč (cena zahrnuje dopravu, 
vstupné, pojištění). Místa odjezdu: 8.15 h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 8.20 h aut. zastávka Rychta, 8.25 h aut. zastávka 
Sukova, 8.30 h aut. zastávka Masarykovo nám. Přihlášení: 
do 10. 10. 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 10. září od 10.30 do 12.00 h.

Pro seniory
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V Centru Na Fialce již třetím rokem 
organizujeme Centrum celoživot-
ního vzdělávání, které je pobočkou 
pražského centra vedeného  Danou 
Steinovou již mnoho let. Přijíždějí 
k nám odborníci, kteří své poslucha-
če nejen zaujmou zajímavou před-
náškou, ale zároveň jim nabízejí 
vzdělání vysoké kvality.
Každý obor obsahuje osm přednášek 

konajících se ve 14denním intervalu. 
Posluchači se tak pravidelně setká-
vají v příjemném prostředí kinosálu 
Centra Na  Fialce. Závěr přednášek 
je většinou věnován diskusi a  dota-
zům. Ze zkušeností víme, že se po-
sluchači brzy stávají „spolužáky“. 
Často se pak spolu zastaví na kávu, 
spolu proberou své dojmy z  před-
nášky nebo se setkají na  některém 
z probíhajících cvičení. 
Tak jako na skutečné univerzitě i u nás 
začínáme začátkem října a  ke  studiu 
nabízíme tyto obory: PhDr.  Jana Je-
bavá: Osudová setkání ve  výtvarném 
umění, PhDr.  Jiří Sommer: Dobro-
družství historie, Ing. Jana Stejskalová: 
Historie zahradního umění.
Bližší informace a  přihlášky najdete 
na  www.nafialce.cz nebo na  recepci 
Centra Na  Fialce, Mánesova 2530, 
Říčany, telefon: 323606157.

Pro seniory

Od 1. 7. 2015 jsme uvedli do provozu 
nově postavený stacionář Olga, který 
má sloužit nejen obyvatelům Říčan, 
ale i občanům 52 obcí, které spadají 
pod správní obvod Říčan. 
Stacionář je určen pro osoby, které 
mají sníženou soběstačnost z  důvo-
du věku nebo zdravotního postižení, 
a  jejichž situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné osoby.
V  denním stacionáři jsou služby po-

skytovány klientům v  sazbě 70 Kč/
hod. V  případě pobytu nad 5 hodin 
a  min. 3x v  týdnu se sazba snižuje 
na 50 Kč/hod. 
Pracovní doba je pondělí–pátek od 7 
do 15.30 hodin.

Pokud potřebujete pomoci s  péčí 
o  své blízké, neváhejte a  obraťte se 
pro poskytnutí informací na  paní 
Janu Kadeřábkovou – vedoucí pečo-

vatelské služby, popř. Ivetu Závod-
skou – ředitelku DPS Senior.
Ve stacionáři Olga čeká na vaše blíz-
ké  kolektiv zkušených, milých a vždy 
usměvavých pečovatelek.
Přijďte se podívat a získat bližší infor-
mace. Těšíme se na vaši návštěvu.
Kontakty: Jana Kadeřábková – 
323 618 272, 725 851 898, DPS Se-
nior – 323 604 244–47.
Iveta Závodská, ředitelka DPS Senior

Celoživotní vzdělávání aneb  
„univerzita 3. věku“ v Centru Na Fialce

Informace k provozu v novém stacionáři Olga
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Pro děti a rodiče

Bezpečně na kole 
V pátek 18. 9. 2015 na dětském dopravním hřišti je pro 
říčanské třetí třídy ZŠ připraven již 4. ročník bezpeč-
nostně-preventivní akce Bezpečně na kole, která se koná 
v rámci Evropského týdne mobility. Pořadatelem je Ces-
ta integrace, o. p. s. Akce je konána za finanční podpory 
města Říčany a  materiální podpory BESIP – Minister-
stva dopravy ČR. Letošním motem Evropského týdne 
mobility je „Choose. Change. Combine.“ – „Zvolte, 
změňte, kombinujte“.
Hlavním cílem ETM je upozornit na neudržitelný nárůst 
individuální automobilové dopravy ve městech a na různé 
způsoby jeho řešení – podpora veřejné dopravy, budová-
ní cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší apod. 
Cílem akce Bezpečně na  kole je vybavit žáky alespoň 
základními dovednostmi a  znalostmi v  dopravní tema-
tice. Žákům budou předány základní informace, jak se 
správně pohybovat na  chodníku a  silnici, jak bezpečně 
jezdit na  kole – povinná výbava kola, základní značky, 
křižovatky, jízda na kole, koloběžce – jízda zručnosti, sla-
lom. Žáci si vše hravou a soutěžní formou procvičí přímo 
na dětském dopravním hřišti v Říčanech.

Upíří útočí – příměstské tábory 
s Cestou integrace

Již 3. rokem jsme během léta organizovali příměstské tá-
bory pro děti z Říčan. Za finanční podpory města Říčany 
jsme umožnili i dětem ze sociálně či ekonomicky slabší-
ho prostředí, aby prázdniny prožily v  kolektivu dětí, se 
spoustou zajímavých zážitků a  her. Táborů se účastnily 

i děti, které doporučil Sociální odbor MÚ Říčany, školní 
metodici prevence, sociální pracovníci Klubu Cesta. Bě-
hem července se konal 1. turnus, kterého se účastnilo 17 
dětí, druhý turnus proběhl na konci srpna (v době uzávěr-
ky nebyl znám přesný počet dětí). Letošní celotáborová 
hra byla zaměřena na  zlý rod upírů Nefetovců v  čele se 
samotným Nefet Mutem, který ohrožuje životy všech 
obyvatel. Děti postupně lovily upíry, až našly samotného 
Nefet Muta a jeho černé srdce pokropily svěcenou vodou 
a posypaly stříbrem. Program byl nabitý – od objevování 
a lovení upírů, přes průzkumy cizího prostředí a pašování 
krve, až po ulovení hlavního upíra a nalezení jeho upíří-
ho pokladu. S dětmi jsme i cestovali za krásami středních 
Čech – navštívili zříceninu hradu Hláska, vykoupali se 
v Sázavě a dozvěděli se něco o hradě Karlštejn. 

Markéta Hubínková, Cesta integrace

Zadluženost českých domácností neustále roste a  tím 
se zvyšuje také počet vymáhání dluhů soudními exe-
kutory. Základním problémem je nepřipravenost lidí 
brát na sebe závazky a  tyto závazky následně také plnit. 
V  dnešním článku vám poradíme, jak se aktivně bránit 
exekuci.

Návrh na zastavení nebo částečné zastavení 
exekuce
Pokud je vám nařízena jakákoliv exekuce, tak jednou 
z možností, jak se bránit proti jejímu provedení, je návrh 
na zastavení exekuce. K zastavení výkonu soudního roz-
hodnutí má dlužník k dispozici lhůtu 15 dní, která začíná 
běžet okamžikem doručení exekučního příkazu. Návrh 
na  zastavení exekuce se podává exekutorovi. Pokud ten 

návrhu na  zastavení nevyhoví, postupuje celá věc k  pří-
slušnému soudu, který definitivně rozhodne o  zastavení 
nebo pokračování exekuce.
Zákon vyjmenovává především tyto důvody, pro které 
může dojít k zastavení výkonu exekuce:
• pokud byl výkon rozhodnutí nařízen, ale rozhodnutí 
o výkonu se dosud nestalo vykonavatelným,
• v  případě, že nařízení (rozhodnutí soudu), na  jehož 
základě byla exekuce nařízena, se stalo neúčinným (na-
příklad pokud povinný podá odvolání k soudu a ten jeho 
odvolání vyhoví),
• na základě požadavku věřitele, kdy věřitel návrh k prove-
dení exekuce odvolá (např. ve chvíli, kdy se dlužník s věři-
telem domluví na pravidelných splátkách apod.),
• v případě, že jsou postiženy věci, které jsou vyjmenová-
ny v paragrafu § 321 a § 322 Občanského soudního řádu 

Občanská poradna informuje, jak se bránit exekuci (2. část)
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(např. běžné oděvní součásti, snubní prsten, zdravotnické 
potřeby v případě nemoci, hotové peníze do výše dvojná-
sobku životního minima a další věci),
• pro nemajetnost dlužníka, a to především v případě, že 
by případný výtěžek z exekuce nepokryl ani náklady exe-
kučního řízení.
Kromě těchto hlavních důvodů může dojít k zastavení exe-
kuce i v dalších případech, vždy záleží na konkrétní situaci.

Podání návrhu na zrušení exekučního příkazu
Tento návrh lze podat zejména v  případě, kdy exekutor 
vydá více exekučních příkazů a přitom jeden z nich bez-
pečně postihuje majetek, který bude stačit k úhradě dluhu 
i  nákladů exekuce. Pokud tedy například exekutor vydá 
exekuční příkaz přikázáním pohledávky z  vašeho účtu, 
kde je dostatek prostředků k  úhradě dluhu a  současně 
exekučním příkazem zřídí exekutorské zástavní právo 
na vašem domě, je na místě žádat o zrušení druhého exe-
kučního příkazu. Spolu s návrhem je nutné podat i důka-
zy, které dokazují tvrzené skutečnosti.

Úhrada nákladů
Pokud dojde k zastavení nebo zrušení exekuce, pak tímto 
úkonem nejsou řešeny náklady, které již s exekucí vznikly. 
To znamená, že i když se povinný domůže zastavení nebo 
zrušení exekuce, může po něm být exekutorem požadová-
na úhrada dosavadních nákladů.
O nákladech a o tom, kdo je povinný tyto náklady uhradit, 
rozhoduje vždy soud. Ten by tak měl učinit již v rámci roz-
hodnutí o zastavení nebo zrušení exekuce. V případě, že 
k zastavení nebo zrušení vedly především procesní chyby 
na straně oprávněného (věřitel, exekutor), povinný (dluž-
ník) by měl být od úhrady nákladů osvobozen.
V případě, že je zastavena nebo zrušena exekuce, a dluž-
ník již mezitím uhradil část vymáhané pohledávky, je opět 
na rozhodnutí soudu, aby určil, jestli je oprávněný povi-
nen vrátit to, co mu již dlužník uhradil.

Návrh splátkového kalendáře
Pokud nejste schopni zaplatit celou exekuci najednou, avšak 
chcete předejít návštěvě exekutora u  vás doma, je vhodné 
obrátit se co nejdříve na exekutora s nabídkou splátkového 
kalendáře. V  návrhu popište vaši sociální situaci a  nabíd-
něte měsíční splátku, kterou budete hradit. Při stanovení 
této částky buďte realističtí. Nenabízejte více, než budete 
skutečně schopni pravidelně platit. Pokud stanovené částky 
nebudete platit řádně, tak se vám tím mohou uzavírat dveře 
k možné dohodě s exekutorem v budoucnu.

Návrh na odklad exekuce
Dozvíte se, že je proti vám vedeno exekuční řízení. Chcete 
dluh zaplatit, ale například se dočasně zhoršil váš zdra-
votní stav v důsledku úrazu.  Přesně pro takové případy 
slouží tzv. odklad exekuce. Na návrh může exekutor nebo 
soud odložit provedení exekuce, jestliže se povinný ocitl 
bez své viny přechodně v  takovém postavení, že by ne-
prodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro přísluš-
níky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný 
by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. 
Návrh je nutné podat u  exekutora, který exekuci prová-
dí. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bez-
úspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu 
do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony smě-
řující k  provedení exekuce. O  odklad exekuce lze žádat 
rovněž v  případech, kdy byl podán návrh na  zastavení 
exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení sku-
tečně dojde.

Vždy je však nutné nezapomenout na lhůty 
a činit veškeré úkony včas
Ať se jedná o jakýkoliv z výše uvedených způsobů, dopo-
ručujeme vždy bránit se pokud možno neprodleně a celou 
věc neodkládat. Jen tak budete moci řešit zdárně své pří-
padné finanční problémy. 
Pro objednání do  naší Občanské poradny Cesty integrace, 
o.p.s.,  v Říčanech volejte 312 315 284 nebo pište na obcan-
skaporadna@cestaintegrace.cz. Rádi vám zdarma  poradíme. 
Občanskou poradnu Cesty integrace v letošním roce pod-
poruje Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Ministerstvo spravedlnosti, město Říčany a ČSOB. 

Pavla Gajdošová, Občanská poradna Cesty integrace

Lumpačení na Fialce 2
Dne 28. 7. 2015 proběhlo v pořadí již druhé Lumpačení 
na Fialce, což je aktivní den pro děti ze sociálně znevý-
hodněných rodin Říčanska. Pro děti byl připraven ho-
dinový vstup do  bazénu a  poté tanečky. Během celého 

dopoledne bylo zajištěno občerstvení a  na  závěr oběd 
pro všechny. 
Aktivního dne na  Fialce se zúčastnilo celkem 15 dětí ze 
sociálně znevýhodněných rodin a  dva mentálně posti-
žení, kteří se s dětmi zapojili do všech aktivit. Propojení 
zdravých dětí se zdravotně znevýhodněnými nás všechny 

35



Pro děti a rodiče

Dětský cyklistický tábor
Spaní v  chatkách nebo pod širákem, zpívání s  kytarou, 
výlety na kole i pěšky, návštěva hradu Landštejn a zaniklé 
středověké vesničky Pfaffenschlag, koupání v  rybnících, 
lanové centrum, malování hrníčků a  návštěva podzemí 
ve  Slavonicích, prohlídka klášterního kostela včetně ka-
takomb, zámek v Jindřichově Hradci, táborové hry… To 
všechno bylo součástí letního cyklotáboru, který měl být 
původně vodácký, ale díky nízkému stavu vody na  Be-
rounce narychlo změněný. Tábor pořádal Sbor církve 
bratrské v  Říčanech. Děti dorostového věku vyjížděly 
na  výlety „hvězdicově“ z  cyklokempu pod Landštejnem 
do krásné přírody České Kanady plné lesů, rybníků a hra-
ničních bunkrů, které si bylo možno prohlédnout. Na tá-
bor jsme dostali grant od města Říčany, za který velmi dě-
kujeme. Bylo to moc pěkné. Vedle stolního fotbálku se mi 
nejvíce líbilo ve  slavonickém  podzemí a  v  katakombách 

při svíčkách. Vedoucí si pro nás připravili táborovou hru 
s bodováním, což se mi také hodně líbilo, a různá povídá-
ní, např. o bezpečnosti na kole nebo přátelství.

za dorostence Vojěch Strnad 

Čechové pod Luží 2015
Byl horký den na  začátku čer-
vence. Čtyři slovanské rody 
pod vedením Praotce Čecha 
se trmácely po  úpatí hory Říp, 
překvapivě totožné s horou Luž. 
Slunce pálilo jako šílené, když 

vystoupily na vrchol a zřely krásnou zalesněnou krajinu. 
Tu Praotec prohlásil za zemi zaslíbenou, kde bude moci 
nový národ Čechů žít v  hojnosti a  bezpečí. Pak Češi se-
stoupili do údolí, kde zbudovali svou novou vesnici.
Tak začal náš letošní tábor. Děti se divily, že jim autobus neza-
stavil tam, kde vždycky a že musí vystoupit opravdu až na vr-
chol hory. Nejvíce je překvapilo, když přišly do tábora, kde žád-
né stany nestály. Ale děti se k tomu postavily čelem a navzdory 
vysokým teplotám vyrostlo naše hradiště překvapivě rychle.
Děti se tedy přemístily do doby bájných počátků českého 
národa. Seznámily se se známými postavami Jirásko-
vých Starých pověstí českých a způsobem života raného 
slovanského osídlení. Pomohly Bivojovi ulovit divokého 
kance a nalézt manžela pro kněžnu Libuši. V dívčí válce se 
utkali stateční chlapci a vychytralé dívky. Nezůstali jsme 
pouze u prastarých mýtů. Děti podnikly noční výpravu za 
lvem krále Bruncvíka a navštívily kouzelníka Žita. Nako-
nec se vydaly k tajemnému Blaníku, kde byly svědky vel-

ké bitvy blanických rytířů a prohnaných Braniborů, kteří 
nový český národ celou dobu ohrožovali.
Vedle dobrodružství po boku bájných postav se děti sezná-
mily s divy ptačího světa – s profesionálním ornitologem 
doslova na dosah ruky. Poznaly krásu nedalekého zámku 
Lemberk. A  na  závěr celotáborové hry zhlédly ohnivou 
show a přehlídku středověkého boje blanických rytířů. 
Letošní tábor se tedy vydařil, přestože nás sužovaly extrém-
ní výkyvy počasí. Chtěl bych jménem vedoucích poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a chodu tábora podíleli, především 
báječným dětem. A v neposlední řadě i městu Říčany za po-
skytnutí grantu na tuto akci. Jako vždy doufám, že to příští 
rok zvládneme stejně dobře, ne-li lépe.

Za Vesmír Říčany, z. s., Václav Skořepa

obohatilo. V rámci sociální integrace se nám tak podařilo 
propojit dva „odlišné světy“. 
Všichni jsme si společně celý den moc užili. Kdo již ne-
chtěl pobývat v  bazénu, měl možnost vyzkoušet páru, 
která nám byla doporučována pro svůj dobrý vliv na 
organismus. Když přišly poslední minuty pobytu ve 
vodě, dětem ani dospělým se nechtělo bazén opustit. 
Poté, co jsme se přemístili do zrcadlového sálu, kde se 
mělo tančit, všichni ožili a začali se pohybovat v rytmu 
veselých písniček. Během času stráveného v sále se děti 

naučily krátkou taneční sestavu a  také novým zábav-
ným hrám.
Lumpačení mohlo proběhnout díky finanční podpoře 
města Říčany, sponzorskému daru Centra pro volný čas 
Na Fialce a Tereze Zajíčkové, akreditované taneční lektor-
ce, která nám věnovala svůj volný čas. Centru Na Fialce 
patří i velké poděkování za možnost uspořádání akce. Tě-
šíme se na další spolupráci. 

Jitka Červenková
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – OSPOD
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Pro děti a rodiče

TÁBORY SKAUTSKÉHO STŘE-
DISKA LÍPA ŘÍČANY – celková 
bilance 130 dětí a  vedoucích. Úžas-
né zážitky a  zkušenosti a  nádherná 
příroda kolem nás. Moc jsme si to 
všichni užili a moc děkujeme vaedení 
táborů a  také velké díky patří městu 
Říčany za  příspěvek formou grantu 
určený na naše tábory. A nyní už více 
o programu od našich vedoucích.

Dívčí tábor v Dublinách
Když se skautky skoro po dvou letech 
vracely na naše staré známé tábořiště 
poblíž Dublin na Sedlčansku, ještě 
vůbec netušily, jaká dobrodružství 
během následujících čtrnácti dnů 
zažijí. 
Během prvního dne se nám za  po-
moci šikovných tatínků a maminek 
podařilo postavit celý tábor, a tak 
mohl program záhy vypuknout. 
Skautky táborem provázela hra 
„Únik z  virtuální reality“, při které 
sváděly boj o  holý život, kvůli ne-
povedenému experimentu mladých 

a  nadějných vědkyň. Mezitím se 
starší světlušky vydaly do říše divů, a 
poté, co na tábořiště dorazily i mladší 
světlušky, se společně přesunuly 
na  Zeměplochu. S  táborem byla 
letos spojena i jedna netradiční 
akce, kterou byl zážitkový kurz první 
pomoci. Jeho součástí byla i drsnější 
noční maskovačka pro vedoucí. 

Zatímco světlušky obsazovaly čtvrti  
zeměplošského hlavního města, skaut-
ky zažily výsadek, koupání v  lomu, 
zvířátkový přepad tábora skautů, 
zdolávaly lanové překážky, pekly pizzu 
a také hodně zpívaly. Díky tomu čas 
strávený na táboře utekl jako voda a 
my už se těšíme na další.

Petra Vrtule Porschová

Klučičí tábor v Nečíně
Jako každý rok, i  letos se říčanští 
skauti a  vlčata vypravili na  letní tá-
bor. Na  louce mezi Nečínem a  Hři-
měždicemi si vlastníma rukama 
(a s pomocí rodičů) postavili své sta-
ny a  teepee, kuchyň s  jídelnou a  vše 
ostatní, co je potřeba k přežití 14 dnů 
mimo civilizaci. Mezi stany vyrostla 
dokonce i přírodní tělocvična.
Horké táborové dny byly vyplněny 
hrami, naučnými programy i koupá-
ním. Mladší kluci se po dobu tábora 
stali námořníky a v celotáborové hře 
Vládci oceánu putovali po tajemných 
ostrovech Oceánie, které ukrývaly 
mnohé výzvy a  nebezpečí, obchodo-
vali s cenným zbožím, budovali flotily  
mořských korábů a v neposlední řadě 
bojovali s proradnými piráty.
Starší kluci se v  rámci své celotábo-
rové hry ocitli ve  světě Hry o  trůny. 
Museli svést mnoho bitev, pečlivě 

plánovat a intrikovat, aby jejich rody 
získaly co nejvíce vlivu. Jen jeden to-
tiž mohl zvítězit a usednout na Želez-
ný trůn.

Letošní tábor se opravdu vydařil. Dě-
kujeme všem, co nám pomohli, a tě-
šíme se na příští rok.

Lukáš Pavelka
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Lesní rodinné dopoledne v září
Lesní dopoledne se bude od září konat pravidelně každý 
čtvrtek od 10 do 12 hodin a nabídne příjemný prostor že-
nám s malými dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. Je za-
končeno společným obědem. V teplých měsících se koná 
na louce u lesní školky Pramínek, v chladných měsících se 
koná v Říčanské hájovně. Lesní rodinné dopoledne vede 
Alžběta Zíková a Jana Poštulková.
Program září:
10. září – Mandaly z přírodnin s Alžbětou 
17. září – Výroba létajících draků s Janou 
24. září – Korále z jeřabin s Alžbětou 
Cena: 90 Kč za rodinu.
Přihlášení na emailu: olga.jarkovska@lesniklubpraminek.
cz anebo sms na tel. 731 523 025 do 12 hodin den předem. 
Misku a lžíci na polévku s sebou. Těšíme se na setkání.

Ohlédnutí za příměstskými tábory 
v Pramínku

Letošní rok jsme 
v  červenci uspořá-
dali čtyři tematické 
příměstské tábory 
– tanečně-hudební, 
divadelně-drama-
tický, lesní inspiro-
vaný knihou Mio 
můj Mio a  outdoo-

rový, který byl určen chlapcům od 6 do 10 let. Divadelně-dra-
matický tábor byl v pátek zakončen divadelním představením 
Džiró a čtyři svitky (japonská pohádka), ve kterém si zahrály 
všechny děti. Hrálo se ve stínu lesa a za hojné účasti diváků 
– rodičů a přátel. Tématem outdoorového tábora byla Země, 
Voda, Oheň, Vzduch. Každý den byl zaměřen na jeden živel. 

Kroužky v Pramínku v září
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 
zví řat, 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 e-mail 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 hodin v Pramínku.

Chlapci například modelovali z hlíny, koupali se v rybní-
ku, slaňovali anebo hráli fotbal. Program obsahoval i noč-
ní dobrodružství s přespáním.
Děkujeme všem zúčastněným za  společný čas a  těšíme se 
za rok. Současně děkujeme městu Říčany za finanční podporu. 

V  červenci jsme přivítali první děti 
v  Mateřské škole Zahrádka a radostně 
zahájili provoz.  Naším zaměřením je 
také příroda, a  proto spolupracuje-
me s Muzeem Říčany. Již v srpnu jsme 
společně uskutečnili první námětový 
program na  Lázeňské louce pod ma-
teřskou školou.
Děti chytaly a  pozorovaly různý 
hmyz, povídaly si o zvířatech a  hledaly 
pro ně správný úkryt.   Vše probíhalo 
zábavnou formou, kdy se děti  sezna-

movaly  s okolím a přírodou. Celý pro-
gram byl ukončen společnou veselou 
hrou na stonožku.
Slunečné dopoledne proběhlo v příjem-
né atmosféře a s úsměvem na tváři.
Touto cestou bychom chtěli za celý ko-
lektiv mateřské školy poděkovat  Mu-
zeu Říčany za  velice pěkně připrave-
ný program a  určitě se budeme těšit 
na další spolupráci.

Matoušková Pavlína 
ředitelka Mateřské školy Zahrádka

muzeum a Zahrádka společně v přírodě

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)

Škola snů
Před rokem jsme 
na  tomto místě 
psali, že máme 
sen. Sen o  malé 
rodinné škole, 
kde by děti v klid-
ném a  bezpeč-

ném prostředí získaly kvalitní vzdělání 
a už od první třídy rozvíjely znalost an-
gličtiny. Zdálo se to jako vzdálený cíl. 
Neuvěřitelné se však stalo skutečností  
a do roka a do dne se tento sen splnil! 
Právě teď v budově ZŠ Nemo v krásné 
barevné třídě vybavené interaktivní 
tabulí čekají  zbrusu nové lavice na své 
první prvňáčky, kteří do  nich 1. září 
usednou. V  poličkách se na  dychtivé 
ruce dětí těší všemožné vzdělávací hry 
a  výukové pomůcky, zatím netknuté 
odpočívají připravené učebnice a  vý-
tvarné potřeby.  V šatně už stojí skříň-
ky, kam si děti budou ukládat své věci, 

a tělocvična je v perfektní kondici. Jen 
ještě vydržet těch několik dní čekání, 
než bude úterý a  naše škola konečně 
ožije dětskými hlasy!
Je toho hodně, nač se můžeme těšit! 
Náš školní rok bude plný učení, po-
znávání, sportování, ale i exkurzí a vý-
letů. Zapojíme se do  mezinárodních 
projektů Little Edison a  E-Twinning. 
Zaměříme se na  rozvoj čtenářské 
gramotnosti a  ve  spolupráci s  ČVUT 
i na podporu vztahu k technice a pří-
rodním vědám. Po vyučování nabídne-
me dětem v ceně školného různorodé 
aktivity a kroužky, včetně konverzace 
s  rodilým mluvčím, a  samozřejmě 
ranní i odpolední družinu. Především 
ale nabízíme individuální přístup, klid 
na práci, příležitost k aktivnímu učení 
a nízký počet žáků ve třídě. 
Každý prvňáček se do školy těší. Se 
stejným očekáváním a radostí jdeme  
vstříc našemu prvnímu školnímu 
roku i  my v  Nemu!  Na  shledanou 

1. září se těší  Dagmar Bartoňková.  
Přijďte se k  nám podívat, hledáme 
ještě další holčičky do první třídy.
Více informací o naší škole na www.
skolanemo.cz.

                   

 

 
 

Jesličky a mateřská škola Landie, Orlická 2188, Říčany 

přijímáme děti na školní rok 2015 / 2016 
 

 jsme zavedená školka, již 9.rokem nejen v Říčanech, v rejstříku škol MŠMT 

 nabízíme jesličky pro batolátka od 6 - 24 měsíců, mateřskou školu pro děti od 2 do 7 let 

 máme třídy s malým počtem dětí a zkušený tým pedagogů 

 vedeme děti v duchu filozofie respektovat a být respektován 

 máme školní vzdělávací program se zaměřením na zdravý pohyb 

 v rámci školného děti pravidelně absolvují tenis, plavání, bruslení, angličtinu s Wattsenglish 

 jezdíme na školu v přírodě a na školu na lyžích, máme širokou nabídku odpoledních kroužků 

 vaříme zdravou stravu v bio kvalitě ve vlastní kuchyni  

 

Rádi s vámi domluvíme i individuální termín návštěvy na telefonu 602 259 004 nebo 603 510 030. Více na www.landie.cz
   

 

PŘIJMEME 
PEDAGOGA 

Dětský BIO JARMARK již 8. října ve 13 hodin v Landii!!! 
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Všichni se již netrpělivě 
těšíme na  začátek školní-
ho roku. V  mateřské škole 
nás čeká vstup nových dětí, 

které přicházejí do dětského kolektivu poprvé. S některý-
mi se už známe z našich „herniček pro maminky a děti“, 
které probíhaly pravidelně – páteční dopoledne.  V  zá-
kladní škole čekáme na  naše nové prvňáčky, se kterými 
jsme prožili adaptační dny během května a června a strá-
vili společně školu v  přírodě v  Krkonoších na  oblíbené 
Boudě Jana. 
Všem dětem přejeme pěkný vstup do nového školního 
roku – neutuchající radost a  chuť do  nového vzdělá-
vání a setkání s novými spolužáky a pedagogy. Zvláště 
pak našim absolventům mateřské školy, kteří se „roz-
běhli“ do různých typů základních škol. 
Rozloučili jsme se s nimi v červnu na Zahradní slavnos-
ti ceremoniálem – pasování na „školáčka“. Našim prin-
ceznám a rytířům to náramně slušelo. Starší spolužáci ze 
školy jim zahráli krátké divadlo, a pak byl parket věnova-
ný tanci a zábavě. 

divadelní představení žáků zŠ na zahradní slavnosti

Budoucí předškoláci po pasování na školáky 

Školní rok 2015/2016 začíná pro děti v  úterý prvního 
září, avšak pro učitele v Sofii začal již v polovině srpna, 
kdy se naplno rozběhly přípravy na školní rok. Během léta 
jsme rozšířili úložné prostory pro učitele, vylepšili vnitř-
ní prostory školky a také rozšířili jídelny, ve kterých děti 
dostanou k dispozici reálné dětské kuchyňky, ve kterých 
si budou moci mýt nádobí i péct ve vlastní dětské troubě. 
Paní učitelky na základě zkušeností z minulého školního 
roku upravily jednotlivé sekce obou tříd mateřské školy, 
abychom dětem vytvořili co nejlepší prostředí pro hru 
i práci s připravenými materiály a pomůckami.
Tým učitelů ze základní školy během příprav absolvoval 
týdenní soustředění zaměřené na  oblast českého jazy-
ka. Pod vedením lektorky Hanky Menšíkové z  Institutu 
celostního učení prošli školní vzdělávací program a  po-
žadované výstupy, které naši učitelé mohou aplikovat 
na Montessori materiálu (např. analýzu slovních druhů, 
větných členů...). Učitelé se těší, že představí nové mate-
riály a pomůcky, se kterými mohou žáci samostatně pra-
covat a osvojovat si učivo nejen českého jazyka zábavnou 
formou. Například „Pohádka o slovních druzích“ je mezi 
dětmi velmi oblíbená. Při její prezentaci jí přirozeně na-
slouchají i děti z prvního ročníku, které se takto seznamují 
se symboly slovních druhů. (Naše třídy jsou věkově smí-
šené, a tak děti často slyší prezentaci učitelů pro jiné vě-
kové skupiny a mohou se jich v případě zájmu zúčastnit).

Soubor materiálů a pomůcek pro český jazyk pro jednotlivé ročníky, 
seřazený během školení 

Část pomůcek určených pro žáky první třídy 

ze života škol(ek)

Začátek školního roku v mateřské a Základní škole Sofie 
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ze života škol(ek)

Pomocí symbolů pracujeme se slovními druhy a posléze i větnými členy  

První školní den v ZŠ Sofie začne uvítáním žáků prvního 
ročníku do  třídy s  neodmyslitelným doprovodem jejich 
rodičů a blízkých a předáním  jejich novým učitelům (Ví-
tek Březka, Iveta Limburková a asistetka Jana Jägerová). 
Děti čeká první velký příběh – „O vzniku vesmíru“. Velké 
příběhy v naší škole (dalšími je například příběh O vzniku 
života na Zemi, příběh O vývoji člověka a další) jsou oso-
vou linií vzdělávání. Děti se učí v souvislostech o věcech 
kolem nás. Každý velký příběh je nástrojem propojení 
jednotlivých oblastí výuky – matematiky, českého jazyka, 
prvouky, cizích jazyků, ale zároveň také prostředkem pro 
každé dítě najít si oblast vlastního zájmu. Té se pak může 
ve  volné práci věnovat do  hloubky bez ohledu na  věk či 
zájmy ostatních dětí. 
Ve  druhém týdnu září se chystáme na  stmelovací pobyt 
do  Vlašimského ekocentra, kde se budeme věnovat „te-
ambuildingovým“ aktivitám.   

Posvícení v Říčanech
V polovině září pak chystáme již druhé Říčanské posvíce-
ní. Mateřská a základní škola Sofie se českými tradicemi 
zabývá již několik let a minulý rok se nám podařilo zor-
ganizovat první posvícení v  Říčanech po  mnoha letech, 
v termínu tzv. „havelského či císařského“ posvícení. Na-
ším cílem je obnovení starých tradic a zvyků, na kterých 
jsou postaveny hodnoty českého národa – a posvícení je 
jedním z takovýchto svátků. Posvícení je svátek vysvěcení 
místního kostela, což v  minulosti znamenalo roky dřiny 
i velké finanční výdaje vsi či města. Dokončení a vysvěce-
ní kostela znamenalo ve vsi velkou slávu, doprovázenou 
speciálně připraveným jídlem a pitím. Traduje se, že první 
posvícení pořádal již král Šalamoun. V Říčanech se tak-
to svátek slaví druhou neděli v  září a  letos tedy připadá 
na neděli 13. 9. 
V  týdnu před posvícením budeme opět „bílit“ chalupu 
(úklid a příprava školní zahrady), péct koláče – „zváče“ 
pro všechny „sousedy“ i posléze posvícenské koláče, které 
budou chutnou ozdobou posvícenské tabule. Připravíme 
opět výzdobu říčanského kostela sv. Petra a Pavla z plodů 
letošní úrody. Samotné posvícení proběhne na školní za-
hradě v neděli 13. září od 14.30 hodin. Bližší informace 
sledujte na našich webových stránkách. 

Rozvojové programy školy
Na  konci školního roku se nám podařilo získat finanční 
podporu (v rámci Operačního programu Vzdělání pro kon-
kurenceschopnost) na projekt čtenářských dílen, jazyková 
výuka dětí v zahraničí i výjezdy pedagogů na stínování.  
V rámci tohoto projektu se v říjnu s dětmi těšíme do Lon-
dýna. Tam je naší povinností absolvovat předepsaný počet 
hodin výuky anglického jazyka a seznámit děti s kulturou 
dané země. Naším cílem je přiblížit dětem způsob života 
v Anglii co nejvěrněji. I proto jsme zvolili variantu bydle-
ní v pronajatém bytě v běžné čtvrti Londýna s možností 
typických anglických snídaní.  Do školy, která je v centru 
města, budeme cestovat metrem a  odpoledne objevovat 
Londýn, jeho muzea a další pamětihodnosti. Na tento zá-
žitek budou navazovat „čtenářské dílny“, které v průběhu 
roku podpoří čtenářské dovednosti našich dětí.

Dny otevřených dveří nemáme, otevřeno máme pořád. 
Budete-li se chtít k nám podívat, zavolejte, napište nebo 
rovnou přijďte. Kdyby vás zajímal způsob učení dětí v ma-
teřské škole nebo základní škole či příprava předškoláků 
na školu, rádi vás školou provedeme. 

Těšíme se na viděnou na posvícení či při jiné příležitosti, 
Patrik Matlák, ředitel MŠ a ZŠ Sofie

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Školička TEDDY 
Říčany

www.teddy-ricany.cz

Přijímáme děti ve věku již od 2,5 roku

Bližší informace a přihlášky
Telefon 731 859 568
Email info@teddy-ricany.cz
WWW www.teddy-ricany.cz

Celodenní školné
3.900 Kč měsíčně!

	Jsme ve vile s vlastní velkou zahradou v Říčanech, ulice Kaštanová
	Pracujeme v malých skupinách do 10 dětí
	Předškoláky rozvíjíme podle osnov MŠMT
	Důraz klademe na dramatickou, výtvarnou a environmentální výchovu 
	Volitelné kroužky dětských tanečků, výtvarné výchovy a další
	Celoroční dětské saunování zdarma!

NáBor DěTí zaháJEN
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600. výROČÍ 
MISTRA JANA HUSA 
v NAšÍ škOlE
Žáci druhého stupně naší školy si dne  
18. 6. 2015 užili celoškolní projektový den 
k oslavám výročí mistra Jana Husa. Žáci 
byli rozděleni do heterogenních skupin, 
v každé skupině byli zastoupeni napříč 
ročníky. Existovalo 12 skupin, které byly 
dále rozděleny do 6 tematických skupin. 
Každé téma bylo tedy zpracováno dvěma 
skupinami. Žáci si sami mohli vybrat, 
o jakém tématu se chtějí dozvědět více. 
V nabídce byla témata: Jan Hus – o životě; 
Předchůdci a následovníci, učení, univerzita; 
Doba Mistra Jana Husa – stolování, móda, 
bydlení; Kostnice, Bodamské jezero a okolí; 
Středověké míry a váhy a posledním tématem byly Husovské 
slavnosti 2015 v ČR. Každá skupina měla zadaná témata 
vypracovávat a dále měla zpracovávat závěrečný poster, který 
sloužil jako informační materiál dalším skupinám pro vypracování 
závěrečného dotazníku. Žáci pracovali s pomocí poskytnutých 
materiálů, textů a využívali moderní média. Smyslem projektu bylo 

je seznámit blíže s významnou osobností, která je označována 
za Evropana nové doby a zpracovat toto téma mezipředmětově. 
Žáci byli vedeni k samostatnosti. Projektový den se velmi vydařil, 
skupiny pracovaly velmi vyrovnaně, některé rychleji, některé 
méně, atmosféra ve škole byla perfektní. 
Martina Dytrychová, učitelka německého jazyka

OUTdOOROvý kURz
Žáci osmých tříd každoročně 
jezdili na cyklistický kurz, 
ale letos tomu tak nebylo. 
Některé osmáky to mile 
překvapilo, ale někteří 
byli zprvu zklamaní. 
Avšak po prožití tohoto 
outdoorového kurzu nikdo 

nelitoval, že tam jel, a nikomu nevadilo, že se nejelo, jak jsme 
předpokládali, na cyklisťák. Ale pěkně od začátku. Když jsme se 
na začátku školního roku dozvěděli, že jedeme na outdoorový 
kurz, nevěděli jsme, co to ten outdoor kurz vlastně je. Když jsme 
se dozvěděli, že jsou tam různé zábavné aktivity a adrenalinové 
sporty, překvapilo nás to. Těšili jsme se, jak budeme hrát 
paintball, jak polezeme v lanovém parku, zahrajeme si jak 
míčové hry, tak strategické hry. Jednoho krásného dne jsme 
se sešli před školou, všichni s kufry, dobrou náladou a plní 
očekávání, že zažijeme úžasné čtyři dny. Když jsme dorazili 
do obce Želiv, již nás vítali naši instruktoři. Bylo jich pět. Byli 
úžasní. Bohužel dva museli odjet dřív, což nám bylo hrozně 
líto. Pan učitel i paní učitelky s instruktory skvěle vycházeli 
a byli nadšeni jak ochotou,  tak všestranně dokonalou prací 
instruktorů, dokonce i vzorným chováním nás dětí. Každý den, 
od rána do večera, jsme měli o zábavu postaráno. Hry, na které 
jsme se těšili, byly doopravdy skvělé. Nejsilnější zážitek jsme 
měli asi z paintballu, který jsme si užili, ani nám nevadilo, že 

když nás někdo trefil, měli jsme modřiny. Náš outdoorák, jak ho 
nazýváme, jsme zakončili diskotékou s kostýmy, každá ze třech 
tříd se převlékla za kostým od písmenka, které měla zadané. 
Jelikož jeden z instruktorů šel za Pana Instruktora Toaleťáka, 
dojde vám, jak písmena měly jednotlivé třídy. Po přehlídce 
převleků jsme se vrhli na tancování, kde nám mnoho lidí 
ukázalo své taneční schopnosti, dokonce i paní učitelky. Ráno 
už jsme stihli jen zabalit, rozloučit se s našimi instruktory, nafotit 
pár posledních selfíček a jet domů. Nikomu se jet nechtělo, ale 
bohužel jsme museli. Dokonce někoho napadlo se připoutat 
ke sloupu, ale nevěděl čím. Když jsme pak po víkendu šli 
do školy – je to neuvěřitelné, ale někteří z nás se dokonce i těšili. 
Vyprávěli jsme si zážitky a radostně vzpomínali na úžasné čtyři 
dny. A už teď jsme plní očekávání a těšíme se na náš školní výlet 
zase za rok. Hlavně doufáme, že pojedeme všechny tři třídy 
dohromady, protože právě tyhle výlety nás spojují. 

M. Šimuničová, K. Filípková
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Co nového v ZŠ u Lesa ve školním roce 2015/2016?

V novém školním roce otevíráme čtyři 
první třídy. V jedné z nich se děti bu-
dou učit analyticko-syntetickou me-
todou čtení a psaní, další tři se naučí 
číst a psát metodou genetickou. Výuka 
matematiky bude probíhat metodou 
pana profesora Hejného. Naši nej-
menší si také od prvního roku začnou 
osvojovat základy anglického jazyka. 
Od šesté třídy otevíráme jednu anglic-
kou třídu. V  ní letos přivítáme deva-
tenáct nadšených jazykářů, pro které 
je nachystán rozmanitý a  náročný 
výukový program zahrnující cílenou 
přípravu na  mezinárodní jazykové 
zkoušky. Vítaným zpestřením bude 
týdenní jazykový pobyt ve  Velké Bri-
tánii, na  který jsme získali finanční 
podporu v rámci Výzvy 56 vypisované 
MŠMT, týkající se zvyšování kvality 
ve vzdělávání, Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Spolu se žáky se budou vzdělávat i vy-
braní učitelé, kteří absolvují dvoutý-
denní pobyt v zahraničí s  jazykovým 
programem, který si sami podle své 

úrovně a svého zájmu zvolí. Tato akce 
budiž první vlaštovkou ve zkvalitnění 
jazykového vzdělávání pro všechny 
žáky naší školy. Velkou výzvou do bu-
doucnosti je postupné využívání 
metody CLIL (content and language 
integrated learning = integrovaná 
výuka předmětu a cizího jazyka) v co 
nejširším spektru předmětů.
Další oblastí, kterou budeme rozvíjet, 
je využití ICT technologií ve  výuce. 
Město Říčany poskytlo škole finanční 
dárek ve výši 250.000 Kč, za které jsme 
pořídili dvacet notebooků – mobilní 
počítačovou učebnu. Vyučující tak 
mohou s žáky zůstat v kmenové učeb-
ně a pracovat přes školní WI-FI. Nově 
vybaveno notebooky je i dvacet učitelů, 
kteří se účastnili projektu „Kooperativ-
ní model rozvoje ICT dovedností učite-
lů“. Spolupráce mezi žáky a učiteli se 
díky využívání moderních technologií 
zefektivní a zatraktivní. 
Navázali jsme spolupráci se zdravot-
níky, kteří vedou kurzy první pomoci. 
Měsíc září se ponese v  duchu: „I  vaše 
ruce mohou zachránit život!“ Usilu-
jeme o  statut ZDRAVÁ ŠKOLA. Sta-
neme se pilotní školou projektu pro 
Středočeský kraj. Žáci i učitelé projdou 

několika kurzy zaměřenými na záchra-
nu lidského života. Děti se naučí, jak 
se zachovat a  postupovat v  krizových 
životních  situacích. Donesou si své-
ho  plyšového kamaráda, na  kterém se 
budou učit obvazovou techniku, zasta-
vení krvácení, fixaci zlomenin a mnoho 
dalšího. Dětem bude k  dispozici plně 
vybavený sanitní vůz přímo  ve  škole, 
ve kterém dětem záchranáři ukáží pří-
stroje, vybavení, nosítka a jiné. Na závěr 
budou děti odměněny diplomy a vyrobí 
si záchranáře  Pepu. V  praktické  části 
si žáci vyzkouší základy první pomoci 
i  neodkladnou resuscitaci  na  resusci-
tačních modelech. Vyzkouší si situace 
různých poranění, které budou posléze 
řešit při nevšední závěrečné zkoušce.

JEŠTĚ Z LOŇSKÉHO 
ROKU: Projekt 
„Zkusme podnikat“
Škola může být celkem zajímavou 
laboratoří. Tedy místem, kde nevadí, 
když se něco nepodaří hned napo-
prvé; útočištěm pro pokusy, omyly 
a vítězství, které mají pro porozumě-
ní životu stejný význam.
Raději přistupujme k  nejrůznějším 
výzvám, známe-li jejich hodnotu a vý-
znam. Býváme v  takové chvíli nejen 
motivováni, ale také je zde šance hlub-
šího poznání a vrytí do paměti. Zvěda-
vost bývá neocenitelnou pomůckou, 
vyváží naše obavy z neznámého. 
Pokud jde o proces učení, kantor vítě-
zí ve chvíli, kdy žák zjistí, že co dělá, je 
vlastně docela zábavné. Ne však pro zá-
bavu samotnou (učení je také věcí váž-
nou), ale proto, že dobře ví, jak zábava 
a úspěch vedou k pozitivní hladině hor-
monů v těle. A pozitivní asociace a zá-

žitky napomáhají kvalitě zpracování 
informací a jejich zakódování v mozku.
Pomáhá, když je učivo spojeno s reál-
ným životem, se zážitky, které mohou 
děti potkat, s informacemi, které mo-
hou přinést užitek. Soubor informací 
bez příkladu nebo prožitku se stává 
nudným, a  nás přeci obklopuje tolik 
zajímavých věcí.
Projektem „Zkusme podnikat“ jsme se 
pokusili žákům devátého ročníku přiblí-
žit svět, který jim v dohledné době podá 
ruku.  Projektová výuka využívá vnitřní 
prožitek a  bývá zaměřena na  praktic-
ká a aktuální témata. Výuka v projektu 
mívá dlouhodobější cíle; předpokládá 
promyšlený scénář a  odborné znalosti 
pro dané téma. K realizaci tématu jsme 
využili zkušeností LAG Podralsko, jejich 
vypracovaného projektu, odborných 
materiálů a konzultací.
Nabídli jsme žákům v  hodinách medi-
ální výchovy, kde vzniká školní časopis 
a první zárodky školního televizního vy-

sílání, možnost zamyslet se nad činnost-
mi během výuky v kontextu tržní ekono-
miky. Zabývali jsme se právní formou 
podnikání, označením firmy, majetkem 
podniku, zaměstnanci, marketingem 
a prodejem, financováním a rozpočtem. 
Podstatné je, že takové učení žáci přijali 
za své, přemýšleli, mluvili spolu, vyhle-
dávali potřebné informace a tvořili. Re-
flexe žáků, jako je např. tato: „Jé, to se 
mi bude hodit na obchodní akademii. “, 
dává tušení, že takový projekt v devátém 
ročníku nebyl naposledy.

Dalibor Dudek, ředitel školy
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Loňský školní rok byl 
na  akce našich hudeb-
ních tříd velmi pestrý.
Už o  prázdninách jsme 
uspořádali pro děti z hu-
debních tříd týdenní pří-

městský tábor právě s hudebním za-
měřením. Na konci celého týdne děti 
ukázaly rodičům operku Budulínek, 
kterou se zvládly naučit.
Abychom zúročili prázdninové úsilí, 
vystupovaly děti s  operkou i  v  pečo-
vatelském domě Senior v Říčanech.
A blížily se Vánoce a s nimi i náš tradič-
ní Vánoční koncert Bezručovky, který 
rok od  roku přiláká více a  více poslu-
chačů. S některými třídami jsme opět 
navštívili Senior a snažili se tam navo-
dit alespoň trochu vánoční atmosféru.
Před Štědrým dnem  jsme si s našimi 
páťáky rádi zazpívali u  vánočního 
stromku na náměstí v Říčanech. Zde 
už Vánoce voněly odevšad… 
Nejvíce akcí nás čeká vždy na  jaře. 
I letos tomu tak bylo. V březnu jsme se 
účastnili projektu Divadla U22 v Uhří-
něvsi, který byl zaměřen na Velikono-
ce a zvyky kolem nich. Se 2. hudební 
třídou jsme nacvičili pásmo lidových 
písniček, her a  zvyků s  vlastním   in-
strumentálním doprovodem dětí 4. 
třídy. Byli jsme překvapeni i  tím, že 
naše vystoupení vysílala Česká televi-
ze v přímém přenosu Studia 6.
Každoročně probíhá vždy v  dubnu 
Jarní koncert partnerských škol, kde 
se letos ukázaly naše nejmenší děti 
z 1. třídy a naši nejstarší hudebníci ze 
6. a 4. třídy.
Naše děti mohly již druhým rokem 
ukázat, co umí, i na soutěži Pěvecké 

mládí, pořádané ZUŠ v rámci projek-
tu Patriot. A určitě se zde neztratily.
S úspěšným folklorním vystoupením 
jsme školu reprezentovali i  na  Fes-
tivalu řemesel 25. dubna na  námětí 
v Říčanech. 
Dva velké projekty jsme prezentovali 
v květnu. Byl to muzikál Zlatovláska, 
kde vystupovalo asi 80 různě vel-
kých dětí od  1. do  6. třídy. Muzikál 
jsme cvičili téměř dva školní roky 
a  teprve letos jsme si troufli na  jeho 
realizaci. Jelikož měla představení 
velký úspěch, zopakovali jsme je ješ-
tě v červnu jednou pro školy. Určitě to 
ale nebyla derniéra…
Druhým, úplně novým projektem byl 
absolventský koncert  žáků 5. C – hu-
dební třídy. Jen pro tento koncert se 
sešla kapela výborných muzikantů, 
kterým patří obrovský dík – Ráchel 
Skleničkové, Pavlu Koběrskému, 
Zdeňku Sýkorovi a  Honzovi Indro-
vi. S  nimi jsme si s  velkou chutí za-
hráli i  my, učitelé hudební výchovy 

na  Bezručce. Děti, které neměly od-
vahu zazpívat před ostatními, dosta-
ly možnost své kamarády doprovodit 
na hudební nástroj, případně odmo-
derovat celý koncert. Všichni svou 
roli zvládli na výbornou a rodiče byli 
možná hodně překvapeni, co jejich 
děti dokáží.
Na začátku června již druhým rokem 
proběhlo soustředění našich muzi-
kantů z hudebních tříd, školní kapel-
ky  a  mažoretek v  Janských Lázních 
na  chatě Lovrana. Cvičili jsme zde 
všichni na poslední červnová vystou-
pení – Zahradní slavnost v MŠ Čtyř-
lístek, Zahradní slavnost Bezručovky 
a mažoretky na Kmochův Kolín. 
Poslední akcí – prázdninovou – byl 
letní tábor Bezručovky. Tady se opět 
hlavně hrálo a  zpívalo. Takže úplně 
stejně, jako to u nás na Bezručce cho-
dí celý školní rok…

učitelé hudební výchovy  
J. Šindelářová, M. Mužík,  

J. Mrázková Fingerová 

Profilace školy v praxi aneb jak hudební třídy naší školy 
prožily školní rok 2014/2015 ?

Stejně jako v rocích minulých se i  le-
tos o  prázdninách ve  škole usilovně 
pracovalo. Proběhlo malování části 
školy a ve školní kuchyni se rekonstru-
ovala podlaha. Zásadní změna čeká 
na  všechny již při vstupu do  budovy. 
Škola má nový vstupní portál, recepci 
a nově obložené vstupní schodiště.

Účelem je zajistit bezpečnost žáků 
i zaměstnanců školy. Spolu s tím při-
chází i nový zaměstnanec školy – pan 
recepční. 
Nový školní rok zahájíme v počtu 750 
žáků, kteří jsou zařazeni do  31 tříd. 
S nárůstem žáků se zvětšil i pedago-
gický sbor o 4 pedagogy. 

Škola pokračuje ve  své profilaci 
– hudební a  jazykové vzdělávání. 
Obměnili jsme nabídku volitelných 
předmětů s  cílem podpořit zájmy 
žáků. Na  prvním stupni  je to voli-
telný předmět Rozumíme penězům, 
na druhém stupni nově nabízíme Fy-
zikální praktika, Sportovní hry a ne-
povinný předmět Výtvarný ateliér. 

Nový školní rok v Bezručovce může začít
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masarykovo klasické gymnázium

V  letošním školním roce budeme 
vzpomínat na  vznik školy před čtvrt 
stoletím. Je to už opravdu 25 let exis-
tence školy a nepřipadá mi to vůbec 
dlouho. Ale práce, kterou vykonalo 
mnoho lidí, kteří se zasloužili o  to, 
jaká je škola dnes, je úžasná. To se 
zmiňuji nejen o  učitelích, správních 

zaměstnancích, ale i  o  spolupracov-
nících mimo školství. Jsem šťastná, že 
se nám projekt školy podařil, že prá-
ce nás všech, co jsme byli od počátků 
zapojení do  činnosti školy, nebyla 
zbytečná. Mám dobrý pocit z  toho, 
že mě obklopují krásní lidé, vzdělaní 
a schopní a že se nám společná práce 
daří. Byla jsem přesvědčená, že vize 
školy má smysl, že je rozhodně dobré 
se o ni pokusit. Byla to vlastně naděje 
v dobrý konec. A o naději napsal kdy-
si Václav Havel, že „naděje není pře-
svědčení, že něco dobře dopadne, ale 
jistota, že něco má smysl bez ohledu 
na to, jak to dopadne“.
Děkuji všem, kteří mě svými kritic-

kými postoji k mému projektu vlast-
ně posouvali dál a nutili mě zásadně 
promýšlet všechny potíže, které se 
stavěly do  cesty. Děkuji všem, kteří 
mi drželi palce. 
Milý kolegové, vážení rodiče, kteří 
nám s důvěrou svěřujete své děti, vám 
všem děkuji a  jsem ráda, že ve  vaší 
společnosti mohu dál pracovat a  mít 
radost ze společných úspěchů.
Milena Urbanová, zřizovatelka školy

Informace pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří 
se chtějí přihlásit na přípravné kurzy 
k  přijímacímu řízení na  gymnázium 
ve školním roce 2015/2016: příprav-
né kurzy začínají v  pondělí 14. září 
2015 od 15.00 v budově MKG. 

Hlavním motivem letošního roku 
je zúročit a  uvést do  života výstupy 
řady projektů, které jsme v minulém 
roce ukončili. Díky nim jsme získali 
nové IT vybavení – 60 tabletů, po celé 
škole se lze připojit na školní Wi-Fi, 
máme novou školní knihovnu s  vel-
mi dobrým knižním fondem, včetně 
cizojazyčné literatury a  napojením 
na web školy, další třídy jsou vybave-
né interaktivními tabulemi. 
Naši učitelé umí vyučovat metodou 
CLIL, umí pracovat s tablety, dokáží 
vést projektové dny 
v cizím jazyce, získali nové vědomos-
ti ve  vedení přírodovědného klubu. 
Nyní je tedy čas všechny tyto novinky 
uvést do života a obohatit tak výuku.
Na  dva roky se nám podařilo získat 
nový grant na  náš projekt „CLIL 
nová inspirace a  cesta ke  kvalitě“ 

v hodnotě 14 561,00 EUR v rámci ev-
ropského projektu Erasmus +. Šest 
našich učitelů vyjede na stáže do Ně-
mecka a  do  Anglie s  cílem rozvíjet 
své jazykové dovednosti a především 
získat znalosti, jak do výuky 1. stupně 
zařadit metodu CLIL. 
V  návaznosti na  projekt Vědou 
ke vzdělání, vzděláním k vědě jsme se 
zapojili do mezinárodní úrovně toho-
to projektu s  cílem rozvíjet znalosti 
v oboru geologie u pedagogů a poslé-
ze i u žáků.
Bezručovka má dobře nakročeno 
a nezbývá než si přát, aby se jí dařilo. 
Našim žákům přeji šťastný vstup 
do  nového školního roku, dobré vý-
sledky ve  vzdělávání a  našim učite-
lům pevné nervy, dostatek sil a peda-
gogické invence pro své žáky.

Marie Lejčková, ředitelka školy

Tak jako tradičně slavnostní zahájení 
školního roku 1. 9. 2015. Hned v prv-
ním školním měsíci se žáci druhého 
stupně zúčastní oblastního kola v eko-
logické soutěži „Ekokosteláda“, kterou 
pořádá ZŠ Kostelec nad Černými lesy, 
dále se děti z  přípravné třídy zapojí 
opět do akce „Hurá do opery“, kdy se 
seznámí s operou, činohrou a baletem, 
včetně ukázek z těchto žánrů.

O tom, zda děti nezapomněly vše, co 
jsme se naučili v „Dřevíčkové dílně“, 
se přesvědčí žáci 1. i 2. stupně v rám-
ci pracovních workshopů pořáda-
ných nejen Muzeem Říčany, se kte-
rým škola spolupracuje dlouhodobě.
Opět se zapojíme do  sběru papíru, 
hliníku, elektroodpadu a  použitých 
baterií. Na  jaře proběhne plavecký 
výcvik dětí 1.–4. ročníku naší školy.

Určitě se zúčastníme akcí v  rámci 
projektu Patriot, což je projekt soutě-
ží říčanských škol.
Co říci na  závěr – jistě nás čeká 10 
měsíců nejen učení, ale určitě i zába-
vy a získání dalších nových poznatků. 
Našim novým spolužákům a  paní 
učitelkám přejeme, aby se jim mezi 
námi co nejvíce líbilo.

Jitka Macháčková

Co nás čeká v novém školním roce v Nerudovce?
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Milé děti, vážení rodi-
če! Vítáme Vás na pra-
hu  nového školního 
roku v ZUŠ Říčany. 
Jsme rádi, že jste si pro 
umělecké vzdělávání 

svých dětí vybrali právě říčanskou uměleckou školu. 
Naším hlavním cílem je vychovat z  vašich dětí kulturně 
vzdělaného člověka, který bude mít hru na nástroj jako ce-
loživotního koníčka a na základě toho pak dovede posoudit 
a umělecky ohodnotit kulturní dění a vývoj ve společnosti.
Těm dětem, které jsou obdařeny mimořádným uměleckým 
nadáním, naše škola poskytuje ty nejlepší podmínky tak, 
aby byly dokonale připraveny na  studium ve  středních či 
vysokých uměleckých školách.

Náhled do nejbližší budoucnosti
Doufáme, že nastávající rok bude stejně úspěšný jako rok 
předcházející. Čeká nás jako vždy mnoho „rutinních“ zá-
ležitostí, ale i nové výzvy, na kterých chceme do budoucna 
pracovat. Jedná se zejména o kontakt a spolupráci se za-
hraničními uměleckými školami, což považujeme za vel-
mi přínosné jak pro naše žáky, tak pro naše pedagogy.
Rádi bychom pokračovali v upevňování kontaktů s part-
nerskými městy v  programu Twinning Říčany. Chceme 
pokračovat v  navázané spolupráci s  hudební školou 
v Borkenu, kam v září odjíždí koncertovat naše ,,Říčanská 
sedma“ a navázat spolupráci se švédskou uměleckou ško-
lou v Mölndal. Zájem o spolupráci projevila také hudební 
škola z Zittau (SRN).

Zahájení školního roku 2015/2016
Veškeré informace potřebné k zahájení školního roku jsou 
zveřejněny na webových stránkách ZUŠ.
Vedle seznamu přijatých žáků, zde najdete informace o roz-
pisu hudebních nauk, což bývá jedna z nejdůležitějších zá-
ležitostí, které rodiče nejvíce zajímají, rozpisy kolektivních 
předmětů, učební třídy jednotlivých pedagogů, termíny 
pro domluvy rozvrhů v  individuálních předmětech, úplatu 
za vzdělávání pro rok 2015/2016 atd. Pokud zde nenalezne-
te informaci, kterou potřebujete nebo očekáváte, informuj-
te nás na tel. čísle 323 602 268 nebo na 604 737 629 nebo 
na info@zusricany.cz. Chybějící informace rádi doplníme.
Noví žáci výtvarného oboru budou zařazeni do  jednotlivých 
výtvarných skupin podle věku. Rozpis žáků provede  paní uč. 
H. Šebestíková – vedoucí výtvarného oboru.  To samé platí i v  
tanečním oboru. Nové žáky zařadí do skupin paní uč. P. Doleč-
ková. Vše bude  vyvěšeno na webových stránkách ZUŠ. 
Schůzka rodičů nově přijatých žáků se uskuteční  7. září 
2015 v 17.00 hodin v učebně č.1.
Rozšiřujeme kytarové oddělení, v  našem pedagogickém 
kolektivu vítáme paní Taťánu Klánskou. Paní uč. T. 
Klánská bude vyučovat vždy v pondělí. 
Rozšiřujeme také výukovou nabídku v pobočce ZUŠ Ří-
čany – Strančice, kde se bude vyučovat vedle zobcové flét-
ny a lesního rohu také klavír, který bude vyučovat p. uč. 
M. Sinkulová a rozšíříme zde  výuku hudební nauky. HN 
bude vyučovat p. uč. D. Kudibalová.
Přejeme vám všem úspěšný vstup do nového školního roku 
a těšíme se na vše nové, co nás v následujícím roce potká.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Nový školní rok 2015/2016 v říčanské Základní umělecké škole

zadNí Řada zLEVa: Josef Šuráň –pozoun, František Šuráň – housle, Tomáš rychta – saxofon, Vojtěch Strnad – klarinet, Vojtěch dušek – klarinet, Kryštof Kosmák – 
trubka, Vojtěch Polena – zpěv, Jan Javorský – výtvarný obor, Vojtěch houfek – bicí nástroje, zuzana hofmanová – zpěv, Barbora Černá – výtvarný obor
PŘEdNí Řada zLEVa: Veronika Žiláková – výtvarný obor, Magdaléna Podlucká – housle, Klára Kasalová – klavír, Veronika Pecháčková – klavír, Barbora Briššová – 
trubka, Magdaléna Kořenová – taneční obor, Kateřina Skálová – příčná flétna, dorota Šimonová – lesní roh, Eva Povýšilová – příčná flétna, rebeka Trčová – klavír.
daLŠí aBSOLVENTI: Martina Machotová – klavír, Viktorie Najmonová – klavír, rebeka Tovtová – klavír

Absolventi ZUŠ Říčany 2014/2015
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /32.
Vzpomínky Dalibora Hofty
Dům vedle domu, vybavují se mi vzpo-
mínky. Chci vám i v dalších dílech vy-
právět o  místních lidech a  o  zvycích, 
které v  Říčanech panovaly za  mého 
mládí. Jak mnozí víte, dospělost jsem 
oslavil (tehdy pro ni platila hranice 21 
let) brzy po druhé světové válce.
Dům na  náměstí, ve  kterém prodá-
val pan Karel Fišer (v  krámku jste 
mohli vidět také jeho ženu a učedni-
ci), patřil panu Petru Duškovi. Šlo 
o  budovu pod obchodem Přerosto-
vých směrem do  náměstí, dnes je 
v něm mj. papírnictví. Dole ve dvoře 
měl pan Dušek tiskárnu a do té jsme 
my kluci chodili pro odstřižky z růz-
ných barevných plakátů a  dalších 
tiskovin. Červenomodrobílé kousky 
krásně zdobily naše létající draky, 
třásně na jejich ocasech ve větru vlály 
a náležitě draka zatížily, aby se držel 
ve  správné poloze. Ale pozor, ne-
směly být zase příliš těžké, aby drak 
vůbec vzlétl. V  Duškově domě bylo 
i dřív papírnictví. V něm se prodávaly 
také knihy a hudebniny. Chodili jsme 
si tam kupovat struny a  kalafuny, 
když jsme hrávali jako hoši na hous-
le. Po zrušení živností v obchodě pra-
covala milá paní prodavačka Božena 
Vycpálková, maminka 
dnešního knihkupce 
na říčanském náměstí.
Ve  stejném dvoře jako 
tiskárna stávala ještě 
bývalá stodola, kde 
truhlařil – v  Říčanech 
to byl samý truhlář – 
pan Jan Slavíček. Jak 
už jsem se na  těchto 
stránkách zmínil, pan 
Slavíček předsedal 
Společenstvu truhlářů. 
To na  základě zkoušky 
povolovalo založení 
živnosti. Jeho syn Jan 
se mnou chodil do ško-
ly a  později i  na  prů-
myslovku. Byl velice 
snaživý, jak se říká 
zaťatý do  práce. Když 
něco dělal, tak jsme ho 
rozhodně nesměli rušit. 

Jednu dobu pracoval jako tesař na při-
vaděči Želivky do Prahy, vyráběl tam 
bednění. V  dnešní Rooseveltově ulici 
si postavil dům, kde dnes truhlaří zase 
jeho syn.
Když přišlo znárodnění, přešli truhláři 
od pana Slavíčka – bylo jich pět nebo 
šest – k  mému tatínkovi. I  když naši 
truhlárnu také neminulo znárodnění, 
můj otec v  ní směl ještě asi půl roku 
pracovat jako vedoucí. Tito truhlářští 
hoši dostali od našich truhlářů („ma-
záků“ z  vyhlášené firmy) přezdívku 
„kluci ze stodoly“. Provozovna se 
později dostala pod správu celorepub-
likového podniku Interiér. V Interiéru 
jsem pak byl po návratu z pracovního 
pobytu ve  Švédsku od  roku 1970 asi 
pět let zaměstnán na podnikovém ře-
ditelství jako vedoucí architektů.
Naproti pohřebnímu ústavu pana 
Sommera v  Rooseveltově ulici se 
nacházelo cementářství pana Fran-
tiška Slavíčka, bratra truhláře Jana. 
Veliký dvůr částečně zasahoval až 
do  míst dnešních stájí v  jezdeckém 
areálu. František Slavíček vyráběl 
všechno možné cementářské zboží. 
Pamatuji si na skruže do studní, děle-
né i plné, a také na kvalitní betonové 

střešní tašky. Se zalíbením jsem tu 
a  tam sledoval jejich výrobu: jak je 
dusá do forem, pak je sype červeným 
cementem a uhladí zvláštním nástro-
jem do  daného profilu až se cement 
na  nich bezvadně leskne. Ukládal je 
ve  zvláštním kamrlíku do  polic, aby 
ve vlhkém prostředí pomalu vysycha-
ly. Vysvětloval mi kdysi, že pokud by 
uschly rychle, ztratily by na kvalitě.
V  Rooseveltově ulici mezi dávným 
řeznictvím pana Horníka a  dalším, 
vysokým domem vedou schody dolů 
do ulice Podskalí. Rozlehlý obchodní 
prostor velkého domu si pronajímala 
paní E. Michlová, fotografka. Tehdy 
to byla konkurence známé firmy Foto 
Zahálka a  jak šel čas, v  rámci druž-
stva Fotografia se stala paní Michlo-
vá vedoucí původně Zahálkova ateli-
éru v Kamlerově ulici. Fotografickou 
profesi ovládl i její manžel František 
Michl. Pamatuji si jej jako poklad-
níka našeho Aeroklubu, v  němž se 
velmi agilně projevoval. Patrně klub 
podporoval i  finančně. Pro nás mla-
díky to byl tehdy starší pán, ovšem 
také s chutí si někdy zalítat. Vybavuji 
si, jak letěl na laně. To když jsme léta-
li jenom z kopce u Kuří na gumovém 
silném laně: táhlo ho vždycky deset 
chlapců do  písmena V. Letoun se 
z  kopce vystřelil a  letěl podle kopce 
takových sto až dvě stě metrů.

Zaznamenala Renata Skalošová

Tuto školní třídu zachytil František 
Michl v době po roce 1945.

Mezi námi
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Mezi námi

S  velkým obdivem, úctou a  láskou blahopřejeme 
našim rodičům a prarodičům – říčanským rodákům 
Evě Svobodové (Kyselové) a  Jaroslavu  Svobodovi 
ke zlaté svatbě, kterou spolu oslavili 21. srpna 2015. 
Přejeme ještě mnoho krásných dalších společných let.

Radka a Lenka s rodinami

mAS Říčansko pořádá strančický Festival 
řemesel a jablečné slavnosti

První říjnovou sobotu si můžete udě-
lat pěkný výlet. V nedalekých Stran-
čicích proběhne  5. ročník Festivalu 
řemesel a  jablečných slavností. Pro 

příchozí bude připraven bohatý řemeslný trh. Děti si 
budou moci vyzkoušet zručnost v mnoha tvořivých díl-
nách. Každý bude mít příležitost ochutnat různé odrů-
dy jablek či se zapojit do hodnocení jablečných zákus-
ků z blízkých i vzdálenějších pekáren. Celodenní veselí 
doplní program na pódiu. 
Na  řemeslném trhu budou desítky místních i  přes-
polních výrobců. Pořídit si budete moci regionál-
ní výrobky. Největší zastoupení budou mít držite-
lé regionálních značek. Těšit se můžete na  výroby 
z  Říčanska a  Dolnobřežanska (regionální značka Zá-
praží originální produkt®), Polabí, ale i  dalších regionů.  
Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky, kde si vyzkouší 
svoji zručnost a trpělivost. Naučit se mohou též některému 
z tradičních řemesel – keramika, řezbářství a mnoho dalších.  

Přijďte ochutnat rozmanité odrůdy 
jablek
Celá akce se ponese v duchu jablečných slavností. Pro návštěv-
níky budou připraveny ochutnávky jablek různých odrůd míst-

ních sadařů. Přítomen bude i pomolog, jenž rád určí přinese-
né odrůdy jablek či odpoví na další otázky v oboru ovocnářství.  
Uspořádána bude i soutěž o nejlepší jablečný zákusek, ve kte-
ré se utkají přihlášené pekárny ze středních Čech a Prahy.  
Pestrý program se bude odehrávat též na  pódiu, kde 
se bude střídat jedno představení za  druhým. Tě-
šit se můžete například na  přehlídku retro šatů 
ve  stylu 60. let či historické tance souboru Salome.  
Akce proběhne od  11 do  17 h. Více informací naleznete 
na www.ricansko.eu. 

Dne 10. srpna uplynuly 4 roky od tragické 
smrti našich drahých – Jirky, Zuzky a Martina 
z Mukařova.
Za vzpomínku děkují Marcela, Petr a rodina.

26. září 2015 tomu bude 5 let, kdy nás navždy opustil 
manžel, otec, dědeček a pradědeček pan Karel 
Masopust. Všem nám velice chybí. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku. Rodina

Odešla ája 
Vrzáňová
V  kostele svaté Ludmily 
na  pražských Vinohradech 
se 6. srpna konala zádušní 
mše za Áju Vrzáňovou, dvoj-
násobnou mistryni světa 
v  krasobruslení. Zemřela 
30. července ve věku 84 let. 
V roce 1950 emigrovala do USA, tam se stala 
hvězdou ledních revuí. Odchod ze země nesla těžce, v srd-
ci zůstávala vlastenkou a  když padla železná opona, často 
a  ráda se do  rodných míst vracela. V  roce 2004 obdržela 
na Pražském hradě medaili Za zásluhy.
Pro Áju Vrzáňovou byly významné i Říčany. Odsud totiž po-
cházel její muž Pavel Steindler, který v  New Yorku vlastnil 
několik luxusních restaurací. K rodině Steindlerů se na strán-
kách Kurýru vrátíme v některém z příštích čísel. -rs-zd
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Kauza magic Hill
V  posledním čísle Kurýru bylo 
vyjádření starosty V. Kořena k  za-
mýšlené výstavbě soukromé školy 
na Fialce. Někteří autoři příspěvků 
v  Kurýru prý podle pana  Kořena 
psali o  této kauze neznale a  neko-
rektně, a  proto cítil potřebu dát 
k  tomu dovětek, který by vše uvedl 
na  pravou míru. Jako vždy to bylo 
perfektní slohové cvičení, ve  kte-
rém se pan Kořen vylíčil jako vzor 
poctivého komunálního politika, 
který přiznal střet zájmů ve  věci, 
a  proto se zdržel na  zastupitelstvu 
hlasování. No, má to vady a  další 
podivnosti, ale budiž. 
Mezi „podivnostmi“ při tvorbě 
návrhu UP figuruje i  tato změna 

předmětného pozemku z bytové vý-
stavby na  občanskou vybavenost – 
školu. Nezbývá než doufat, že tato 
změna byla od pana Kořena nezišt-
ná, tak jako u jiných podivností při 
přípravě UP, která probíhala pod 
taktovkou starosty jako odpověd-
ného zastupitele za návrh UP. 
Pan starosta uvedl, že k této změně 
jej vedlo vědomí nárůstu obyvatel 
v nových domech na Fialce. Kde ale 
bere pan starosta jistotu, že obyva-
telé v  těchto domech budou moci 
být z ekonomických důvodů klienty 
soukromé školy? Takže toto odů-
vodnění trochu kulhá. 
Zapomněl se také zmínit o  tom, že 
se evidentně dopustil hrubé chyby, 
když do  oblasti, dopravně velmi 
zatížené existencí volnočasového 

Centra Fialka a ZŠ Nerudova, naor-
dinoval další školu, která  dopravní 
zátěž lokality znásobí. Myslím, že 
obyvatelé Mánesovy ulice a  přileh-
lých ulic na  pana Kořena budou 
vzpomínat po  mnoho let, a  to ne 
právě  v dobrém.
Mám také určité pochybnosti 
o  kvalitě vzdělávání v  této škole. 
Proč? V  tom samém Kurýru bylo 
pojednání třech dam, pí Baťkové, 
Holubové a Olivové, které zastupu-
jí zřizovatele školy, které  psaly, že 
„jsou rád(i)“, nebo „rád(i) bychom 
také“, ač jsou všechny tři rodu žen-
ského. Nebo jim to napsal někdo 
jiný mužského rodu a  ony se pod 
to pouze podepsaly. Pak bych tuto 
výtku vzal zpět.

Václav Macinauer

Se zájmem sleduji mediální 
kampaň Řídím Říčany.  Když 
jsem si ale v  posledním čísle 
Kurýru přečetl seznam dalších 
možných investic, nabyl jsem 
dojmu, že původní myšlenka 
celého projektu D21 byla asi 
trošku jiná než provedení, které 
se nám nabízí. Rozumím tomu, 
že když má město „zbytečných“ 
5 mil. Kč, tak je chce investovat 
tam, kam si budou přát občané. 
Lidem se to bude líbit a  vedení 

města ještě sklidí plusové body, 
že „naslouchá občanům“. Co 
ale nedokážu pochopit je to, že 
v  seznamu projektů jsou např. 
schody nad  tzv. myší dírou nad 
nádražím s  dovětkem, že jsou 
v  dezolátním stavu a  z  důvo-
du zachování bezpečnosti jsou 
zavřené. Toto je přesně ta in-
vestice, která by měla mít před-
nost před jakoukoli zelení nebo 
novým (lepším) chodníčkem, 
protože tady už jde o  zdraví 

nebo možná i  o  život, bude li 
tento stav i zimním období. Čili 
by se to mělo zahrnout rovnou 
do investic města a nenechat to 
na  případném rozhodování ob-
čanů. Město by si mělo stanovit 
priority, jestli chce dělat radši 
líbivou politiku nebo řešit to, 
co je aktuální. Květinový pruh 
je sice krásná věc, ale zdraví 
a bezpečnost by měly mít před-
nost. 

Ladislav Musil

Mezi námi

Řídím Říčany – Investiční projekty II.
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Mezi námi

rybářský kroužek  
ČRS, z.s. , místní organizace Říčany oznamuje všem klu-
kům a holkám, že pro školní rok 2015/2016 bude pokra-
čovat v činnosti rybářský kroužek.
Nové zájemce starší 7 let rádi zasvětíme do tajů a kouzel ryba-
řiny a krásy přírody.
Scházíme se jednou za 14 dní v pondělí a prvně se  uvidí-
me 7. 9. 2015 od 15.00 do 17.00 hod. u rybníka Dobrák 
(v areálu rybářů pod Marvánkem). Vedením rybářského 
kroužku je pověřen Jaroslav Hlad, Táborská 1435, Říča-
ny, tel: 323 632 333.
Přijďte, rádi vás uvidíme, něco naučíme a  i  rybičku si 
chytnete a ochutnáte.

I  v  letošním školním roce jsme připraveni pro vaše děti 
vytvořit krásný, pohodový školní rok plný dobré muziky, 
dobré společnosti, legrace a milých i dojemných vystou-
pení v  Pěveckém sboru Elišky Erlichové. Každý rok do-
plňují naše řady další skvělé děti, šikovní zpěváci a mladí 
lidé s  mnoha tvůrčími nápady. Náš sbor bude opět pro-
bíhat v ZŠ u Říčanského lesa pro mladší žáky a v hudeb-
ně v ulici Petra Fastra pro ty starší. Nábor nových členů 
a konkrétní dny a časy našich hodin naleznete na našich 

webových stránkách www.peveckysbor.cz v  aktualitách 
i  na  nástěnce. Pro jakýkoliv dotaz nebo přihlášení mne 
neváhejte kontaktovat také telefonicky.

Eliška Erlichová

Vše probíhá ve spolupráci s 1. ZŠ Říčany (v zimních měsících).
S pozdravem Petrův zdar

Pavel Novák, předseda ČRS, z.s., MO Říčany

Pěvecký sbor elišky erlichové
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ze sportu

Do  čtvrtka 3. září  máte šanci nominovat sebe či svého 
kamaráda do letošní ankety. Znáte Říčaňáka, který něco 
dokázal na krajské, republikové, či dokonce mezinárodní 
úrovni v sezoně 2014/2015? Chceme o tom vědět! Hod-
notíme zvlášť dospělé a mládež, jednotlivce a týmy. Každý 
nominovaný obdrží drobný dárek. Hlasování proběhne 
na internetu od pondělí 7. září.
Více informací a  e-přihláška na  www.sportovec.ricany.
cz  či anketa@ricany.cz.

Za město Říčany David Michalička

Říčanský sportovec roku – konec nominací

Nastala situace, kdy jsem povin-
na vás seznámit se skutečností, 
která přímo zasáhla tým APDT 
i některé z vás.
V průběhu odpoledne 13. června 
2015 došlo k  úmyslnému útoku 

a poškození našeho tréninkového parku, který v sou-
časné době stojí na  soukromém pozemku  Centra 
Na Fialce.
Park je zabezpečen a  zajištěn. Nicméně jsou mezi 
námi i tací, kteří si myslí, že vše patří všem a že každý 
může kdykoliv bez ohlášení vstoupit, kam se mu zlí-
bí. Bohužel i ničit.
Pořadatel akce, která proběhla ve  zmiňovaný ter-
mín a  který je strůjcem celého počínání, bohužel 
hlásá stejnou filozofii jako APDT. Dokonce učí děti 
v  Říčanech, jak by se měly chovat ve  městě for-
mou Parkouru&Freerunu.
P&F tým APDT se od  takových aktivit distancuje 
a v současné době je vše v šetření  PČR.

Za Ant Parkour Deadly Team, Říčany,  
Iva Mračková 

Vážení přátelé, příznivci 
Parkouru & Freerunu, 
vážení spoluobčané!

58 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

V minulém ročníku se podařilo říčan-
ským ragbistkám probojovat do  nej-
vyšší ligy tzv. elitní skupiny. Jako 
nováček této skupiny bojovaly proti 
Petrovicím, Spartě, Vyškovu, Brnu 
a  Havířovu s  cílem se v  této skupině 
udržet. Pod elitní skupinou je v  žen-

ském ragby ještě 1. liga a 2. liga a hraje ho již 20 týmů. Cíl 
se nakonec podařilo splnit a ragbistky skončily na 5. místě.
Konečné pořadí elitní série:
1. RK PETROVICE 110 bodů

2. RC SPARTA PRAHA 109 bodů
3. RC JIMI VYŠKOV 78 bodů
4. RC DRAGON BRNO 77 bodů
5. RC MOUNTFIELD ŘÍČANY 54 bodů
6. RC HAVÍŘOV 36 bodů

V nové sezoně se představí naše ragbistky na domácím stadio-
nu Josefa Kohouta v neděli 20. září od 14.00.  Cílem do další 
sezony je postoupit alespoň o jednu příčku výše, tak je přijďme 
povzbudit v co nejvyšším počtu. Pro nové zájemkyně přidává-
me kontakt na trenéra: Josef Bláha, 602 626 622.

V červenci se ve starobylé Kutné Hoře konalo MČR MTB 
v Cross Country XCO a XCE. Jedná se o okruhové závody 
v terénu, kde se skloubí vytrvalost, síla a hlavně technika 
na  horském kole. Mistrovská trať byla plná skoků přes 
klády, prudkých sjezdů a výjezdů a nechyběl ani kamenitý 
přejezd ,,rock garden“.
V této disciplíně měly Říčany v kategorii mladší žákyně 2 
zástupkyně a v celorepublikovém měření dopadly na vý-
bornou.  V asi nejnabitější kategorii žactva obsadily Kája 
Bedrníková a Aneta Novotná 1. a 2. místo. V kategorii 
starší žákyně jim dobře sekundovala také Natálka Klímo-
vá, která jela také velice dobře. Holky ukázaly, že horská 
kola v Říčanech můžou mít velkou budoucnost. 
A proto kdo bude mít zájem z dětí ve věku 6–11 let, může 

se obrátit na  tel.  
608 966 362. Od září 
se budou konat tré-
ninky na  MTB kole 
pod vedením Vlasti-
slava Kabeláče Čiháč-
ka, který děti naučí, 
kterak se pohybovat, 
skákat a prostě si hrát 
s kolem.

Říčanské mladé pušky řádily 
na mČr mTb Cross Country

Říčanské ragbistky zůstávají v elitní skupině!
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Ještě před prázdninami jsme se opět 
jako loni sešli na  společné rozlučce 
na  Marvánku. Pozváni byli všichni 
členové - od těch nejmenších spor-
tovců z  kurzu cvičení rodičů s  dět-
mi,  sportovní průpravy,  přípravky, 
rekreační skupiny, až po závodní 
družstva sportovních gymnastek 
a TeamGymu. Závodní děvčata 
předvedla všem přihlížejícím ukázky 
z jejich cvičení. Těm, kteří dorazili, se 
jistě strávené odpoledne u Hospůdky 
na  Marvánku líbilo. Maminky při-
pravily drobné občerstvení, pro děti 
byly nachystané nanuky a  v  podve-
čer pečení buřtíků na  ohýnku, který 
nám ochotně nachystali z  místní 
hospůdky. Moc děkujeme všem 
maminkám a tatínkům, kteří se na 
krásné akci podíleli!
Závodní školní rok tentokrát uzaví-
rala družstva TeamGymu, která ještě 
těsně před prázdninami, 20. června, 

vyrazila do Dobříše. Tentokrát barvy 
Říčan zastupovaly nejmenší Ještěrky 
(r. n. 2008) pod vedením T. Hájkové 
a K. Mášové a Lemurky (r. n. 2006–
2007) pod vedením A. Krenkové a A.
Dosoudilové. Obě družstva zúročila 
pilnou práci po  celý školní rok a  vy-
bojovala zlaté medaile.
Během července probíhal nejen zaslou-
žený odpočinek, ale také nové úpravy 
v  našem centru - zabudování nové 
hrazdy. 16. července přivedla na svět 
další gymnastku trenérka J. Jechová. 
Gratulujeme a přejeme Aničce 
především hodně zdraví a štěstí!
První týden v  srpnu již proběhlo 
příměstské soustředění v  říčanské 
sokolovně, které bylo pořádáno pro 

přípravky a rekreační skupiny. Děti si 
kromě cvičení užívaly her jak v  tělo-
cvičně, tak na venkovním hřišti. 
Příměstská soustředění probíhala 
i v gymnastickém centru v Mnichovi-
cích – pro přípravky, nejmenší závod-
ní družstva TeamGymu r. n. 2009, 
Ještěrky a malé sportovní gymnastky 
Koťátka. 
Poslední týden v  srpnu bylo pro zá-
vodní družstva naplánováno sou-
středění ve výborně vybaveném gym-
nastickém centru v Liberci, na které 
se všichni moc těšili… (více příště, 
probíhá po uzávěrce).
Kurzy pro nový školní rok naleznete 
na  našem webu www.gymnastika-ri-
cany.cz.

Letní prázdniny 
v gymnastickém 
oddílu

3. října 2015 pořádá Asistence, o.p.s., 
charitativní štafetový běh a štafetový 
závod na  kole kolem Prahy s  cílem 
v Říčanech. Účelem této akce je ob-
kroužit celou Prahu, kde Asistence, 
o.p.s., poskytuje služby lidem s těles-
ným a  kombinovaným postižením. 
A podpořit tak Asistenci jak svou ak-
tivitou, tak výběrem co nejvíce hodin 
osobní asistence z  řad týmů běžců, 
cyklistů a  jejich podporovatelů star-
tovným dle vlastního uvážení.  

Akce se koná pod záštitou města Ří-
čany, závod na  kole bude startovat 
a  končit na  Jurečku, běžecký závod 
startuje na  Hostivařské přehradě 
v Praze a končí na Jurečku. 
Asistence, o.p.s., poskytuje 20 let 
služby lidem s  tělesným a  kombino-
vaným postižením a  podporuje je 
ve snaze žít život dle svých představ 
a v běžné společnosti. Víme, že v Ří-
čanech máme podporu! Děkujeme! 
V  cíli vás čeká slavnostní vyhlášení 
soutěžících týmů a  rozdání cen, ve-
čírek s  hudbou a  občerstvením v  re-
stauraci Jureček v Říčanech a vystou-
pení hudební formace Jazzmazec! 
Registrujte sebe nebo váš tým a staň-

te se součástí Koloběhu – má to smy-
sl! Více informací na www.asistence.
org/kolobeh-2015,
e-mail: kolobeh@asistence.org, tel. 
739 560 211.

Štafetový běh a jízda na kole okolo Prahy s cílem v Říčanech 

ze sportu
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Aikido Kenkyukai
Vážení přátelé!  Začátek školního 
roku klade nároky nejen na  naše 
děti, ale i  na  nás, jejich rodiče. 
Proto tedy připomínám, že od září 
budeme cvičit v  tělocvičně v  Do-
mově Pod Kavčí Skálou. Všechny 
naše cvičení zůstávají zachována 
ve stejných časech. Je to celkem 
pravidelně 18 lekcí týdně po celý 
školní rok. Od  září to bude již 
11. rok našeho působení v Ří-
čanech. Přeji vám, abyste 
i v příští sezoně k nám na-
šli cestu na  cvičení  jógy, 
tchaj-ťi a Aikida. 

Prostředí, které vás podporuje, je i  vaše rodina 
a  vaše společné zájmy. Proto i  my vás podporuje-

me formou rodinných slev na členských poplatcích, 
např. 20% slevou na každé druhé dítě. 

Pro bližší a podrobnější informace 
se podívejte na  www.aikidorica-

ny.cz. 
V září očekáváme jako každo-
ročně příliv nových žáků, dětí 

i dospělých, využijte toho a při-
jďte si to také vyzkoušet. První 

cvičení je pro každého zcela 
nezávazné a zdarma.
Za Aikido Kenkyukai Říčany

vám přeji hodně štěstí a ra-
dosti v novém školním roce.

Miroslav Skala

Taneční studio Dance eb 
děkuje městu Říčany

Projekt Asistenční 
pejsek pro říčanskou 
holčičku nás provázel 
dlouhou cestou a  jsme 
úspěšně na  konci – 
pejsek je v  rodině 
a  přináší radost nejen 
jí. Taneční studio Dan-
ce Edity Broukalové 
a  Pěvecký sbor Elišky 
Erlichové srdečně dě-

kují všem, kteří tento projekt podpořili svým příspěvkem 
(mnohdy nemalým) a též vedení našeho města, že bez vá-
hání, s nadšením a samozřejmostí podpořilo tento úspěšný 
projekt významnou částkou a  pomohlo nám tak zrychlit 
tempo tohoto běhu k cílové pásce. Kdo by měl zájem ještě 
přispět, tak kasička bude do konce září k dispozici v lékárně 
U bílého lva v Říčanech. Děkujeme.  E.B. a E.E.

Taneční studio má za sebou nejúspěšnější taneční sezonu 
po  všech stránkách. Pojďte vaše dítě přihlásit do  týmu, 
který nejen tančí, ale má i srdce, který nabízí největší vý-
běr profesionálních tanečních kurzů v Říčanech a okolí, 
který sklízí ovace na soutěžích po celý rok a mnohé další…
Jste vítáni! Celé září máme otevřené kurzy! Více naleznete 
na www.danceeb.cz.

Do oddílu fotbalové školičky
přijímáme děti narozené r. 2011, 2010 
a 2009.
Máš chuť hrát v partě kamarádů a učit se 
fotbalu? Přijď se za námi podívat!
Trénujeme pondělí, středu, pátek: 16–17 
hodin na hřišti FK Říčany.

Informace na tel.: 739 461 627.

FK ŘíČANy pořádá nábor 
malých fotbalistů
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I  v  letošním 
školním roce 
bude ve sportov-
ním klubu KA-
MIWAZA KA-
RATE probíhat 

nábor dětí i dospělých. Již tradičně 
si rodiče mohou vybrat z  kurzů 
určených nejen pro děti, ale také 
z kurzu, který je zaměřen na společ-
né cvičení rodičů dětmi. S ohledem 
na  všeobecnou pohybovou průpra-
vu, v bojovém umění karate mohou 
navštěvovat kurzy již děti od čtyř let. 
Pochopitelně mají možnost začít 
s karate i děti ve starším věku či na-
příklad náctiletí. Pro ně jsou připra-
veny speciální tréninkové programy. 

Sportovní klub KAMIWAZA KARA-
TE působí v Říčanech již mnoho let. 
Za dobu své existence získal několik 
titulů mistrů ČR. V  současné době 
patří k  největším a  nejúspěšnějším 
karate klubům v  České republice. 
V  klubu také působí osobnosti me-
zinárodního významu s tituly mistrů 
světa či Evropy, které můžete vidět 
i  na  televizních obrazovkách. Oje-
dinělým prvkem, který klub nabízí, 
je propojení tradičního japonského 
umění s  moderní pohybovou prů-
pravou.  To vše v  téměř nových pro-
storách ZŠ u  Říčanského lesa. Když 
navíc zmíníme, že tréninky karate 
najdete v  blízkosti vašeho bydliště 
pod záštitou velmi zkušených trenérů 

například z řad reprezentace, pak má 
většina rodičů rozhodnuto, že je ří-
čanské karate to pravé pro jejich děti.
Tréninky karate může začít dítě 
v každém věku, a to bez rozdílu váhy 
či pohlaví. Karate rozvíjí děti, utvá-
ří je, pomáhá jim s  lepší koordinací 
těla. Sportovní klub během roku 
navíc pořádá, kromě samotných 
tréninků, různé doprovodné akce 
republikového významu v  podo-
bě soustřední, seminářů, zkoušek, 
sportovních soutěží, závodů a  vý-
letů. Přijďte si i  vy vyzkoušet zcela 
nezávazně a  zdarma lekce karate 
v Říčanech. 
Více informací na www.KAMIWAZA.
cz nebo na www.KARATE 1.cz. 

Volejbal neod-
myslitelně pa-
tří k  Říčanům. 
Po  mnoho let 
však v  našem 
městě neexisto-

val sportovní klub, který by nabízel 
volejbal pro děti. To se naštěstí před 
několika lety změnilo a dnes můžeme 
opět sledovat naše šikovné děti hrající 
volejbal přímo v Říčanech. Navíc pod 
vedením zkušených trenérů, kteří 
hrají, či hráli nejvyšší české a zahra-
niční soutěže. Klub SPORT CLUB 
SPIRIT nabízí tréninky jak pro naše 
nejmenší občany, tak i pro náctileté. 
Tréninky probíhají pravidelně přímo 
v tělocvičnách ZŠ u Říčanského lesa. 
Sportovní koncept klubu také nabízí 

možnost dlouhodobého volejbalové-
ho rozvoje našich dětí. 
S volejbalem je možné začít opravdu 
v  každém věku. SPORT CLUB SPI-
RIT nabízí možnost začít mladším 
dětem v rámci tréninkového progra-
mu minivolejbalu. Zpravidla se jedná 
o  děti ve  věku od  6 do  9 let. Do  tré-
ninku jsou vkládány nejen prvky 
volejbalu, ale také prvky všeobecné 
pohybové průpravy, které děti vždy 
velmi baví a  pomáhají jim v  rozvoji. 
Při tréninku jsou používány napří-
klad menší a měkčí volejbalové míče, 
které dětem usnadní práci s ním. Děti 
se učí poznávat sport, fair play, práci 
v kolektivu a v neposlední řadě to, jak 
mohou pracovat samy na sobě a po-
souvat se dál. 

Volejbal však mohou začít hrát i  nác-
tiletí. Nejsou výjimkou úspěšní re-
prezentanti volejbalu, kteří ho začali 
trénovat jako starší žáci. Volejbal 
dnes patří k životnímu stylu. Zejména 
plážový volejbal zažívá v  posledních 
letech velký boom a můžeme se s ním 
setkat na  mnoha hříštích, ve  školách, 
na pracovních akcích či na dovolených. 
Ve SPORT CLUBU SPIRIT záleží jen 
na  každém jedinci, zda budete chtít 
hrát volejbal v  budoucnu závodně, či 
jen s přáteli, například u vody. V rámci 
tréninkového programu se každý žák 
naučí pracovat s míčem, komunikovat 
se spoluhráči, pracovat na sobě a zdo-
konalovat se. Stranou pochopitelně 
nezůstává ani zlepšení fyzické kondice 
a všeobecný sportovní rozvoj. Více in-
formací o  říčanském volejbalu nalez-
nete na webu www.SPIRIT-SPORT.cz. 

Karate pro říčanské děti

minivolejbal a volejbal v Říčanech

Za  posledních dvanáct let se stalo 
pravidlem, že druhou sobotu v  září se 
v  Říčanech na  Masarykově náměstí 
jezdí na  koloběžkách. Nejinak tomu 
bude i  letos, a  tak v  sobotu 12. září 
2015 od  14 hodin vypukne v  pořadí 
již 13. ročník této akce, která je známá 
pod názvem Koloběžková Grand Prix. 
Pro ty, kteří netuší, o co kráčí, jen malá 

rekapitulace. Jedná se o  závody pro 
malé i velké (i nad 15 let), a to převážně 
na koloběžkách. Jen u nejmenších prc-
ků do  4 let je navíc udělaná kategorie 
tzv. odstrkovadel, a  ta je ještě rozděle-
ná na odstrkovala plastová nebo  s gu-
movými koly. Takže malé děti, které se 
na koloběžkách ještě příliš necítí, mají 
také svoji šanci projet se po říčanském 

náměstí. Stojí za zmínku, že při 10. roč-
níku byl ustanoven za účasti komisařů 
z  agentury Dobrý den z  Pelhřimova 
český rekord v  počtu startujících, a  to 
celkem  na  206 závodníků.  Tímto zvu 
všechny malé i  velké na  toto sobotní 
odpoledne, kde bude mimo jiné pro ty, 
kteří již mají odježděno,  připraveno ob-
čerstvení nebo trampolína a nafukovací 
hrady. Více na www.kolobrnda.unas.cz.
Těším se na vaši účast

Ladislav Musil, hlavní pořadatel

Koloběžková Grand Prix po třinácté
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Ve druhém srpnovém týdnu proběhlo tradiční letní sou-
středění týmů přípravek dětí a žáků (celkem 51  dětí) na-
šeho fotbalového klubu. Letos včetně nově vytvořeného 
týmu Mladší přípravky B a  Mladších žáků. V  extrémně 
horkých dnech jsme se rádi uchýlili do  příjemného pro-
středí sportovního areálu s bazénem, koupalištěm a well-
ness v Železných horách, na břehu Chrudimky nedaleko 
Sečské přehrady, kde jsme byli obklopeni přírodou.
Kromě tréninků ovlivněných vysokou teplotou jsme ode-
hráli i  celou řadu přátelských utkání s  týmy SK Český 
Brod a TJ Straky.
Děkujeme všem realizátorům letošního soustředění a na-
šim partnerům.
Fotografie ze soustředění naleznete na webu (fkradosovi-
ce.cz).

Letní soustředění FK 
radošovice v Horním bradle

TŠ Twist hledá nové talenty!
Máte neposedné děti? Prima! „Za-
městnejte“ je v mistrovském taneč-
ně-sportovním oddíle! Taneční ško-
la Twist Říčany – trojnásobní mistři 
světa v  dívčích formacích – nabízí 
volná místa pro nové zájemce! 
V pátek 11. září bude v ZŠ u lesa 

nezávazná lekce pro vaše děti. Hledáme nové budoucí mis-
try a mistryně světa ve věku od pěti do sedmi let. Všeobecná 
taneční přípravka je zaměřena zejména na správné držení 
těla, koordinaci, vnímání rytmu, ale i základy gymnastiky 
a v neposlední řadě i správné návyky na kolektiv a sportovní 
disciplínu. Děti se naučí od diska přes rumbu, tanec ma-
xipsa Fíka, až třeba po makarenu. V kamarádské skupince 
vždy zbude čas i na spoustu legrace. Zkušená lektorka Lu-
cie Mášová už přípravku, ale i začínající páry úspěšně tré-
nuje několik sezon.  Lekce 11. 9. od 15.00 do 16.00 hodin 
je zdarma, rozhodnout se můžete později. S sebou jen spor-
tovní oděv a obuv a snad i lahvičku s pitím.
Osmiletí a starší mohou přijít taktéž do ZŠ u lesa ve stej-
ný den, ale až od 16.00 hodin. I pro ně bude určena lekce 
rokenrolu zdarma. TŠ Twist má oddíly v dětských, juni-
orských, ale i v seniorských kategoriích, a to jak v párech, 
tak v dívčích formacích!

A na co jsme v Twistu pyšní? Zejména na skvělou atmo-
sféru a soudržnost! Na to, že jsou pro nás všichni rovno-
cenní, ať mistr světa, nebo začátečník. Na to, že u nás jsou 
trenéři a  trenérky dospěláci s  trenérskou licencí ČSAR 
a Sokola. A tak trochu jsme pyšní i na naše výsledky nejen 
na regionálních, ale i světových soutěžích. Další světové 
srovnání budeme mít v ruské Kazani v listopadu na MS, 
kam cestujeme se třemi formacemi (!), které získaly no-
minaci jako reprezentace ČR. A protože máme přes léto 
mnoho práce s  vízy, leteckým spojením, ubytováním 
a hlavně s trénováním, nemáme čas na to se více rozepi-
sovat. Na shledanou se těšíme 11. září v 15.00 v ZŠ u lesa, 
kde budeme mít čas jen pro vás! 
Jiří  a Zuzana Boháčkovi
vedoucí a zakladatelé TŠ Twist Říčany, www.tstwist.cz

ze sportu

FO
TO

: r
ud

OL
F F

La
ch

S

66 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Noc sokoloven 
v Říčanech

V  letošním roce 
slaví Sokol 90. vý-
ročí slavnostního 
otevření Tyršova 
domu – asi nej-
důležitější  sokol-

ské stavby u  nás. Toto výročí bylo 
podnětem k  vyhlášení roku 2015 
rokem  sokolské architektury. 
Cílem je upozornit na  stovky soko-

loven, které patří k  architektonic-
kým skvostům mnoha obcí a  měst. 
Současně chceme  připomenout, 
že stavba těchto objektů stála často 
nezměrné úsilí našich předků, kteří 
z  vlastních zdrojů a  svépomocí tyto 
objekty budovali. 
Jednou z významných akcí připravo-
vaných v souvislosti s uvedeným jubi-
leem je Noc sokoloven. 
Jak asi většina z  vás ví, naše soko-
lovna je v  porovnání se sokolovnami 
jiných měst malá a  obyčejná. Přesto 
věříme, že přijmete pozvání a přijdete 

se do naší sokolovny v pátek 11. září 
večer podívat. Možná budete překva-
peni, jak byli naši předkové praktičtí, 
pracovití a  zruční. Naše sokolovna 
– ač dřevěná a maličká, slouží svému 
účelu již téměř 70 let!  Podrobný pro-
gram Noci sokoloven najdete v  září  
ve  vývěskách a  na  webu  www.sokol-
ricany.cz. 
Pamětníky výstavby a jejich potomky 
srdečně zveme na  setkání od  18 ho-
din v klubovně sokolovny. 

Se sokolským pozdravem Jana 
Slámová, vzdělavatelka 

Více jak 20  000 cvičenců z  53 zemí 
přiletělo ve druhém červencovém 
týdnu do  Finska, aby tam před-
vedlo na  podiích a  stadionech své 
nejlepší výkony a  ukázalo se ostat-
ním zemím. Naši malou republiku 
reprezentovalo přes 800 cvičenců, 
mezi nimi šest zástupců naší sokol-
ské jednoty ze Říčan. Vystupovali 
jsme třikrát na stadionu Sonera 
s hromadnou skladbou Generations 
together a tato skladba patřila mezi 
nejlepší. Vystoupení bylo rytmické, 
barevné, hudbou vhodně doprová-
zené a  perfektně zacvičené. Měli 
jsme také možnost zhlédnout ukáz-
ky pódiovek na více než deseti mís-
tech. Vše pro nás byl nejen úžasný 
zážitek, ale i inspirace pro naši práci 

v jednotě. Zahá-
jení a  ukončení 
Slavností pohy-
bu bylo na úžas-
ném olympij-
ském stadionu, 
kam v roce 1952 
přiběhl jako 
první Emil Zá-
topek. A  že si 
ho v  Helsinkách 
pamatují, o  tom 
nás přesvědčil 
jeden pán v  au-
tobuse – když 
viděl naši visač-
ku, na které si přečetl, odkud jsme, 
tak se na nás usmál a řekl: „Emil Zá-
topek, yes“. Na příští gymnaestrádu 

se budeme těšit za čtyři roky do Ra-
kouska.

Jarmila Voráčková

Toto cvičení je pro začátečníky, kteří 
chtějí pomocí jógy postupně posílit, 
protáhnout a uvolnit celé tělo, naučit 
se relaxovat a  tím zmírnit zdravotní 
problémy.
S  dětmi budeme navíc procvičovat 
správné držení těla. Jóga  probíhá  
nenásilnou  formou,  dle fyzických 
možností jednotlivce.  

Na  cvičení si přineste starší deku 
a pohodlný oděv.
Přihlášky posílejte do  23. 9. 2015 
na email: erzika.g@seznam.cz.
Začínáme: Děti (od 7 let) úterý 6. 10. 
od 16.30 do 18 hodin v 1. ZŠ.
Dospělí (bez věkového omezení) pá-
tek 2. 10. 
Cvičitelka: Eržika Gärtnerová.

15. Světová gymnaestráda v Helsinkách je za námi

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a radošovice se stále 
rozrůstá, a tak bychom vás rádi pozvali na nová cvičení 
po prázdninách:

Jóga pro začátečníky

Zdravotní cvičení  
pro muže
Stále více mužů si postěžuje, že je bolí 
záda, ale že pro ně v  Říčanech není 
žádné zdravotní cvičení. Udělejte si 
čas a přijďte si zacvičit na bezplatnou 
hodinu v neděli 13. září od 20.00 ho-
din do  zrcadlového sálu (vedle škol-
ní jídelny). Cvičení povede zkušená 
cvičitelka, náčelnice Jarka Voráčková 
každou neděli. Podložky na  cvičení 
máme, obuv žádnou nepotřebujete. 
Informace na jaruska.vor@post.cz.
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Šachy jsou doménou mužů, ale vý-
jimky potvrzují pravidlo. A právě nej-
lepší týmy žen a  dívek se od  soboty 
27. 6. do středy 1. 7. sjely do Říčan, 
aby si to rozdaly o  historicky sedmý 
česko-slovenský extraligový titul. 
Na  startu se sešlo 11 tříčlenných 
družstev. Jedná se o  nejvyšší účast 
českých družstev v  historii. Bohužel 
slovenská strana byla zastoupena 
pouze liptovskou šachovou školou.  
Nejlépe si počínal tým BŠŠ Frýdek-
-Místek, který tím navázal na  před-
chozí tři celková vítězství. V  jeho 
nominaci se představila i česká repre-
zentantka a ze všech účastnic nejvýše 
postavená hráčka na  světovém žeb-
říčku FIDE Kristýna Novosadová.
Do turnaje nejlépe vstoupily pozděj-
ší vítězky z  Frýdku-Místku v  sestavě 
Novosadová, Fusková, Kaňáková 
a  Beluská, přičemž první čtyři kola 
nezaváhaly. To se v  konečném zú-
čtování ukázalo jako rozhodující. 
V  pátém kole totiž „jen“ remizovaly 
s  domácími Říčany. A  když o  zápas 
později prohrály se slovenskou lip-
tovskou ŠŠ, tak bylo na  drama za-
děláno. V  závěrečném dějství ovšem 
opět zabraly a porazily tentokrát náš 
juniorský výběr. O bod tak předehna-
ly druhé Unichess Praha  a  třetí Lo-
komotivu Brno. 
Turnaje se mimo jiné zúčastnilo trio 
šachových mistryň (WIM) Sochoro-
vá, Semenová, Jaščenko a  kvarteto 
FIDE mistryň (WFM) Kubíková, 
Motyčáková, Richterová, Vaňková.
O korunovaci nových šachových „krá-
loven“ se postaral kromě zástupců 

sponzorů i  někdejší muž roku, který 
je po úraze na vozíčku, Martin Zach. 
Příjemným překvapením byly výkony 
domácího družstva juniorek. Mladé 
slečny s výsledkem 2 výhry a 3 prohry 
mohou být spokojeny. Vždyť nejstarší 
členkou družstva byla teprve patnác-
tiletá Michaela Nová! Celkově obsa-
dilo juniorské družstvo 9. místo.
Celkové pořadí: 
1. BŠŠ Frýdek-Místek 
2. Unichess Praha 
3. Lokomotiva Brno 
4. ŠK AD Jičín  
5. Klub šachistů Říčany 1925 
6. Liptovská šachová škola
7. Tomáš Már

7 medailí + 5 postupů 
na mistrovství Čech 
Finále Krajského přeboru mláde-
že se odehrávalo  v  Mladé Bolesla-
vi ve  dnech 20.–21.6. Do  finále se 
probojovalo 119 hráčů z  29 klubů 
Středočeského kraje. Bojovalo se 
nejenom o  medaile, ale v  soutěži 
chlapců i  o  postupy na  mistrovství 
Čech. Naše účast byla velmi úspěš-
ná. Vybojovali jsme 5 postupů: 
Kategorie: H 16 – Chajda Patrik, 
Otruba Marek,  H 12 – Zemen Pavel, 
Hampl David a Bartoš Václav. K těm-
to postupům lze přičíst právo přímé 
účasti Martina Vystrčila v H 16.
Medailí jsme přivezli také dost:  zlato: 
M. Strnadová, stříbro: K. Pastrnková, 
V.  Zemenová, bronz: H. Bartošová,  T. 
Pravdová, P.  Chajda, P.  Zemen

Jaroslav Říha  

ze sportu

Šachová krása zamířila do Říčan

chcete si zahrát 
závodně, či rekreačně?
Pokud ano, tak bychom vás rádi 
pozvali  na zahájení šachové 
sezony 2015/16. Setkání se 
uskuteční v MěKS „ U Labutě“ 
v pátek 4. 9. 

Rodiče dětí – stávající i noví 
zájemci 18.00 hod.

Dospělí – členové KŠ i noví 
zájemci 19.00 hod.

V případě potřeby kontaktujte:  
riha.sachy@volny.cz.
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ODDĚLeNí PrO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

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

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00 
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00 

Středa 16. 9.,  9–15 hodin

malování na rynku
Jako každý rok, i letos se děti z Říčan 
a okolí sejdou při zářijovém Malování 
na rynku. Letos se koná již 19. ročník 
této populární akce, zvané také Ga-
lerie pod širým nebem. Děti při ní 
dostanou kreslicí potřeby a zobrazu-
jí své představy o  různých pojmech, 
objektech, jevech, o  všem možném, 
podle tématu, které je zadáno. Zá-
leží jen na  nich, z  jaké stránky dané 
téma uchopí. Každý rok je jiné, někdy 
je voleno z  oblasti pohádek, fanta-
zie, jindy je zase velmi konkrétní, 
z reálného života. V minulých letech 
malovaly děti např. strašidla z hradů 
a zámků, ale také co se jim líbí na na-
šem městě, své představy o životním 
prostředí, jak se jim líbí v knihovně či 
čím by chtěly být. Letošním tématem 
je obrázková abeceda, která posky-
tuje hodně prostoru pro uplatnění 
vlastní fantazie. 

Malování se pořádá na  Masarykově 
náměstí ve středu 16. září od 9 hodin. 
Akce se tradičně zúčastňují školy 
a  školky z  Říčan a  z  okolí. Ty, které 
u  nás ještě se svými dětmi nebyly, 
prosíme o kontaktování knihovny.
V případě nepříznivého počasí naleznou 
mladí malíři úkryt v Husově knihovně, 
kde budou moci v kreslení pokračovat.

Připomínáme také dvě 
další akce, nyní již zcela 
aktuální, o kterých jsme 
předběžně informovali 
v minulém čísle Kurýru:

balení učebnic 
„na míru“
Služba knihovny pro všechny, kte-
ří nechtějí běhat po  papírnictvích 

a  shánět atypické obaly na  sešity 
a učebnice. Balíme do průsvitné fólie, 
nejpozději do  dvou dnů od  převzetí, 
za exkluzivní cenu 5 Kč za kus.
Knihy a  sešity můžete přinést 
do  obou oddělení Husovy knihovny, 
a  to od 24. 8. do 19. 9. 2015. O při-
jetí zakázky rozhoduje pracovnice 
knihovny.

„O pyšné noční 
košilce“ 
– výtvarná soutěž  
pro mateřské školy
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, ozna-
čené adresou mateřské školy a kon-
taktní osobou, se budou odevzdávat 
do  25. září v  knihovně, v  oddělení 
pro děti na  Komenského náměstí 
1910. Vyhlášení výsledků soutěže se 
uskuteční 5. října v  17 hodin v  od-
dělení pro dospělé na  Masarykově 
náměstí 83, u  příležitosti zahájení 
výstavy. 
Hlavní cena dobře koresponduje 
s názvem i  tématem soutěže – vítěz-
ná mateřská škola získá 5 pyžámek, 
která darovala společnost Pleas. 
Avšak ani ostatní soutěžící nevyjdou 
naprázdno, připraveny jsou i  další 
odměny. 

Po prázdninách má knihovna již opět svou stálou otevírací dobu
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TALK SHOW: Vlastimil Vondruška
Oldřich z Chlumu:  
román a skutečnost
Přednáška předního spisovatele a historika
Diváci se mohou těšit na pořad Oldřich z Chlumu – ro-
mán a  skutečnost, který není klasickou besedou, ani 
přednáškou, ale jak sám Vondruška říká, jde o  talk-
-show, v  níž se pokouší zábavně vyprávět o  životě, své 
literární tvorbě a  také o  životě našich předků. Stejně 
jako jeho knihy ani tento pořad nepostrádá nadhled, 
ale je současně postaven na  reálných faktech. A  proto-
že se Vlastimil Vondruška jako spisovatel dívá na  his-
torické prameny jinýma očima než školní učebnice, 

dozvědí se posluchači řadu překvapujících odhalení. 
Centrum Na Fialce : 14. 9. od 19.00 hodin

Obrazy, které budou k  vidění na  výstavě v  Kotelně, tvo-
ří Irena Křivánková hlavně intuitivně. Autorka používá 
ve svých malbách plastičnost a divák má pocit, že se po-
nořil do  3D světa plného nespecifikovaných tvarů, při-
pomínajících snad krajiny podmořské vegetace, snadno 
zaměnitelné třeba s miniaturním modelem nervové sítě, 
propojené jednotlivými vlákny a cévami. V některých ob-
razech se objevují tvary květů, které ale také nelze přesně 
definovat. Vše pluje v prostoru, jehož vzezření se vymyká 
našim vizuálně smyslovým zkušenostem. Vernisáž výsta-
vy proběhne 9. září. Všichni jste srdečně zváni.

Irena Křivánková/
TrANSmISe
10. 9. – 8. 10. 2015/ vernisáž 9. 9.
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Výstava: PLAZI 
2. září až 29. října
prohlídka s  ukázkou krmení – každé 
úterý v 17.00 a sobota v 15.00

Výstava velkoformátových fotogra-
fií přibližuje zajímavý svět plazů. Je 
doplněna o ukázky živých zástupců.
Fotografie představují všechny druhy 
plazů vyskytující se na  území České 
republiky a  zachycují jejich životní 
projevy. Těšit se můžete i na některé 
pozoruhodné plazy z celého světa. 
Výstavu připravil zoolog RNDr. Martin 
Šandera, Ph.D. z Polabského muzea.

Během Týdne volného času a  sportu 7.–
10. září můžete navštívit výstavu zdarma.

Doprovodný program k výstavě:

exkurze za plazy Říčan
pátek 4. září 14.00, Marvánek na hrázi

Chcete vědět, jaké druhy plazů žijí 
v  Říčanech?   Pojďte se s  námi podí-
vat. Ukážeme si typická stanoviště 
a  metody odchytu. Pokud budeme 
mít štěstí, prohlédneme si plazy zblíz-
ka. Provádět nás bude zoolog Martin 
Šandera. Exkurzi realizuje Ekocent-
rum Říčany za podpory MŽP. 
Výprava se ruší v  případě vytrvalého 
deště. 

Kurzy šití v muzeu:

Šití pro začátečníky
Cena: 3 000 Kč / 10 dvouhodinových lekcí 
Termín: středa (po 14 dnech), první lekce 7. října od 18.00
Máte doma šicí stroj nebo byste si ho rádi pořídili? Chcete šít, ale nevíte 
co a jak? Zúčastněte se našeho kreativního kurzu šití.  Naučíte se ovlá-
dat šicí stroj, pracovat s různými materiály a výztuhami, ušijete jedno-
dušší a poté i náročnější výrobky. Šít budeme na šicích strojích Singer. 
Materiál je zahrnutý v  ceně kurzu. Kurz je vhodný pro začátečníky 
i mírně pokročilé.

Šití pro pokročilé
Cena: 4 000 Kč / 10 dvouhodinových lekcí 
Termín: středa (po 14 dnech), první lekce 14. října od 18.00 
Zvládnete obsluhu šicího stroje? Umíte si ušít tašku nebo polštář?  
Chtěli byste se zdokonalit v technikách šití, naučit se pracovat se složi-
tějšími střihy a různými materiály, ušít si kalhoty nebo halenku?  V kur-
zu budete pracovat individuálně pod vedením zkušené krejčové. 
Podrobné informace k průběhu dostanete na úvodním setkání 30. září 
v 18.00 v Muzeu Říčany.  Drobný materiál je v ceně kurzu, nezahr-
nuje cenu látek.

Lektorka Jana Šebestová
Kapacita kurzů je limitovaná. Informace a  přihlášky: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161.

Muzeum Říčany připravilo v  létě 
dva příměstské tábory. Na  přírodo-
vědném táboře děti zkoumaly vodu 

a  okolní přírodu, dělaly pokusy 
a  mikroskopovaly, tvořily a  hrály si 
v krásném prostředí hájovny a okolí.

Příměstské tábory na Říčanské hájovně 
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Československá televize začala vysílat v  roce 1953, 
zpočátku jen 3 dny v týdnu. Postupně se počet vysíla-
cích dní zvyšoval a od roku 1958 se vysílalo celý týden 
(avšak ne celé dny). Počátkem 60. let vlastnilo televizor 
již kolem 1 milionu Čechoslováků. 
První československý televizor byl uveden do  prodeje 
v souvislosti se zahájením televizního vysílání. Je znám 
pod označením Tesla 4001A (byl vyráběn v  letech 
1953–1957). V našem muzeu uchováváme rozšířenou 
verzi tohoto televizoru. Ta obsahuje nejen televizor, ale 
i rádio, je to tedy jakési dnešní „2 in 1“. Model byl ozna-
čen Tesla 4002A (vyráběn v letech 1954–1957). 
Dalším muzejním exponátem výše uvedené značky je 
Tesla 4202A Akvarel (vyráběn v  letech 1956–1957). 
Tento typ, na rozdíl o výše zmíněného, neprodukovala 
Tesla Strašnice, ale  Tesla Pardubice. Je zajímavý tím, 
že bylo možné vypnout obraz a poslouchat pouze zvuk. 
Uprostřed, za odklápěcími dřevěnými dvířky, se nalézá 
zapínání, ladění kontrastu i  vodorovná a  svislá syn-
chronizace obrazu. Spotřeba přístroje byla přes 200 W.
 V muzeu je ze starších televizních přístrojů uložen ješ-
tě známý sovětský Rubin 102.

Martin Hůrka

co se děje v kultuře

Ze SbíreK mUZeA
Historické televizory Tesla

Didaktické 
centrum geologie 
muzea Říčany pro 
veřejnost
Kde:  
Didaktické centrum geologie 
Muzea Říčany u 1. ZŠ na Ma-
sarykově náměstí
Kdy: duben až říjen 
každou sobotu, 14.00 až 17.00
Prohlídka bude vždy doplněna 
o vybrané aktivity. 

Vstupné:  
30 Kč (děti a  důchodci 15 Kč, 
rodinné vstupné 70 Kč)
                            
Během Týdne volného času 
a sportu 12. 9. a navíc každou 
další zářijovou sobotu je vstup 
zdarma.

Během tábora s  řemeslem a  vědou 
děti objevovaly nový tajemný svět, kte-
rý bylo třeba zabydlet. Vyrobily si luky 
a šípy, tkaly, barvily látky, šily na stroji, 
recyklovaly papír, pekly a vařily. Zkou-
maly přírodní zákony a i v tropickém 
počasí si užívaly her a zábavy.  

Děti, které baví příroda, a  chtěly 
by se o  ní něco dozvědět, mohou 
ve  školním roce navštěvovat pří-
rodovědné kroužky v  muzeu. Více 
fotografií z  táborů a  informace 
o kroužcích naleznete na webových 
stránkách muzea.
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Říčany v době Karla IV.
Jak vypadal život v Říčanech v době Karla IV.? Koncem června jsme si tuto dobu 
připomněli na historické slavnosti. Akce se konala na Říčanském hradě, v hradní 
zahradě a v areálu Didaktického centra geologie muzea Říčany.
Návštěvníci slavnosti se seznámili s historií města v období 
gotiky, zhlédli šermířské vystoupení a vyzkoušeli si na vlastní 
kůži práci dobových řemeslníků. S tesařem vyráběli dřevěný 
okap, u kovotepce drátěné ozdoby, zkoušeli psát gotickým 
písmem, vyrábět svíčky, hrát na  různé hudební nástroje či 
tkát. Hráli hazardní hru v kostky, vrhcáby či oblíbenou hru 
Karla IV. šachy.  V Didaktickém centru geologie Muzea Říča-
ny rýžovali zlato a granáty. V táboře husitů si zkoušeli brnění, 

prohlédli zbraně a dobové oblečení, sráželi „hlavu“ nepříteli. 
Kdo úspěšně zvládl všechna řemesla, sám si vyrazil a odnesl 
minci se znakem pánů z Říčan.    
Akce se účastnilo celkem 558 žáků říčanských škol a  400 
návštěvníků. „Můžeme s uznáním říci, že čtvrteční odpoledne 
bylo třešničkou na závěr našeho školního roku“, říkaly učitelky 
Milena Rulcová a Diana Kopejtková ze ZŠ Světice.
Akci pořádalo Muzeum Říčany za podpory města Říčany. 
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Starák 2015 je za námi ačkoliv v omezené klubové verzi!

Nová publikace 
o vrchu Klepci
Vážení čtenáři, přátelé literatury. Znáte 
dobře mýtický vrch Klepec na Kolínsku? 
Tamní kamenné městečko s  ukázkou 
selektivní eroze říčanské žuly skrývá 
mnohá nepoznaná tajemství. Naučná 
stezka, sázení památných stromů nebo 
vzkříšení tradice setkávání v  podobě 
každoročních slavností Dne Země se 
staly podnětem ke  sběru materiálů. 
Od  roku 2010 pracujeme s  osmičlen-
ným autorským kolektivem na  zbrusu 
nové regionální publikaci s názvem Kle-
pec – vrch na Kolínsku, kterou hodlá-
me vydat u příležitosti 10. výročí regio-
nální kulturní akce Den Země na Klepci 
17. dubna 2016. Naším cílem je zapojit 
co nejvíce lidí, vydat kvalitní knihu 
obohacenou historickými fotografiemi 
a  grafikou, pokusit se zachytit genius 
loci místa a  vyvrátit polopravdy za  po-
moci neznámých příběhů a skutečností. 
Publikace se bude zabývat ochranou 
přírody, těžbou kamene, geologickými 

poměry, turistickým ruchem, kulturní-
mi akcemi, pomístními jmény, pověstmi 
a  archeologickými nálezy. Průvodcem 
jednotlivých kapitol se stanou význam-
né osobnosti z  řad geologů, historiků, 
politiků, stavitelů, archeologů, tram-
pů, mistrů turistiky, geognostiků nebo 
spisovatelů, které s  Klepcem jakkoliv 
přišly do  styku a  mezi nimiž se objeví 
i  zakladatelé nebo průkopníci vědních 

oborů na českém území. I vy se můžete 
zúčastnit našeho projektu a stát u zrodu  
naší publikace. Chcete vědět, jak na to? 
Vyvěsili jsme knihu na  crowdfundin-
gový portál www.hithit.com, kde si 
můžete knihu včas zarezervovat, získat 
více informací, podpořit její vydání nebo 
si ke knize vybrat zajímavé odměny šité 
každému na míru.

za autorský kolektiv Jan Psota ml.

inzerce

Přátelé, kamarádi, příznivci Staráku, 
vzhledem k  suchům a  extrémnímu 
nebezpečí vzniku požárů, které hro-
zily nejen na území Říčan a okolí, ale 
i  po  celé republice, jsme byli nuceni 
zrušit Starák Fest 2015 na  obvyklém 
místě a v původním plánovaném roz-
sahu. Od chvíle, kdy jsme se tak roz-
hodli, jsme se snažili udělat maximum 
pro to, aby se Starák odehrál alespoň 
ve  speciální úpravě. Příjemně nás 
překvapilo a  velmi nám pomohlo, že 
osud Starák Festu nebyl lhostejným 
spoustě dalších lidí. Děkujeme vedení 
města, že jen nezakazovalo, ale sna-
žilo se nám pomoci najít jiné řešení, 
Kulturnímu centru Labuť, že nám 
umožnilo akci přesunout a  nabídlo 
svou profesionální pomoc. Zabezpe-
čení barů proběhlo díky restauraci 
U  Labutě „Rancheras“ naprosto bez 
problémů a nikdo netrpěl žízní či hla-
dem. Kamarádi, kteří nám pomáhají 
každoročně, opět nezklamali a přiloži-
li ruce ke společnému dílu v průběhu 
celého týdne, při akci a nakonec i při 

sobotním dopoledním úklidu. Vám 
všem nesmírný dík.
Máme pocit, že se nám Klubová noc 
povedla. V  Kulturním centru Labuť 
předvedli výborná vystoupení všichni 
interpreti – američtí The Menzingers, 
irský rodák Travis O‘Neill, pražští Sky-
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co se děje v kultuře

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

2. 9. 
–29. 10.

Říčany Plazi – Výstava velkoformátových fotografií doplněná o ukázku živých zástupců. Prohlídky 
s ukázkou krmení každé úterý v 17 hod. a sobotu v 15 hod. Muzeum.

3. 9. Uhříněves 14.00 
–18.00

Den otevřených dveří – Divadlo U22.

4. 9. Uhříněves 17.00 Výstava „Současní čeští básníci“ – Fotografická výstava Lenky Raubové, která zachycuje 
portréty současných českých básníků. Host – trio Konráda Kapitoly. Divadlo U22.

5. 9. Vyšehořovice 14.00 Tvrz Vyšehořovice – Slavnost – prohlídka tvrze s odborným výkladem, taneční vystoupení, 
muzika, divadlo, dílničky a soutěže pro děti, skákací hrad, jízda na ponících, hrnčířská dílna, 
tržiště a další. Bohoslužba v kostele sv. Martina v 15 hod. Vstupné dobrovolné.

5. 9. Van Gillem Cup – Závod horských kol.
5. 9. 

–13. 9.
Říčany Týden volného času a sportu – Začíná Veletrhem volného času a sportu na Masarykově 

nám. Od 9 do 12 hod. Pokračuje týden sportování zdarma. Seznam akcí bude uveřejněn.
6. 9. Říčany Výchova z pohledu astrologie – Sebepoznávací jednodenní prožitkový seminář o rodičích 

a dětech. Bude se pracovat s astrologickou symbolikou a účastníci budou hledat, jakým 
způsobem pečovat o své potřeby a jak podpořit děti v jejich rozvoji. Cena 400 Kč. Přihlášky 
na jana.lojkova@icloud.com nebo 730 842 154.

11. 9. Říčany 14.00 
–17.00

Řemeslné odpoledne v muzeu – Možnost vyzkoušet si tkaní a výrobu dřevěných šperků pod 
vedením uměleckého truhláře. Dílny budou začínat vždy v celou hodinu. Vstupné zdarma.

11. 9. Říčany 18.00 Noc sokoloven – T.J. Sokol Říčany a Radošovice zve všechny zájemce k návštěvě 70 let staré 
sokolovny v ulici Strašínská. Beseda a sportovní program.

12.  9. Říčany 7.30 Atletický desetiboj – 20. ročník atletického desetiboje na sokolském hřišti pro dorost 
a starší, muže i ženy.

12. 9. Říčany 14.00 XIII. Koloběžková Grandprix – Tradiční soutěž pro všechny věkové kategorie od 4 let. 
Prezentace od 12.30 hod na Masarykově náměstí.

12. 9. Hrusice 14.30 Dětský karneval – 40. ročník dětského karnevalu, který začíná průvodem z návsi k sokolovně.
13. 9. Říčany 7.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Český Šternberk–Ledečko–Sázava, 14 km. Odjezd 

vlakem ze Říčan v 7.33 hod. Přihlášky na 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.
14. 9. Říčany 19.00 Vlastimil Vondruška – Setkání se spisovatelem historických románů ve volnočasovém 

Centru Na Fialce.
16. 9. Uhříněves 19.30 Neřež – Koncert skupiny, která je volným pokračováním skupiny Nerez, která zanikla r. 

1994. Vstupné 210 Kč, na balkon 180 Kč. Divadlo U22.
19. 9. Mnichovice 8.00 

–19.00
Po stopách kocoura Mikeše – 12. ročník turistického pochodu okolo Mnichovic. Start i cíl 
v TlC Mnichovice. Trasy 9, 18, 25 a 32 km. Každé dítě dostane malou hračku a každý domácí 
mazlíček pamlsek.

19. 9. Velké 
Popovice
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–17.00

Klobáskofest – Ochutnávka klobáskových specialit a masných produktů v areálu pivovaru, 
setkání regionálních značek, hudební program.
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18.00

Indiánské loučení s létem – 21. ročník pochodu lesem podél Rokytky a zpět, délka trasy 
7 km. Start i cíl na koupališti Jureček.

20. 9. Říčany Vztahy z pohledu astrologie – Sebepoznávací jednodenní prožitkový seminář o rodičích 
a dětech. Bude se pracovat s astrologickou symbolikou a účastníci budou hledat, jakým 
způsobem pečovat o své potřeby a jak podpořit děti v jejich rozvoji. Cena 400 Kč. Přihlášky 
na jana.lojkova@icloud.com nebo 730 842 154.

20.9. Říčany 8 .30 Žákovský atletický den – Atletický čtyřboj pro děti školou povinné od 6 do 15 let. 
Disciplíny: běhy, skok daleký, hod míčkem. Sokolské hřiště.

24.9. Uhříněves 15.00 Plstěný šperk – Kavárenské posezení s dílnou. Cena 100 Kč, kapacita omezena na max. 20 osob.
25.9. Říčany 20.00 ABBA WORLD REVIVAL – Koncert v Kulturním Centru Labuť.

26. 9. POKR 2015 – Orientační závod na horských kolech.
26. 9. Kunice Svatováclavské slavnosti s výstavou veteránů – Bílý i červený burčák, soutěž o „nejlepší 

štrůdl“, vystoupení kapely Žíznivý Dubáci. Zámek Berchtold.
26. 9. 

–27. 9.
Mnichovice 13.00 Mnichovický Oktoberfest – Jubilejní X. ročník Svatováclavských pivních slavností 

na Šibeničním vrchu. Soutěž v pití piva „O zlatý sud“, živá hudba, pivní tombola a další.
28. 9. Říčany 12.00 

–20.00
Folkový festival – V areálu Olivovny vystoupí Přelet M.S., Neřež, Jiří Holoubek trio, AG 
Flek, Třeboňští pištci, Nezmaři, moderuje Jiří Holoubek. Atrakce pro děti, občerstvení, 
jarmark. Vstupné 200 Kč, senioři 100 Kč, děti do 15 let zdarma, předprodej v IC.

28. 9. Ondřejov Částečné zatmění Slunce – Hvězdárna Ondřejov.
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MICHAL JE KVÍTKO!
 Ne 11 / 10 / 2015 – 15.00
   POŘAD PRO DĚTI S MICHALEM NESVADBOU.  

KAREL PLÍHAL 
 Pá 06 / 11 / 2015 – 20.00
   KONCERT SKVĚLÉHO KYTARISTY A POETY,  
   KTERÝ V JEDNÉ CHVÍLI DOKÁŽE PUBLIKUM  
   ROZESMÁT VESELOU BÁSNIČKOU, ABY  
   V ZÁPĚTÍ POSLUCHAČE ROZNĚŽNIL  
   A  ROZTESKNIL EMOTIVNÍM TEXTEM PÍSNĚ.  

KRUH PŘÁTEL HUDBY
– Koncertní sezóna 2015/2016

14/10/2015  ADAMUS ENSEMBLE
kvintet vedený hobojistou Janem Adamusem 

2/12/2015  WIHANOVO KVARTETO
L. Čepický – 1. housle, J. Schulmeister – 2. housle, 
J. Žigmund – viola, A. Kaspřík – violoncello 
  
20/1/2016 LINHA SINGERS 
vokálně instrumentální ansámbl  

10/2/2016 JIŘÍ BÁRTA – VIOLONCELLO
klavírní doprovod Terezie Fialová 

24/2/2016 LOBKOWICZ TRIO 
J. Mráček – housle, I. Vokáč – violoncello, L. Klánský – klavír 

16/3/2016 ŠTEFAN MARGITA – TENOR
Úsměvy – písně a operní arie 
klavírní doprovod Katarína Bachmanová 

20/4/2016 IVO KAHÁNEK
klavírní recital   

18/5/2016 PRO ARTE BOHEMICA 
M. Ambrosi – historická příčná flétna 
P. Žďárská – cembalo

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2015
      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny v sobotu 
12. září 2015 v 17.00 a ve 20.00 v sále KC Labuť v Říčanech. Přihlásit se můžete 
v  kanceláři KC nebo prostřednictvím webových stránek. Taneční kurzy pro 
dospělé začínají v pátek 2. října 2015, budou se konat vždy jednou za 14 dní. 
Jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00. 
Všechny kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít s manželkou. 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

www.kclabut.czŘíčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

20.00

25

ABBA WORLD REVIVAL 
 Pá 25 / 09 / 2015 – 20.00
 SKONCERT OBLÍBENÉ SKUPINY  
      S NESTÁRNOUCÍMI HITY ZNÁMÉ  
      ŠVÉDSKÉ KAPELY.  

10.00

04

RANGERS – PLAVCI 50 LET!
 Pá 09 / 10 / 2015 – 20.00
  MULTIMEDIÁLNÍ VZPOMÍNKOVÝ POŘAD,  
   VE KTERÉM USLYŠÍTE NEJEN NEJVĚTŠÍ HITY  
   SKUPINY, ALE PROSTŘEDNICTVÍM VIDEO  
   PROJEKCE A DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ BUDETE  
   MOCI SLEDOVAT, JAK ŠEL ČAS, VČETNĚ  
   ZAVZPOMÍNÁNÍ NA TONDU HÁJKA  
   A MILANA DUFKA.  

 SPOLEČNOS T 

„DESATERO PROBLÉMŮ”
Út Beseda s občany.
 TA NEC A SPOLEČNOS T 

SETKÁNÍ SENIORŮ S HUDBOU
Po Seniorcentrum Říčany.
 KONCERT Y 

ABBA WORLD REVIVAL
Pá Koncert oblíbené skupiny s nestárnoucími hity známé švédské kapely.

 DĚ TI 

ZLATÝ OŘÍŠEK 2015 
Ne Středočeské předkolo soutěže pro šikovné, nadané a úspěšné děti. 
 DIVA DLO 

ROZMARNÝ DUCH (NOEL COWARD)
St Strančické divadlo Pro radost. Komedie.
 KONCERT Y 

RANGERS – PLAVCI 50 LET!   
Pá  Koncert k 50. výročí vzniku kapely.
 DĚ TI 

MICHAL JE KVÍTKO! 
Ne Pořad pro děti.  
 VÁ ŽN Á HUDBA 

ADAMUS ENSEMBLE
St Kvintet vedený hobojistou Janem Adamusem. Koncert z cyklu „Kruh přátel 
hudby”.
 KONCERT Y 

GREEN DAY REVIVAL PRAHA   
Pá  Koncert.

14.00

21

Těšíme se na Vaši návštěvu!

MARTA KUBIŠOVÁ 
– s nebývalou ochotou
 St 18 / 11 / 2015 – 20.00
  NEJNOVĚJŠÍ RECITÁL LEGENDÁRNÍ PĚVECKÉ  
   HVĚZDY. HOST MILAN HEIN, DOPROVÁZÍ  
   SKUPINA PETRA MALÁSKA. 

15.00

11

info@kclabut.cz

19.30

14

RANGERS – PLAVCI 
– 50 LET!
 Tento rok, rok 2015, je pro kapelu Rangers rokem významným. Skupina 
Rangers totiž letos slaví 50 let od svého vzniku. Dovolte nám tedy, abychom Vás 
při této příležitosti pozvali na takový decentní multimediální vzpomínkový pořad, 
ve kterém uslyšíte nejen největší hity skupiny, ale prostřednictvím video projekce 
a dobových fotografií budete moci sledovat, jak šel čas, včetně zavzpomínání 
na Tondu Hájka a Milana Dufka. K tomuto výročí vydala také naše mateřská 
gramofonová firma Supraphon 3CD pod názvem „Zlatá kolekce“, kde najdete 
nejznámější písničky skupiny Rangers od těch nejstarších až po ty nejnovější. 
Pojďte si spolu s námi zavzpomínat nejen na začátky Rangers, ale pojďme zkusit 
ve dvou hodinách prožít celých 50 let znovu.
 Současné složení kapely:
Iva Hajnová  (zpěv), Max Presser (zpěv, mandolina, housle, foukací harmonika, 
kytara), Karel Macálka (zpěv,kytary), Franta Goliš Drápal (zpěv, kontrabas), 
Mirek Řihošek (banjo,kytara)
 Koncert se uskuteční v Kulturním centru Labuť 9.10.2015 od 20 hod. a my 
vás na něj srdečně zveme!!!

– U NÁS PŮSOBÍ

Pedagogické centrum  
pro rodinu a školu 
PhDr. Iveta Míková
 – Pedagogicko psychologická diagnostika  
 a poradentství
  
 – Rodinné a individuální terapie

kontakt: 
tel.: 603 470 977
e-mail.: ivmikova@seznam.cz     

10 ŘÍJEN
PROGRAM 2015

20.00

23
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historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o zapůjčení či darování m

uzeu.  zapůjčené fotografie budou po naskenování v pořádku vráceny m
ajiteli.  

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Fotografie pořízená kolem roku 1890 přibližuje staré Podskalí. uprostřed při Lázeňské ulici stojí za povšimnutí barokní štít 
domu s klenutou bránou vjezdu do dvora. Vlevo při okraji Lázeňské louky (původně rybníka) vidíme roubenou stodolu (či větší 
špýchar). V pozadí ční kostel ještě s původní věží při svém boku. Místo louky v pravé části snímku je dnes rugbyové hřiště.


