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Hlavní téma:

Městská policie
Zastupitelé v září schválili navýšení 
městské policie o 8 strážníků



Otto Hofmann 
syn spisovatele a scénáristy Oty Hofmana

Byl jsem potěšen, když mne kontaktovalo město Říčany s  oznámením, že se hodlá zapojit jako partner 
do spolupořádání Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Festival už 47. sezonu probíhá 
v Ostrově u Karlových Varů. Můj táta Ota Hofman s pořadateli festivalu ještě za svého života velmi úzce spo-
lupracoval, do Ostrova rád jezdil a na festivalu se cítil jako ryba ve vodě, byla to jeho srdeční záležitost. Jeho 
nadšení se po jeho smrti přeneslo i na mne a já se snažím pokračovat na spolupráci v jeho duchu.
Často myslím na své dětství, na svého tátu. Vzpomínám na chvíle, které jsme spolu prožili, a je mi líto, 
že společných chvil nebylo víc. Mám ale výhodu oproti jiným „dětem“. Já jsem totiž s  tátou pořád, 
každý den, prostřednictvím jeho díla, jeho knih a hlavně scénářů a zrealizovaných filmů. Pamatuji si, 
jak mnohé postavy a  jejich příběhy vznikaly, jak táta jejich osudy tvořil, vymýšlel, kde se inspiroval. 
Osudy mnohých postav jsem prožíval s tátou, a musím se přiznat, že je prožívám ve vzpomínkách stále. 
Můj táta Ota Hofman byl člověk s neobyčejně širokou fantazií. Viděl do budoucnosti a byl to jeho velký dar, 
který s radostí uměl rozdávat spolu s fantazií, smíchem a radostí, a také říkal, a teď mi dovolte použít jeho slova:
„Tenhle svět, i když není zrovna nejlepší, ale lepší neznám, je plný kouzel a zázraků; zkuste je se mnou 
spočítat, nedopočítáme se: zázrak slunce, den, noc, hvězdy nad zahradou, vůně růže, kouzlo, kterým se 
proudící voda proměňuje v led, housenka v motýla, zrnko obilí v klas a nakonec v chleba, zázrak života, 
kterým se tatínkovi a mamince narodí kluk anebo holka, kouzlo snů, let kolibříka, kůň, běžící ranní ro-
sou, pruhy zebry, ryba, šnek, vzpomínky, brusle, míč, kamarádi, smutek a slzy, rozbité koleno, zahojené 
koleno a co já vím, co ještě, písnička, pohádky, plamen svíčky, rozsvícená žárovka, oheň, polárkový dort, 
měsíc nad mořem, kámen, ještěrka, slon, žirafa – vlastně  bych sem mohl napsat celý svět kolem nás 
i v nás a byla by to pravda a taky nebyla, protože všecko se stále proměňuje, svět kolem nás i my v něm.
Ale vlastně jsem vám chtěl prozradit úplně jiné tajemství, čáry a kouzla, která odemykají třináctou
komnatu, plnou pokladů, o  jakých se nesnilo ani králům v zlatých zámcích na diamantové hoře ani 
pirátům. Klíč k té komnatě vypadá takhle:
A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Č   É          Í         Ň ›   Ř Š   ˇ     Ý Ž
Ě                                ů
!!!!?????““““,,,,.....((((((()))))))????!!!
Ten kouzelný klíč má každý z nás na dosah ruky, jen někdy zapomíná, že ho má. Jeho škoda. Mít stále  
možnost přivolat si báječné kamarády, jako jsou Tom Sawyer a Huck Finn, prožívat nová a nová dobro-
družství, povídat  si s moudrým kapitánem Nemem, cestovat za Havranpírkem do doby
kamenné a druhý den letět ke hvězdám, komu se to tak hned povede? Přeji vám, abyste svůj kouzelný 
klíč k třinácté komnatě plné knih nikdy neztratili,“ Ota Hofman.
Takže mi dovolte, abych vás všechny pozval na letošní festival tady u nás v Říčanech. Přijďte zavzpomínat 
na mého tátu do centra Na Fialce, kde bude souběžně s festivalem probíhat výstava: „Kdo byl Ota Hofman“. 
A přijďte do kina na nové dětské filmy. Pro veřejnost budou promítány celou neděli 11. října, školy budou 
navštěvovat soutěžní snímky v průběhu celého týdne. Přeji vám mnoho hezkých filmových zážitků.

Slovo úvodem
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Krátce z rady 13. 8. 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  úpravu 
komunikace Nad Bahnivkou v Pacově, Říčany (III. etapa 
mezi ulicemi Polní a Luční) za celkovou cenu 389 620 Kč 
včetně DPH.
u Rada souhlasila s bezúplatným převodem počítačů, po-
řízených v roce 2010 na tyto příspěvkové organizace města:  
- Základní škola Bezručova  8 ks 
- Mateřská škola Čtyřlístek  2 ks 
- Základní umělecká škola  4 ks 
- Mateřská škola Zahrádka  1 ks
u Radní schválili uzavření smlouvy o výpůjčce mezi měs-
tem Říčany jako půjčitelem a  Rugby Clubem Říčany jako 

u Zastupitelstvo souhlasilo s  odložením materiálu 
„Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhod-
nocení stavebního pozemku“.
u Zastupitelé schválili koncepci projektu úsekového 
měření rychlosti vozidel v  rámci ORP a  uložili tajemní-
kovi MěÚ Říčany zajistit realizaci navržených opatření 
v mezích předložené koncepce projektu rozšíření 
úsekového měření rychlosti vozidel.
u Zastupitelstvo schválilo předloženou darovací 
smlouvu na  částku 262.000 Kč a  pověřilo starostu 
města pana  Vladimíra Kořena k  jejímu podpisu. Tato 
smlouva bude uzavírána mezi městem Říčany jako 
obdarovaným a  společností BYTY Říčany, s.r.o., jako 
dárcem.
u Zastupitelé souhlasili s  pověřením radního města 
pana Davida Michaličky k vydání souhlasného vyjádření 
k předložené změně stavby před dokončením objektů F 
a  H u  II. etapy REZIDENCE ZAHRADA ŘÍČANY dle 

předložené dokumentace „REZIDENCE ZAHRADA 
ŘÍČANY – II. ETAPA.
u Zastupitelstvo schválilo směrnici č.1/2015, kterou se 
stanoví zásady pro poskytování dotací z  rozpočtu města 
Říčany s variantou II – program vyhlašuje Zastupitelstvo 
města Říčany v souladu se schváleným rozpočtem v pří-
padě, že celkový objem peněžních prostředků vyčleně-
ných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu přesáhne 
částku 100 tis. Kč; v případě částky do 100 tis. Kč vyhla-
šuje program Rada města Říčany.
u Zastupitelé schválili investiční záměr „Navýšení 
kapacity ZŠ u  Říčanského lesa“ s  celkovými náklady 
980.000 Kč vč. DPH a  souhlasili s  uvolněním finanční 
částky 60.000 Kč z  rezervy ZMŘ na  realizaci projektové 
dokumentace těchto stavebních úprav dle IZ.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na  výstavbu 
„Chodníky – Táborská – Kyjevská“.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z zářijového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 14. 10. 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

vypůjčitelem, jejíž předmětem bude výpůjčka šaten ve spor-
tovní hale, Škroupova ul. 2026 v Říčanech na dobu rekon-
strukce kabin Rugby Clubu Říčany v termínech dle dohody 
se správcem haly, a to za účelem zajištění zázemí pro spor-
tovce Rugby Clubu Říčany a za podmínky, že akce s výpůjč-
kou související nebudou pro účastníky zpoplatněny.  
u Rada schválila statut Mateřské školy Zahrádka, pří-
spěvkové organizace.

Krátce z rady 20. 8. 2015
u Radní souhlasili s  uzavřením dohody o  partnerství 
mezi městem Říčany a MAS Říčansko, o.p.s., za účelem 
rozvoje Projektu Zdravé město Říčany a  místní Agenda 
21 v Říčanech, s důrazem na kvalitní uplatňování a propa-
gaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní 
a regionální úrovni, a dále jmenovali Pavlínu Filkovou, ře-
ditelku MAS Říčansko, o.p.s., členkou komise Zdravého 
města a místní Agendy 21.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem ALESTRA, 
s.r.o., na dodávku a montáž herních prvků na dětská hřiš-
tě v Říčanech za celkovou cenu 242.747 Kč včetně DPH.  
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a  zhotovitelem MARKO 
PLUS, s.r.o., na  výměnu střešní krytiny se zateplením 
na  restauraci Marvánek v  Říčanech za  celkovou cenu 
314.282,70 Kč vč. DPH, a dále schválili přijetí účelového 
daru 60.000 Kč na rekonstrukci střechy restaurace Mar-
vánek čp. 2064, stojící na pozemku parc. č. st. 2681 v k.ú. 
Říčany u Prahy od R. Mráčka. Město Říčany se zavazuje 
realizovat rekonstrukci střechy do 31. 12. 2015. 
u Rada souhlasila s  uvolněním finančních prostředků 
ve výši 560.000 Kč z rezervy Rady města Říčany na zajiš-
tění projektové přípravy investičních akcí Odbahnění ryb-
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níků Rozpakov a Srnčí, Chodník Jizerská, Rekonstrukce 
kom. Verdunská a VO na hrázi Mlýnského rybníka.

Krátce z rady 27. 8. 2015
u Radní souhlasili s  uzavřením smlouvy o  dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a společností GREEN 
PROJECT, s.r.o., jako zhotovitelem na realizaci zahrady 
v přírodním stylu u Mateřské školy Zahrádka, a to za cenu 
2.731.298 Kč vč. DPH. 
u Rada schválila uzavření smlouvy mezi městem Říčany a ví-
těznou firmou NDCon, s.r.o., na PD kanalizace a komunikace 
v ul. Na Hradě v Říčanech v celkové výši 81 070 Kč vč. DPH.

Krátce z rady 3. 9. 2015
u Radní schválili přijetí dotace na realizaci projektu Sní-
žení energetické náročnosti budovy I. ZŠ Říčany – Sokol-
ská a souhlasili s podpisem smlouvy o poskytnutí podpo-
ry ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí na  tento projekt se Státním fondem životního 
prostředí České republiky.
u Rada zrušila usnesení 02-05-037 ze dne 22. 5. 2002, 
ve znění: Rada města Říčany schválila (v souladu se záko-
nem 564/1990 Sb., § 3, odst. 3), aby při pozdním vyzved-
nutí dítěte z mateřské školy byla použita peněžitá sankce 
ve výši 200 Kč za každou započatou hodinu po skončení 
provozní doby, a to s účinností od 1. 6. 2002. 

Krátce z rady 10. 9. 2015
u Rada souhlasila s navýšením kapacity v Základní škole 

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 7. 10.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 21. 10.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc se kvůli státnímu svátku 
mimořádně ruší.

Sofii, o.p.s., z původních 25 na 40 žáků. Tento souhlas se 
vydává jako vyjádření obce dle § 147 odst.1 písm. p) záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění, pro potřeby změny údajů (navýšení ka-
pacity) v  rejstříku škol a  školských zařízení výše jmeno-
vané školy. 
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a zhotovitelem Sportovní 
projekty, s.r.o., na zpracování generelu sportovišť města 
Říčany za celkovou cenu 217.437 Kč včetně DPH.
u Rada schválila uzavření darovací smlouvy se společ-
ností HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, a.s., jejímž před-
mětem je poskytnutí účelového daru městu Říčany na re-
konstrukci šaten Rugby Clubu Říčany.

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

Sice nenápadně a bez žádné velké osla-
vy, ale přesto jsme si krátce před koncem 
září připomněli již rok od okamžiku, 
kdy byla slavnostně otevřena čekárna 
s pobočkou infocentra a kanceláří měst-
ské policie v  rondelu na nádraží. Za 

tento rok se nám podařilo rozšířit nabídku infocentra také 
na prodej vstupenek do kulturních zařízení, zajistit prodej 
kávy a občerstvení v čekárně a především připravit dlouho 
slibovaný prodej jízdenek na vlaky Českých drah. 
Prodej vstupenek přes Ticket Art a Ticket Portal je mezi 
vámi stále více oblíbený, aktuálně od konce září prodáváme 
i vstupenky pro Kulturní centrum Labuť. Celé září se mno-
ho z vás chodilo ptát, kdy přesně už budou jízdenky na vlak, 
a tak rádi oznamujeme, že prodej byl zahájen v prvním říj-
novém týdnu. Malá změna nastala pouze v provozní době – 
z důvodu příjezdu vlaku, kterým se bude naše kolegyně do-
pravovat do práce, nebude provozovna začínat už v 6 hodin, 
ale o něco později – závazně raději počítejte s časem krátce 

před půl sedmou. Na cestu vlakem si můžete vyzvednout 
v  našem infocentru poslední číslo Kurýru a v  automatu 
uvnitř čekárny si na cestu koupit čerstvě umletou kávu. A 
protože se venku začíná ochlazovat a ráno i večer už bude 
tma, čekárna je pro vás otevřena od šesti hodin ráno až do 
deseti hodin večer. Věříme, že si sem rádi najdete cestu 
nejen tehdy, kdy někam pojedete.
Vaše podněty a připomínky ke zlepšení si rádi přečteme 
na mailové adrese infocentrum@ricany.cz.

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

Infocentrum v rondelu slaví 
první výročí
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Město Říčany se rozhodlo navýšit počet strážníků 
městské policie. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost 
v  rizikových lokalitách, provádět více pěších hlídek, 
rychleji a efektivněji řešit městskou dopravu a přecho-
dy u škol a zajistit obsluhu úsekového měření rychlosti 
vozidel. Nábor osmi nových policistů by měl proběh-
nout do konce tohoto roku. 
Městská policie v Říčanech se již dlouhodobě potýká s ne-
dostatkem strážníků. Pro současných 13 lidí je velmi ná-
ročné vykonávat rostoucí množství výjezdů a dalších aktivit 
spojených s výkonem policie. Potřeba navýšení strážníků je 
tak evidentní. Proto zastupitelé v září odhlasovali rozšíření 
městské policie na celkových 21 zaměstnanců. 
„Ve volbách jsme slíbili, že městskou policii rozšíříme, aby-
chom posílili bezpečnost našeho města. Splněno do  roka 
a  do  dne, tento bod si můžeme odškrtnout,“ říká starosta 
města Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Strážní-
ci budou ve městě víc vidět, budou mít povinnost procházet 
ulicemi a věřím, že se to odrazí třeba na snížení vandalismu 
a nepořádku v ulicích.“
„Jedná se o přirozený vývoj v návaznosti na růst města a tím 
i zvyšování problematiky ve veřejném pořádku v dopravě a pre-
venci kriminality. Před 10–20 lety stačila polovina strážníků, 
nyní ale s enormním nárůstem počtu obyvatel, novou výstav-
bou a  s  tím spojeným několikanásobným navýšením dopravy 
a  přibývajícím kulturním životem ve  městě, již nebylo udrži-
telné garantovat základní standardy zabezpečení veřejného 
pořádku ve  městě. Tento krok rozhodně posílí bezpečnost 
a umožní výrazně efektivněji plnit úkoly městské policie,“ vy-
světluje potřebu rozšíření vedoucí MP Václav Řezáč s tím, že 
rozšíření MP reaguje zejména na zajištění potřeb rozvíjející-
ho se města, ale i na nárůst kriminality. Hlavní město Praha 
totiž úspěšně vytlačuje kriminalitu za hranice obvodu.
Hlavním přínosem bude zavedení pravidelných pěších hlí-

dek nebo cyklohlídek, které se budou primárně věnovat jed-
notlivým okrskům a provádět preventivní čistě pochůzkovou 
činnost. Nemělo by tak již docházet k odvolávání hlídky. 
„Nyní obsluhuje celé město jedna hlídka se dvěma policisty. 
Ta řeší i oznámení typu krádeže v obchodech, odchyt zvířat, 
zajištění akcí města, dozor trhů, placené stání, kontrolu 
nákladních vozidel, řízení dopravy po nehodě apod. Po uve-
denou dobu bohužel nikdo další neslouží. Strážníci jsou 
neustále odvoláváni z činnosti a taková práce hlídky je na-
prosto nesystematická,“ říká Václav Řezáč s tím, že policie 
v současné době řeší především následky místo prevence. 
V nočních hodinách v pátek a sobotu se pěší hlídka zaměří 
na rizikové lokality v blízkosti restaurací, diskoték a barů. 

Pomoc v dopravě, v prevenci kriminality  
či při akcích města
Občané uvidí více strážníků také na  přechodech. „Dojde 
ke  100% posílení hlídek na  přechodech u  škol, kdy místo 
současných dvou zajistí až pět přechodů,“ připomíná Václav 
Řezáč. Nově budou policisté vykonávat také stálou služ-
bu u  kamerového systému. Jejich práce zahrnuje i  řešení 
došlých přestupků, příjem oznámení, koordinaci, řízení a 
dohled nad výkonem služby, ověřování dat úsekového mě-
ření a  v  neposlední řadě i  veškerou administrativu, výdej 
materiálu, zbraní a střeliva. Dosud se musí hlídka stahovat 
z terénu a nemá tak dostatek času řešit tyto aktivity. 
Dojde také k cílenější a systematičtější práci autohlídky, 
která může rychleji přijet ke  konkrétnímu případu. Cel-
kové navýšení policistů přispěje i k efektivnějšímu plnění 
nejrůznějších akcí týkajících se prevence kriminality, do-
pravy a dopravních hřišť, návštěv škol, dětských dnů nebo 
kulturních a společenských akcí. 

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Více bezpečnosti v říčanských ulicích!  
Městská policie rozšiřuje své řady o 8 strážníků
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Kamerový systém, který funguje 
od  minulého roku na  pěti úsecích 
v  Říčanech, stojí za  významným 
zvýšením úrovně bezpečnosti sil-
ničního provozu ve městě. Říčanská 
radnice se proto rozhodla na žádos-
ti starostů z  okolních obcí úsekové 
měření rozšířit i na jiných úsecích 
Prahy-východ. Řidiči k poslednímu 
srpnovému dni spáchali celkem 
přes 18 tisíc přestupků. 
Úsekové měření rychlosti město 
spustilo v říjnu loňského roku. 
Dosavadní výsledky ukazují, že do-
šlo k  výraznému snížení přestupků. 
Na  většině úseků tak řidiči jezdí 
pomaleji a bezpečněji, snižují se rizi-
ka pro přecházející chodce a cyklisty. 
Jedinou výjimku tvoří nejfrekvento-
vanější úsek na  Říčanské ulici smě-
rem od  dálnice, kde řidiči porušují 
dopravní předpisy nejvíce a  jejich 
počet je stále vysoký. 
„Úseky jsme vybírali tam, kde město 
lidé prosili o větší bezpečnost provozu. 
Báli se přejít ulici, cítili se neukázně-
nými řidiči ohroženi. Myslím, že to 
zabralo, čísla mluví jasně,“ vysvětlu-
je starosta Vladimír Kořen /Klidné 
město/. „Úsekové měření výrazně 
zklidnilo provoz. Většina řidičů si nyní 
dává pozor, aby nepřekročila povole-
nou rychlost. Podle předběžné analý-
zy klesl podíl řidičů, kteří překračují 
povolenou rychlost, o  12 procentních 
bodů. To je polovina ve srovnání s tím, 
jak se na měřených úsecích jezdilo dří-
ve,“ doplňuje ekonom z Vysoké školy 
ekonomické Libor Dušek /Klidné 
město/.

Celkem 18 504 dopravních 
přestupků
K  31. 8. přestupkové oddělení zazna-
menalo ve všech pěti lokalitách celkem 
18  504 dopravních přestupků. Podle 
Libora Duška by se měl do budoucna 
výběr pokut více zefektivnit: „Aktuální 
prioritou by mělo být zrychlit výběr po-
kut. Pokuta uložená záhy po  spáchání 
přestupku by měla řidiče silněji motivo-
vat k dodržování pravidel.“

Nejdříve začaly kamery kontrolovat 
řidiče na úseku v ulici Široká směrem 
od  Světic do  centra města. Od  října 
2014 do  srpna 2015 zde přestupkáři 
evidovali celkem 1004 přestupků, což 
je průměrně 90 měsíčně. Na Říčanské 
ze směru od  Pacova zachytily kame-
ry v  tomto období 1433 přestupků. 
K  překročení rychlosti na  Černokos-
telecké ve  směru od  Mukařova došlo 
v  počtu 2115 s  tím, že měsíčně tento 
úsek řeší v průměru přes 200 přestup-
ků. Nejspořádanější řidiči projíždí 
na  ulici Smiřických s  489 přestupky 
za  období 10,5 měsíců. Jde o  lokality, 
kde pozorujeme významný preventivní 
dopad a pokles podílu přestupků v roz-
mezí 20–60 % od počátku instalace. 
Odlišný je úsek na  Říčanské ulici ze 
směru od dálnice do centra města. Měs-
to zde zaznamenalo celkem již 13  463 
přestupků, přestože kamery zde byly in-
stalovány až v prosinci 2014. „V zimních 
měsících byl na  této ulici menší provoz 
a různé výpadky. Teprve od března 2015 
došlo k nárůstu až o 600 %, který obsahu-
je v  průměru 2100 přestupků měsíčně,“ 
sdělila vedoucí přestupkového oddělení 
Dagmar Čechráková. 

Velký zájem okolních obcí
Zastupitelé v  září schválili kon-
cepci rozšíření systému úsekového 
měření na další komunikace v oko-
lí Říčan. V  budoucnu by město 
mohlo spravovat až 50 kamer. 
„V  návaznosti na  první výsledky 
a  poznatky z  realizace v  Říčanech 
projevili starostové některých obcí v 
rámci ORP zájem o společný postup 
při rozšíření tohoto projektu na 
komunikace na jejich území,“ říká 
vedoucí Odboru správy majetku 
Evžen Heyrovský. 
„Menší obce ani nemohou vybírat 
pokuty samy. Takže není překvapivé, 
že se na Říčany obracejí, aby radary 
zavedly i u nich. Rozšíření úsekového 
měření přinese okolním obcím vyšší 
bezpečnost na  silnicích,“ doplňuje 
Libor Dušek a dodává: „Nové rada-
ry samozřejmě nelze rozmístit všu-
de; je třeba vybírat jen ta místa, kde 
je rychlá jízda nyní bezpečnostním 
problémem a kde je natolik intenziv-
ní provoz, že pokuty uhradí veškeré 
náklady.“

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Co přináší úsekové měření rychlosti vozidel 
v Říčanech? Vyšší bezpečnost a zklidnění provozu
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Projekt „Řídím Říčany“, který vyu-
žívá algoritmus matematika Karla 
Janečka, slaví první úspěch. Sko-
ro tři měsíce mohli občané Říčan 
vybírat z  nabídky 10 investičních 
projektů dva nejpalčivější a  nejžá-
danější. Do  unikátního projektu 
se již zaregistrovalo přes tisíc lidí. 
Účast v hlasování o investicích byla 
zhruba 60 %. Elektronický klíč 
uzavřel hlasování 9. 9. ve 12 hodin  
a 12 minut, o  tři minuty později 
byly zveřejněny výsledky. Volbu 
obyvatel ten samý den posvětili 
zastupitelé města a uvolnili peníze 
na realizaci projektů. 
„Projekt ‚Řídím Říčany‘ dává smysl. 
Přesvědčili jsme mnoho set lidí, aby vy-

plnili registraci a  pak u  počítače nebo 
v  mobilu hlasovali. Chtěl bych poděko-
vat za každý hlas,“ komentuje starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/ a  do-
plňuje: „A přiznám se, že jeden z mých 
favoritů úplně propadl. Nu což, starosta 
potřebuje vědět, co lidé vlastně chtějí.“  
O  investičních projektech hlasoval 
reprezentativní vzorek 602 občanů 
s trvalým bydlištěm v Říčanech a star-
ší 15 let. Říčanská veřejnost vybírala 
z  10 záměrů, které se týkaly napří-
klad oprav chodníků, obnovy zeleně 
i výstavby unikátních projektů. Pod-
statné je, že hlasující měli k dispozici 
hned 4 pozitivní hlasy a dva negativ-
ní. Nejvíce, celkem 322 hlasů, získal 
projekt opravy lesní cesty u rybníka 

Jureček. Druhou příčku s 278 hlasy 
obsadil projekt rekonstrukce chod-
níků na  Černokostelecké ulici, 1. 
část. 

S opravou lesní cesty se 
může začít téměř hned
Podle Říčaňáků si zaslouží největší 
pozornost hojně využívaná, ale poško-
zená, podmáčená a  dlouhodobě neu-
pravovaná cesta v  lese v  blízkosti kou-
paliště Jureček. Její oprava má tři etapy. 
První cesta v délce 700 metrů se táhne 
od restaurace Jureček podél rybníka, 
tenisových kurtů, fotbalového hřiště až 
ke Starému koupadlu. Další úsek vede 
od Staráku podél Rokytky asi 350 metrů 
směrem k lomu. Třetí část se týká trasy 
dlouhé 335 metrů od Staráku nahoru 
lesem na Strašín. Město chce cesty 
rozšířit, částečně provést terénní úpravy 
a položit nový štěrkový povrch.
„Projekt je hotový, stačí vysoutěžit 
firmu a  můžeme hned začít. Ještě ve-
deme debatu, které stromy nové cestě 
ustoupí, zbytečně stromy kácet ne-
chceme,“ vysvětluje radní a manažer 
projektového řízení David Michalič-
ka /Klidné město/.   
Lidé chtějí také opravu levostranné-
ho chodníku směrem do Prahy v úse-
ku od místa, kde se na protější straně 
kříží Černokostelecká s ulicí Plukov-
níka Švece až po  křižovatku s  ulicí 
Riegrova v celkové délce cca 650 me-
trů. Starý rozbořený asfaltový povrch 
nahradí betonová zámková dlažba v 
šířce 2 metrů. Projekt počítá i se sa-
dovou úpravou zeleně. Nový chodník 
bude s  bezbariérovým přístupem. 
Přechody, místa pro přecházení, 
místa vjezdů a zastávky autobusu se 
opatří hmatovou dlažbou.  
Náklady na každý z nich se po vysou-
těžení očekávají ve výši cca 2,5 mili-
onu korun. Zastupitelé ihned v  den 
ukončení hlasování vydali z městské-
ho rozpočtu přes 6 milionů korun, 

Občané Říčan poprvé elektronicky rozhodli 
o investicích města!

Vyhrály rekonstrukce populární lesní cesty u Jurečku a oprava 
chodníků na frekventované Černokostelecké ulici
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což zafinancuje právě dva vítězné 
projekty. Veřejná soutěž by odhado-
vané ceny měla snížit. Na ostatní pro-
jekty se budou hledat finance v  roz-
počtu 2016, nebo se zastaví úplně.

Jak dopadly další projekty? 
Na  třetím místě skončil balíček čtyř 
malých projektů, který zahrnoval 
opravu schodů ve Zborovské ulici, re-
alizaci osvětlení na  hřišti Strašínská, 
nové parkoviště u  kulturního centra 
Labuť a výsadbu záhonů v ulici Rýdlo-
va. Na poslední příčce se umístil pro-
jekt druhé etapy geoparku s pouhými 
17 hlasy. Tento projekt se však spolu 
s vytvořením mola na rybníku Marvá-
nek (7. místo) zdá nejvíce kontroverz-
ní. Obě investice totiž výrazně rozdě-
lují společnost na dva tábory. Geopark 

obdržel 145 plusových hlasů, ale 
zároveň 128 minusových hlasů a pro 
molo na Marvánku sice hlasovalo 228 
lidí, ale 123 občanů je jasně proti.
Lidé hlasovali díky hlasovací platfor-
mě, kterou má město k dispozici díky 
spolupráci s  inovátorskou skupinou 
Demokracie 2.1. Jednalo se již o třetí 
hlasování, respektive o první zásadní 
volbu pouze pro Říčaňáky. Ti se nej-
dříve museli registrovat prostřednic-
tvím registračních formulářů u  dob-
rovolníků v  ulicích, na  kontaktních 
místech nebo u třídních učitelů.  
„Mít zaregistrovaných během čtyř mě-
síců přes tisíc lidí, to je dobrý výsledek. 
Samozřejmě naše město má 11 tisíc vo-
ličů, ale pro zvolení zastupitelem kupří-
kladu stačilo některým kandidátům 
pouze 510 hlasů,“ podotýká starosta.    

Další volby v Řídím Říčany
Jiná anketa, které se mohou zúčast-
nit pouze říčanští obyvatelé, probíhá 
od  začátku září až do  konce října. 
Rozhoduje se o  činnostech, které 
by mělo město regulovat obecně zá-
vaznou vyhláškou. Město předkládá 
volbu 12 možností. Občané svými 
hlasy určí, co je trápí více a co méně. 
Výsledky pak městu napoví, jaké čin-
nosti omezit a co ponechat bez regu-
lace. Kromě toho od  října běží další 
hlasování o tématu polepů na  auto-
busové zastávky v Říčanech.

Adéla Ambrožová
tisková zpráva města Říčany

Pořadí Projekt Počet minuso-
vých hlasů

Počet pluso-
vých hlasů Celkem

1. Lesní cesta Jureček – 
Starák – Strašín -29 +351 322

2. Chodníky na Černokoste-
lecké ulici I. část -22 +300 278

3. Čtyři malé projekty -42 +249 207

4. Chodníky na Černokos-
telecké II. část -31 +234 203

5. Zeleň na Masarykově 
náměstí -67 +203 136

6. Alej Cesta svobody -75 +197 122

7. Molo Marvánek -123 +228 105

8. Chodník Březská -67 +162 95

9. Plot u sportovní haly -106 +167 61

10. Geopark 2. etapa -128 +145 17
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Geopark 2. etapa

První místo získal projekt

Lesní cesta Jureček - Starák - Strašín

58% hlasujících dalo 
kladný hlas 

(celkem 351)

5% hlasujících dalo 
záporný hlas 
(celkem 29)

Druhé místo obsadil projekt

Chodníky na Černokostelecké ulici I. část

50% hlasujících dalo 
kladný hlas 

(celkem 300)

4% hlasujících dalo 
záporný hlas 
(celkem 22)

Jako poslední skončil projekt

24% hlasujících dalo 
kladný hlas 

(celkem 145)

21% hlasujících dalo 
záporný hlas 
(celkem 128)

603 hlasující rozdali 2926 hlasů 

43% mužů 
(celkem 263)

57% žen 
(celkem 340)

Geopark 2. etapa
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Lesní cesta Jureček - Starák - Strašín
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(celkem 29)

Druhé místo obsadil projekt

Chodníky na Černokostelecké ulici I. část

50% hlasujících dalo 
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(celkem 300)
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záporný hlas 
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24% hlasujících dalo 
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Hlasování o investicích
V grafické podobě se můžete seznámit s výsledky hlasování v detailech
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Algoritmus D21 Říčaňáci plně využili

Záporné hlasy rozdávali spíše muži

Hlasy se sešly z celých Říčan
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Po úspěšném hlasování o investicích nyní probíhá další 
z  důležitých hlasování pro registrované občany v  pro-
jektu „Řídím Říčany“. Otázka zní: Jaké činnosti chce-
te regulovat vyhláškami města? Potřebujeme znát 
váš pohled na to, co vás opravdu trápí. Co vás nejvíce 
obtěžuje a co naopak obtěžuje nejméně. Anketa nepo-
vede hned k  rušení nebo zavádění vyhlášek, společně 
vytvoříme pomyslný žebříček problémů. A je velmi dů-
ležité podrobně znát pohled obyvatel. Někdy totiž mů-
žou zastupitelé přijmout vyhlášku, o níž si myslí, že je-
jím zavedením pomáhají řešit důležitý problém. Jenže 
o co svůj názor opírají? Je jednoduché říci: „podomní 
prodej musí vadit všem“. Ale je to skutečně tak? Třeba 
je ve městě skupina obyvatel, kterým se líbí rozvážení 
mléka nebo brambor až do domu. Stejně tak lze máv-
nout rukou nad tématem dronů s  kamerou. Co když 
jsou ale v Říčanech lidé, kteří už měli zkušenost s tím, 
jak jim nad bazénem poletuje cizí letadélko? Je myslím 
velmi potřebné znát pohled společnosti. U  některých 

emotivních témat vedení města zajímá i  poměr sku-
pin. Třeba sekání trávy v neděli. Je v Říčanech víc těch, 
kteří touží po nedělním klidu, nebo těch, kteří by radši 
využili víkendové volno pro práce, které nestíhají přes 
týden? Stejně emotivní je i omezení volného pobíhání 
bojových a služebních plemen psů. Je víc tolerantních 
lidí, nebo se veřejnost spíše velkých psů obává? Velké 
diskuze vyvolává také regulace automatů. 
Výsledek bude jednoduchý. Vytvoříte žebříček toho, co 
vás trápí. Každý hlasující může označit 4 problémy, kte-
ré chce regulovat, a dva, které by rozhodně vyhláškami 
neřešil. Výsledek bude známý okamžitě po uzavření hla-
sovacího portálu 1. 11. 2015 ve 12 hodin. Následně se 
rozeběhnou další ankety o míře regulace u konkrétních 
problémů. A teprve poté připravíme text vyhlášek, které 
půjdou ke  schválení do  zastupitelstva. Registrační for-
mulář projektu „Řídím Říčany“ vyplnilo už přes 1500 
lidí a každý hlas má cenu.

Vladimír Kořen, starosta města

ŘEKNĚTE NÁM, CO VÁM VADÍ!  
Hlasování „Řídím Říčany“ o vyhláškách
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V  říjnu se můžete těšit na další hlasování v rámci 
projektu Řídím Říčany. Tentokrát nás zajímá, jakým 
způsobem vylepšit vzhled autobusových zastávek  
v Říčanech. Nyní jsou zastávky často terčem sprejerů 
a vandalů. Myslíme si, že polepením fotografiemi  
a zajímavými informacemi by mohly zastávky zůstat 
nepoškozené a nepočmárané. A navíc se dozvíte něco 
nového! Předkládáme vám proto 15 různých návrhů 
včetně možnosti ponechání současné podoby. Vítězem 
se stane jedno téma, každá zastávka pak bude mít 
jinou verzi. Přiložené fotografie jsou ilustrativní. Soft 
hlasování probíhá od 1. října do 31. října 2015 a zapojit 
se do něj může každý bez ohledu na trvalé bydliště i věk. 
K dispozici máte 5 plusových a 2 minusové hlasy. Jaký 
námět se vám líbí nejvíce?   

1. Partnerská města

Město v rámci Twinning Říčany – partnerství měst spo-
lupracuje se 6 zahraničními městy v  Německu, Velké 
Británii, Francii, Dánsku a  Švédsku. Mnoho lidí však 
ani netuší, o  jaká města se jedná. Polepy na zastávkách 
by mohly být ideálním místem, jak jednotlivá města před-
stavit místním občanům i  projíždějícím/procházejícím 
turistům. Každá autobusová zastávka by se věnovala 
konkrétnímu partnerskému městu a zajímavé informaci, 
tradici či památce. Chcete poznat města Borken, Grabow, 
Whitstable, Dainville, Albertslund nebo Mölndal?

2. Zajímavá místa a památky v Říčanech

Chcete se dozvědět o vzniku a historii turisticky nejzajíma-
vějších míst našeho města? Pak hlasujte, aby se zastávky 
polepily fotografiemi říčanských dominant. Říčany se pyšní 
jednak starobylými památkami, které vybudovali naši dávní 

předci, ale návštěvníkům nabízí i nově vytvořené, nebo opra-
vené atraktivní lokality. Chcete si přečíst něco o  zřícenině 
hradu, kostelu sv. Petra a Pavla, Mariánském sloupu, staré 
radnici, Olivově dětské léčebně, rybnících Marvánku, Jureč-
ku, Lázeňské louce či lesoparku na 50. rovnoběžce? 

3. Sportovní kluby 

Říčany jsou městem sportu. Děti se zde od  útlého věku 
věnují všemožným sportovním aktivitám a navštěvují nej-
různější sportovní organizace. Zastávky by tak mohly být 
prostorem, který seznámí veřejnost s nabídkou a aktivita-
mi sportovních klubů v Říčanech. Jestliže si přejete, aby 
zastávky zdobili místní ragbisté, fotbalisté, florbalisté, 
basketbalisté, tenisté, tanečníci, šachisté, rybáři a mnoho 
dalších klubů, pak neváhejte dát hlas tomuto návrhu.

4. Historické fotografie Říčan

Milujete historii? Chcete se dozvědět o  minulosti našeho 
města? Líbí se vám staré fotografie? Autobusové zastávky 
jsou ideální výstavní plochou, kde si připomenout zapo-
menutá místa a  události. Na  historických fotografiích si 
prohlédnete i běžný život občanů či proměny zdejší krajiny.

5. Zahraniční místa na 50. rovnoběžce

Jaké téma polepů na autobusové zastávky 
v Říčanech se vám líbí nejvíc? 
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50. rovnoběžka je místem, které spojuje Říčany s městy 
jako Krakov, Charkov či Winnipeg. Prochází zajímavý-
mi místy: jadernou střelnicí Kurčatov, startovací drá-
hou frankfurtského letiště nebo sopečným ostrovem 
Paramušir. Rovnoběžka přechází mohutné řeky Amur, 
Irtyš, Volhu či Rýn. Překonává Atlantský i  Tichý oceán. 
S  nejzajímavějšími místy seznamuje unikátní infostezka 
v lesoparku na 50. rovnoběžce blízko koupaliště Jureček. 
Přivítali byste na zastávkách informace o dalších podob-
ných místech?

6. Filmy natočené v Říčanech

Město ležící nedaleko Prahy je oblíbenou natáčecí loka-
litou pro autory známých českých filmů a seriálů. Napo-
sledy se říčanské gymnázium a pár rodinných domů obje-
vily ve filmu Vybíjená. Budova školy se vyskytla i ve filmu 
Občanský průkaz a v dnes již kultovním televizním seriálu 
Vyprávěj. A tím to nekončí! Natáčely se zde filmy i před 
mnoha lety. Legendární scény tak můžou být znázorněny 
na zastávkách a zpříjemnit cestujícím čekání na autobus. 
Líbí se vám tento nápad?

7. Osobnosti města

Chcete poznat osudy lidí, kteří slavili ve  své profesi vý-
znamné úspěchy a  k  Říčanům je pojil nebo pojí blízký 
vztah? Město si oblíbilo ke své tvůrčí práci mnoho herců 
a filmových režisérů. Svůj život zde prožil známý režisér 
Četnických humoresek či Dobrodružství kriminalistiky 
Antonín Moskalyk, herec Radoslav Brzobohatý nebo zde 
tvořil svá díla scénárista Ota Hofman. U koupaliště Jure-
ček se zase často rekreovaly hvězdy filmu 30. let Oldřich 
Nový či herečka Adina Mandlová. 

8. Obrázky Ladova kraje
Malíř Josef Lada zanechal díky svým obrazům nesmaza-
telnou stopu v regionu Říčanska. Autor známého kocoura 
Mikeše a  dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a  také 
výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, 

čerpal svou inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý 
život. Malebná kopcovitá krajina plná lesů, luk, pastvin 
a rybníků je často vyobrazena na jeho obrazech, a to v kaž-
dém ročním období. Přejete si ladovské motivy na říčan-
ské zastávky? 

9. Turistické tipy Říčanska

V  regionu Říčanska je možné najít mnoho pozoruhod-
ných míst, památek a kulturních skvostů. Turisticky láka-
vé jsou určitě zámky v Průhonicích s překrásným parkem, 
Berchtold v Kunicích nebo Štiřín. Fanoušky vesmíru a fy-
ziky určitě nadchne hvězdárna v  Ondřejově. Milovníky 
piva si naproti tomu získá vyhlášený pivovar ve Velkých 
Popovicích. A ty, kteří dávají přednost přírodě, jistě potěší 
Voděradské bučiny nebo krajina Posázaví. Chcete polepit 
zastávky tipy na výlety do okolí?

10. Přírodovědné fenomény v Říčanech

Mnozí z vás určitě nevědí, že v Říčanech a okolí rostou 
jedinečné typy rostlin a  žijí unikátní druhy živočichů. 
Jde například o  střevli potoční – drobnou a  krásnou 
rybku čistých potoků. Nevyskytuje se běžně ve  všech 
vodách, u nás ji můžeme najít v Rokytce. Ještě více vzác-
ný je výskyt kosatce sibiřského. Vytrvalá bylina z čeledi 
kosatcovitých roste v  Evropě, mírných oblastech Asie 
a roztroušeně i v České republice. V Říčanech každý rok 
kvete na jedné vlhké louce za městem. Máte zájem do-
zvědět se víc?
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11. Kampaň na podporu MHD, cyklodopravy 
a pěších

Zastávky patří mezi nejvhodnější prostory, jak upozornit 
na problémy, které Říčany trápí. Tím je bezpochyby tíži-
vá dopravní situace. V  ranních i  odpoledních hodinách 
se hlavní dopravní tahy ve  městě mění ve  stojící kolony 
aut. Město chce tak prostřednictvím informační kampaně 
podpořit autobusovou dopravu, jízdu na kole nebo chů-
zi pěšky. Inspiraci si bere v mnoha městech v zahraničí, 
například v Dánsku nebo Holandsku. Chcete se dozvědět, 
jak může město dopravní situaci řešit?

12. Říčanští živnostníci 

Stěny autobusových zastávek by mohly krášlit také tváře míst-
ních živnostníků, kteří podporují městské akce. Je mnoho ří-
čanských podnikatelů, kteří se aktivně zapojují do městských 
aktivit a  finančně sponzorují nebo dlouhodobě organizačně 
napomáhají pořádání kulturních nebo společenských akcí 
města. A vedení města chce živnostníky a podnikatele v Říča-
nech podporovat. Sdílíte myšlenku, aby živnostníci představili 
veřejnosti na plochách zastávek svou činnost a práci?

13. Mapa s orientačními body

Říčany jsou moderním městem, které nabízí stále více tu-
ristických atrakcí. Přijíždí sem turisté, návštěvníci kultur-
ních akcí, ale také občané z okolních obcí třeba jen vyřídit 
záležitosti na úřadě. Pokud Říčany neznají a nemají s se-

bou či neovládají GPS navigaci, často nevědí, jakým smě-
rem se například na Masarykovo náměstí, vlakové nádra-
ží nebo na městský úřad vydat. Mapy s orientačními body 
přímo na  autobusových zastávkách by tak lidem mohly 
pomoci se ve městě lépe vyznat. Kvitujete tento nápad? 

14. Kreativní znázornění městského znaku

Zastávky nemusí být pouze místem k informování veřej-
nosti. Mohou vylepšovat obraz Říčan hlavně po estetické 
stránce. Zajímavé znázornění by si zasloužil například 
městský znak, který je základním symbolem města. 
Designér by tak mohl popustit uzdu své fantazii a každou 
zastávku odlišně kreativně zpracovat. Zastávky by se tak 
staly nevšední venkovní expozicí.

15. Současná podoba zastávky

Všechny náměty, které vám předkládáme k hlasování, mají 
za cíl vylepšit prostředí autobusových zastávek a zároveň ob-
čany zajímavou či vtipnou formou o něčem informovat nebo 
zaujmout. Ale třeba jsou mezi vámi i ti, kteří žádné změny 
nechtějí. Jestliže se vám tedy zastávky líbí v současné podobě 
a nechcete je ničím oblepovat, pak hlasujte pro tento návrh.

Co je Řídím Říčany
Jedná se o projekt, který město Říčany odstartovalo v květnu 2015. 
Cílem akce je zapojit veřejnost do rozhodování a získat její názor na různé 
aktivity města. Hlasování je postavené na unikátním hlasovacím 
algoritmu využívající efektu více hlasů – plusových i minusových. 

Každý měsíc probíhá jedno „soft“ hlasování, kterého se může 
zúčastnit každý. A jednou za dva měsíce se uskuteční tzv. „hard“ 
hlasování pouze pro říčanské občany ve věku 15+. Pro tento typ 
volby je potřeba se registrovat prostřednictvím formulářů. Stačí si 
stáhnout formulář na www.ridimricany.cz, vyplnit požadované údaje 
a nechat je ověřit na jednom z kontaktních míst – podatelna MěÚ, 
infocentrum na Masarykově nám., infocentrum v rondelu, KC Labuť, 
DPS Senior, centrum Na Fialce, Muzeum Říčany.
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Rooseveltova ulice v  Říčanech je od  letošního čer-
vence zavřená. Středočeský kraj zde ve  spolupráci 
s městem Říčany totiž provádí kompletní rekonstruk-
ci povrchu včetně chodníků, úprav zeleně a realizace 
veřejného osvětlení. Během akce se nečekaně objevily 
mírné komplikace spojené s konstrukčními vrstvami 
vozovky. Vlivem úprav projektové dokumentace se 
dokončení posune o pár týdnů. Město se všem obča-
nům a řidičům omlouvá za vzniklé potíže a žádá o tr-
pělivost při výstavbě. 
Oprava frekventované silnice – spojky mezi dálniční 
propojkou a centrem města probíhá ve čtyřech etapách. 
Projekt počítá s  kompletní rekonstrukcí vozovky včet-
ně konstrukčních vrstev, výměny obrub, rekonstrukce 
a úpravy chodníků i zřízení zelených pásů. Součástí akce 
je také dostavba dešťové kanalizace a řešení odvodnění 
komunikace s doplněním chybějících částí vodovodních 
řadů. Ve finále se vymění veřejné osvětlení a nasvětlí 
přechody pro chodce. Další část se týká oprav povrchu 
komunikace v Kuříčku.
„Investoři jsou dva a staví společně. Kraj opravuje silnici, 
město zase chodníky a  kanalizaci. Spolupráce s  panem 
hejtmanem a lidmi z Odboru dopravy Středočeského kraje 
je ale dobrá a  rychlá“, vysvětluje starosta Vladimír Ko-
řen /Klidné město/ a dodává: „Při každé rekonstrukci se 
najde něco nového, co překvapí, umíme si ale poradit“: 
Výstavba odstartovala na začátku července s původním 
plánem dokončení letos v listopadu. Projekt však prová-
zely mírné komplikace, které vedly k nečekané pauze bě-
hem stavby. Při rozkrytí konstrukčních vrstev původní 
vozovky se nepotvrdily předpoklady, se kterými počítal 
zpracovaný projekt. 
„Pod dlažebními kostkami narazily stroje na historickou 
štětovou vrstvu ze žulových kamenů. Tato vrstva má velmi 
dobrou únosnost, a proto bylo rozhodnuto o  jejím zacho-
vání v maximální možné míře. To však ovlivnilo i souvise-
jící práce na  výstavbě vodovodu, rekonstrukci dešťových 
vpustí a v některých místech zachování podkladu vyžaduje 

i  úpravu spádování vozovky,“ vysvětluje Dominik Land-
kammer z oddělení investic města. 
Přepracování projektu způsobilo dočasné zpomalení 
stavebních prací. To se bohužel promítne i  do  posunu 
konečného termínu dokončení díla až na prosinec letoš-
ního roku. Nyní je již vše vyřešené a stavba běží v nasta-
veném tempu.
Z důvodu nutných úprav projektu v průběhu výstavby se 
však posouvají termíny dopravních uzavírek s tím, že se 
mohou v závislosti na vývoji situace stavby změnit. 
„Rekonstrukce, která stojí 43 milionů korun, jistě nejen 
místním zkvalitní každodenní cestování po  městě. Opra-
vu vozovky, části dešťové kanalizace a výstavbu nasvětle-
ní přechodů financuje ROP Střední Čechy díky podpoře 
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Jsem 
rád, že další středočeské město vhodně využilo evropskou 
dotaci ke svému zvelebení,“ řekl středočeský hejtman Mi-
loš Petera. Město se na rekonstrukci chodníků, veřejné-
ho osvětlení a doplnění inženýrských sítí podílí částkou 
6 milionů korun. Na  opravu chodníků chce pak získat 
dotaci ze SFDI.

Adéla Ambrožová 
 tisková zpráva města Říčany

Stavební práce na Rooseveltově ulici 
pokračují s mírným zpožděním

I. A ETAPA – Křižovatka pod Říčanským hradem – Kolovratská 
předpoklad otevření 29. 9.
I. B ETAPA – Na Spilce–Jizerská předpoklad otevření 25. 10.
II. ETAPA – Jizerská–K Solné stezce předpoklad 25. 10. – 15. 12.
pravostranný chodník v úseku Jizerská – Nedbalova 24. 9. – 25. 10.
III. ETAPA – Solná stezka – konec místní části „Kuříčko“ 
předpoklad otevření 17. 10.
IV. ETAPA – Kruhový objezd Říčanská–Solná stezka předpoklad 
17. 10. – 27. 11.

Informace z radnice
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Přes celé léto totiž mohl každý bez omezení věku nebo 
trvalého bydliště hlasovat o tématu filmového festivalu, 
který chce město Říčany pořádat v roce 2016. S počtem 
289 hlasů zvítězilo téma nejlepších filmů světa. Ale fil-
moví nadšenci a především děti nemusí na filmy čekat 
až do příštího roku. V centru Na Fialce totiž v říjnu pro-
běhne Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana.  
Na  Říčansku nežijí žádní filmoví barbaři, ale doslova 
opravdoví filmoví fajnšmekři. Jak jinak si vysvětlit, že 
s konečným počtem téměř tří stovky hlasů zvítězilo téma 
nejlepších filmů světa? Veřejnost si zkrátka přeje na plát-
nech říčanského kina oceňované filmy z  mezinárodních 
festivalů v  Cannes, Berlíně, Karlových Varech nebo Be-
nátkách. Říčanští se tak mohou těšit na jedinečnou kolek-
ci vítězných snímků. A  možná i  na  nějakého hvězdného 
hosta. Kdo se projde po říčanském červeném koberci?

Pořadí Témata festivalu Počet 
hlasů

1. Festival nejlepších filmů světa 289

2. Festival filmů natočených v Říčanech 230

3. Festival filmových pohádek 160

4. Festival filmů říčanských herců 157

5. Festival filmů z 50. rovnoběžky 95

6. Festival sci-fi filmů 57

7. Festival černobílých filmů 53

8. Festival sportovních filmů 51

9. Festival tanečních filmů 27 

10. Festival westernových filmů -14

11. Festival reklam a internetových projektů -39

12. Festival filmových polibků -44

 „Přes léto jsme naplánovali pro obyvatele odlehčené hlaso-
vání a téma filmového festivalu se ukázalo jako dobré,“ říká 
starosta Vladimír Kořen a  doplňuje: „Teď se rozeběhnou 
přípravy, nicméně cílem je probudit v Říčanech větší zájem 
o  kinematografii. Chtěl bych, aby se film dostal mezi lidi 
na různých místech, někdy netradičně a s ozvláštněním.“ 
Hlasující si v tzv. soft volbě v rámci projektu Demokracie 
2.1 vybírali z  12 možností filmového festivalu s  tím, že 
k dispozici měli až dva plusové hlasy pro témata, která se 
jim nejvíce líbila. Minusovým hlasem naopak označovali 
téma, které považovali za nejhorší. Vítězné téma získalo 
305 plusových hlasů a pouze 16 minusových. 
V těsném závěsu s počtem 230 hlasů se za první příčkou 
umístil festival filmů natočených v Říčanech. A do nejlep-
ší trojky se dostal i festival filmových pohádek, který ob-
držel 160 hlasů. Některá témata si u hlasujících vysloužila 
i značný propad. Tři z nich ve výsledku nedosáhla na klad-
né hlasy. Na opačném konci žebříčku skončil třeba festival 

filmových polibků nebo netradiční festival reklam, který 
drží prvenství s nejhorší bilancí 122 minusových hlasů.  
A kdy se můžeme na festival těšit? Přesný termín konání fil-
mového festivalu říčanská radnice ještě nezná. Ideální před-
stava je ho uspořádat během příštího jara či léta. Probíhat 
by mohl nejen v kině ve volnočasovém centru Na Fialce, ale 
i v  jiných prostorech, kam by se umístila promítací plátna, 
či dokonce pod širým nebem formou letního kina. Do  fil-
mového projektu chce vedení města zainteresovat i říčanské 
muzeum, kulturní centrum nebo městskou knihovnu. 

Dětský filmový festival pro děti Oty Hofmana 
v Říčanech
Město Říčany se od letošního roku stane partnerem Dět-
ského filmového a  televizního festivalu Oty Hofmana, 
který už po čtyřicáté sedmé pořádá město Ostrov v Karlo-
varském kraji. Festival potrvá v týdnu od 11. do 15. října. 
Ota Hofman (1928–1989) byl známým a  skvělým spiso-
vatelem, scénáristou převážně dětských filmů a knížek pro 
děti a mládež. Nejznámější jsou filmy a seriály o Panu Tau, 
sci-fi film Odysseus a hvězdy, seriál Návštěvníci nebo film 
Lucie, postrach ulice. K Říčanům měl velmi blízký vztah. 
Na své chalupě psal slavné scénáře a scházel se tu s mnohý-
mi dnes slavnými herci, režiséry, filmovými tvůrci. 
Filmy či pohádky se dětským divákům, ale i jejich rodičům 
a  dalším fanouškům představí v kině centra Na Fialce. 
„Všichni se mohou těšit na  skvělou nabídku filmů, která 
v rámci festivalu bude v Říčanech promítána za velmi při-
jatelné festivalové vstupné. Na Fialce budou soutěžit o pří-
zeň diváků například tyto filmy: Andílek na nervy, Sedmero 
krkavců, Jak jsme hráli čáru, Kdyby byly ryby a Princezna 
a  písař. Navíc mimo soutěž promítneme film Na  kometě, 
Deváté srdce nebo Čarovné dědictví,“ vyjmenovává mís-
tostarostka Hana Špačková. Doprovodný program festi-
valu nabídne také výstavu o životě a díle Oty Hofmana.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

V Říčanech chtějí festival nejlepších filmů světa!  
O tématu festivalu hlasovali lidé prostřednictvím Řídím Říčany 

Informace z radnice
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Starosta Vladimír Kořen měl ve středu 16. září velmi ne-
obvyklou a milou návštěvu. Pozval totiž na radnici spor-
tovce ze dvou říčanských klubů, aby je ocenil za úspěchy 
v domácích i světových soutěžích. 
Poděkování, poukaz na volný vstup do aquaparku v Čestli-
cích a dárkový hrneček obdrželi z TS DANCE EB Kryštof 
Klein za  1. místo v  kategorii B2M a  sólo mladší na  ote-
vřeném Mistrovství ČR 2014 v  dětských country tancích 
a Kateřina Pokorná za 2. místo v kategorii B2M a capella 
mladší na otevřeném mistrovství ČR 2014 v dětských coun-
try tancích. Stejný dárek získala i Barbora Gabrišová, která 

z  časových důvodu nemohla na  setkání s  vedením města 
dorazit, za 1. místo na taneční soutěži ve Švýcarsku.
Poté starosta s radním a nadšeným sportovcem Davidem 
Michaličkou přivítal dva florbalové týmy – přípravku  
a elévy z FBC Říčany. Nejdříve se malí sportovci podělili  
o své zážitky a pak dostali od města něco sladkého na zub. 
Na mezinárodním turnaji Innebandy cup 2015 totiž obě 
tyto kategorie vyhrály stříbrné medaile. Soutěž se konala 
letos v květnu v Českých Budějovicích a zúčastnilo se jí 22 
týmů z Čech, Německa a Rakouska.

Adéla Ambrožová

Starosta města ocenil úspěšné tanečníky a florbalisty
Informace z radnice
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Konec srpna patřil jazzu
S letošním žhavým létem se Říčany rozloučily tradičním jazzovým festivalem Pohoda Džez. V deseti 
restauracích se mohli nároční posluchači potěšit svěží hudbou v provedení báječných muzikantů 
a skvělých zpěvaček. Zvučná jména Maria Calviat, Irena Budweiserová, Juwana Jenkins, Jana 
Koubková, Jitka Vrbová a Jitka Zelenková byla zárukou výjimečného zážitku.

Jitka Bahenská
V restauraci Čajovna dokázala Jitka Zelenková, že je doma v každém 
hudebním žánru

Jazzmazec to letos rozjel v restauraci Na Rychtě

Filadelfská rodačka Juwana Jenkins měla na Jurečku famózní úspěch

Diváci si užívali pohodový hudební večer na JurečkuCharizmatická Maria Calviat v restauraci U Anežky
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Říčany se zapojily do projektu Tváře lásky 
k prevenci násilí a obchodu s lidmi

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, sociálně-právní 
ochrana dětí v Říčanech, se stal partnerem projektu 
Tváře lásky, který realizuje poradna Magdala – jedna ze 
služeb Arcidiecézní charity Praha od května letošního 
roku. Program pro děti a mladistvé se zaměřuje na 
prevenci násilí a obchodu s lidmi. Poznatky ze školení 
o předcházení násilí včetně kyberšikany přednese 
OSPOD na jedné z říčanských škol. 
Poradna Magdala poskytuje bezplatné poradenství v sociál-
ní oblasti a její práce je součástí celorepublikové charitní sítě. 
Odborní pracovníci podporují člověka v  jeho rozhodnutí, 
které vede ke změně nebo řešení jeho aktuální tíživé situa-
ce. Cílovými skupinami jsou například rodiny s dětmi, osoby 
s rizikovým způsobem života či lidé v krizových situacích. 
Stejně tak aktivně pomáhá i  obětem domácího násilí 
a  obchodování s  lidmi. A  právě této problematice se vě-
nuje program Tváře lásky, který Magdala zahájila letos 
v  květnu. Projekt probíhá díky finanční podpoře ve  výši 
1  345  000 Kč z  Norských fondů ve  spolupráci s  Nadací 
Open Society Fund a potrvá až do 30. dubna 2016. 
Jedná se o preventivní program pro děti a mladistvé od 12 
do 26 let, kteří vyrůstají v ústavní péči nebo jsou cílovou 
skupinou pro OSPOD. Zaměřuje se na prevenci rizikové-
ho chování, násilí a obchodu s lidmi realizovanou mimo 
rámec školní docházky. V rámci projektu se vytvoří vzdě-
lávací modul, kterého se zúčastní sociální pracovníci, 
vychovatelé a studenti vysoké školy jako lektoři. Dalším 
krokem je uvedení pilotního projektu do praxe.

Jak pomůžou Říčany? 
Jedním z partnerů projektu je i říčanský Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, sociálně-právní ochrana dětí, který s Magda-

lou spolupracuje již delší dobu. Svojí činností chce podpořit 
prevenci fyzického i psychického násilného chování spácha-
ného na dětech a šířit o tom povědomí na školách v Říčanech 
a  později i  v  okolních obcích. „Kurátorka pro děti a  mládež 
a pracovnice, která řeší týrané, zneužívané a zanedbávané děti 
(syndrom CAN), prošly školením a  zatím v  jedné školní třídě 
provádí prevenci na všechny druhy násilí včetně vzrůstající ky-
beršikany. Ohlas a přístup dětí je kladný a neočekávaně vstříc-
ný,“ říká vedoucí sociálního odboru Blanka Spolková.
S domácím násilím na ženách, dětech i seniorech se bo-
hužel potkávají i  pracovnice OSPOD v  Říčanech. Podle 
nich je třeba o  problematice násilí s  dětmi hovořit, pro-
tože bývá dlouho skrytou hrozbou za zavřenými dveřmi. 
Děti se za takové zkušenosti obvykle stydí, obviňují se, ze 
strachu mlčí nebo naopak násilí odkoukají a  chovají se 
agresivně například vůči spolužákům. 
„Děti na školách se dozvědí, jak postupovat, na koho se ob-
rátit a kam zavolat o pomoc. Nejedná se jen o prevenci do-
mácího násilí, ale všech typů násilí, které děti mohou zažít. 
Ony to mnohdy nedokáží pojmenovat a nevědí, jak se brá-
nit,“ doplňuje Blanka Spolková s tím, že pokud zjistí ná-
znaky domácího násilí, ihned nabídnou kontakty na spe-
cializovaná pracoviště, krizové telefonní linky apod.
Kromě říčanského úřadu se do projektu zapojily i Dětský 
domov v  Pyšelích, Zruči nad Sázavou a  Dolních Počer-
nicích, Výchovný ústav Černovice, Nová škola a Pražská 
vysoká škola psychosociálních studií. 

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany
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SLZA a VYPSANÁ FIXA v Říčanech:  
Sportovní halu ovládl pop okořeněný punkem 
V úterý 1. září odpoledne se žákům a studentům říčanských škol představily na pódiu v městské 
sportovní hale charizmatická hudební dvojice SLZA a punková kapela VYPSANÁ FIXA. Koncert přilákal 
v tropickém dni stovky dětí i pár rodičů a dalších dospělých. Jak si ho všichni užili?

Prvňáčci prožili slávu hned ráno. První školní den plný očekávání, nových 
kamarádů a nové paní učitelky. Radnice přeje hodně radosti z poznávání.

Koncert skupin SLZA a VYPSANÁ FIXA sledovalo přes 700 říčanských 
školáků a také několik set mobilních telefonů a tabletů.

Nově zrekonstruovaná sportovní hala zažila zatím největší divácký nápor. 
Přestože jsme čekali, že s prvním zářím přijdou bouřky a déšť, nakonec bylo 
venku tropických 35 stupňů. Tropický vzduch ale naředily tóny hudebních 
skupin a nikdo nezkolaboval.

Ještě před samotným koncertem si vedení města rozdělilo jednotlivé školy. 
Zatímco starosta V. Kořen měl na starosti 1. ZŠ Říčany, místostarostka  
H. Špačková ZŠ u Říčanského lesa, místostarosta Z. Hraba navštívil prvňáčky 
v ZŠ Bezručova. Své nové žáčky přitom přivítala i paní ředitelka Marie Lejčková.

Petr Lexa a Lukáš Budil se svou skupinou SLZA sportovní halu v Říčanech 
nadchli nejznámějšími hity – Lhůta záruční, Celibát i novinkou Katarze. 
Dárek říčanským školákům se vyvedl.

Informace z radnice
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V přestávce mezi kapelami proběhla autogramiáda. Na podpis nebo fotku se 
svým oblíbencem se čekalo i půl hodiny.

…a nesmí chybět nezbytné foto na památku.

Rozdat stovky autogramů a ještě se u toho usmívat je neobyčejný výkon, 
ruce bolí a koutky tvrdnou.

Vítěz hlasování Řídím Říčany punk-rocková kapela VYPSANÁ FIXA. Jejími 
fanoušky byli především studenti gymnázií, kteří si koncert dokonale 
vychutnali. V projektu Řídím Říčany byli aktivnější – to je o hlasování. Nyní 
říčanští občané rozhodují o investicích ve městě a také o tom, co by se 
mělo, či nemělo regulovat prostřednictvím vyhlášek.

Koncert proběhl v rámci kampaně Řídím Říčany, kdy si studenti mohli 
vybrat, kdo bude 1. září hrát. Pomohl unikátní matematický volební model 
Karla Janečka nazvaný D21.
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V  úterý 15. 9. proběhlo v  Říčanech již posedmé veřejné 
fórum nazvané 10 P – Desatero problémů. Na fóru mají 
všichni občané města každoročně jedinečnou možnost 
definovat hlavní problémy, kterým se má město priorit-
ně věnovat, a  prodiskutovat je s  přítomnými zastupiteli 
a  vedoucími pracovníky úřadu. Nadefinované problémy 
najdete v anketě. 

Nejvíce bodů získaly tyto úkoly/náměty 
pro úřad (řazeno podle abecedy, ne podle 
dosažených bodů):
l Bezpečné cesty do škol
l Omezení tranzitu kamionů (ul. Široká a ul. Černo-
kostelecká)
l Rekonstrukce budov 1. ZŠ a výstavba nové budovy 
školy na Komenského náměstí
l Vyřešit budovu kina – spolkový dům
l Vyřešit oblast bývalé věznice
l Zajistit asistenty pedagogů na školách a finančně je 
zaopatřit
l Zavést separované nádoby na kovy apod.
l Zlepšit okolí Mlýnského rybníka
l Zlepšit podporu sociálního podnikání
l Zlepšit pořádek u shromažďovacích míst s tříděným 
odpadem
l Zpřístupnění radniční věže

Bez bodového ohodnocení skončily tyto 
úkoly/náměty:
l Podpora sociálního bydlení
l Vybudovat oddychovou relaxační zónu na okraji 
města (říčanské lázně)
l Zastřešit fotbalové hřiště s umělým povrchem 
u sportovní haly (např. nafukovací halou)

Hlasování pomocí D21
Všechny definované náměty/úkoly se budou pravděpo-
dobně v  listopadu a prosinci ověřovat hlasovacím systé-
mem Řídím Říčany. Poté budou předloženy zastupitel-
stvu k zařazení do plánu projektů města.

Pocitová mapa
Účastníci akce měli jako první možnost zaznamenat 
do  tzv. pocitové mapy Říčan ta místa ve  městě, která 
na ně působí jak pozitivně (např. místa s dobrým spole-
čenským životem, bezpečná místa a místa s příjemným 
prostředím), tak i negativně (např. se zanedbaným pro-
středím, špatnou dopravní situací a nebezpečná místa). 

Tvorbu pocitové mapy zajišťuje pro své členy zdarma 
Národní síť Zdravých měst ČR ve  spolupráci s  Univer-
zitou Palackého v  Olomouci (UPOL), kterou na  akci 
zastupoval Jiří Pánek. Možnost zaznamenat místa máte 
i  vy – buď fyzicky v  prostorách MAKS ve  Staré radnici 
nebo elektronicky na adrese http://pocitovamapa.nszm.
cz/ricany-2015/.
Mapu máte možnost doplňovat jak fyzicky, tak elektronic-
ky do konce listopadu. Po ukončení zaznamenávání míst 
nám univerzita zpracuje a předá mapový podklad, který 
bude následně prezentován veřejnosti.

Soutěž o 25 tisíc korun
Jako každý rok proběhla také soutěž o  celkem 25 tisíc 
korun pro tři nejlepší projekty neziskových organizací. 
Přihlásily se čtyři organizace. Šek v  hodnotě 12 tisíc 
korun získala Cesta integrace na nová kola na dopravní 
hřiště, 8 tisíc korun získalo TS Dance EB na uspořádání 
soutěže ve stepu a cloggingu v Říčanech a 5 tisíc korun 
získalo Ekocentrum na vybavení komunitního chovu do-
mácích zvířat. 
Pro vylosované účastníky akce byly připraveny hodnot-
né ceny od  sponzorů akce – KC Labuť, MAS Říčansko, 
o.p.s., Cesta integrace, o.p.s., ZO ČSOP Ekocentrum 
Říčany, Muzeum Říčany, Svazek obcí Ladův kraj, občer-
stvení pro účastníky akce věnovalo Pekařství Frydrych. 
Akci moderovala Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu 
komunitního rozvoje v  Ostravě, a  Petr Švec, ředitel Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR, byl přítomen také Petr Her-
mann, předseda Rady Národní sítě Zdravých měst ČR.

Hana Jarošová
Koordinátorka ZM a MA21

Deset největších problémů Říčan 
očima veřejnosti
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 8. 2015 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

203Ê223Ê000,00 204Ê028Ê990,00 146Ê475Ê567,84 71,79

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

65Ê114Ê824,00 74Ê002Ê936,78 50Ê937Ê480,22 68,83

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5Ê282Ê525,00 10Ê382Ê327,00 8Ê111Ê671,00 78,13

Přijaté dotace 108Ê788Ê894,46 118Ê297Ê417,18 64Ê918Ê716,95 54,88

Přijaté splátky půjček 580Ê200,00 1Ê469Ê258,80 1Ê044Ê587,00 71,10

Příjmy celkem 382Ê989Ê443,46 408Ê180Ê929,76 271Ê488Ê023,01 66,51

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

95Ê456Ê828,07 109Ê164Ê121,21 52Ê106Ê965,48 47,73

Rozpočtové příjmy celkem 478Ê446Ê271,53 517Ê345Ê050,97 323Ê594Ê988,49 62,55

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 578Ê667Ê534,39 384Ê917Ê471,91 66,52

 

VÝDAJE

Běžné (provozní) výdaje 236Ê867Ê239,25 274Ê113Ê043,76 178Ê471Ê187,57 65,11

Rozpisové rezervy 2Ê845Ê000,00 2Ê968Ê231,70 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239Ê712Ê239,25 277Ê081Ê275,46 178Ê471Ê187,57 64,41

Kapitálové (investiční) výdaje 134Ê579Ê611,86 151Ê992Ê704,28 61Ê586Ê535,18 40,52

Rezervy na investice 2Ê821Ê217,37 7Ê937Ê333,44 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137Ê400Ê829,23 159Ê930Ê037,72 61Ê586Ê535,18 38,51

Výdaje celkem 377Ê113Ê068,48 437Ê011Ê313,18 240Ê057Ê722,75 54,93

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

95Ê456Ê828,07 109Ê164Ê121,21 52Ê106Ê965,48 47,73

Rozpočtové výdaje celkem 472Ê569Ê896,55 546Ê175Ê434,39 292Ê164Ê688,23 53,49

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

Výdaje vč. splátky půjčky 505Ê061Ê996,55 578Ê667Ê534,39 319Ê038Ê494,68 55,13

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 65Ê878Ê977,23

Městský úřad Říčany hledá nového pracovníka na následující pozici: 
REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – oddělení vodoprávní úřad
Termín podání přihlášek: 13. 10. 2015 do 14.30 hod.
Termín výběrového řízení: 14. 10. 2015 od 9.00 hod. 
Pracovní náplň: Zajišťování výkonu státní správy vodoprávního úřadu (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích). Státní správa je zde zajišťována v rozsahu působnosti obce s rozšířenou 
působností. Výkon pohotovosti v souvislosti s řešením havarijních situací ve smyslu zákona o vodách. Bližší infor-
mace získáte na telefonu: 323 618 282 –  Olga Rathouská, vedoucí odd. vodoprávní úřad, tel. 323 618 247 –  Radek 
Smetánka, vedoucí Odboru životního prostředí, nebo tel. 323 618 128 – Zdeňka Störzerová, personalistka.
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2015

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (vět-
ve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, 
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotře-
biče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětné-
ho odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner 
uvedenými odpady a  umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z  domácností, zejména starším obča-

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

Město Říčany, oddělení technické správy

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

živnostenský odpad podnikatelů a  další druhy odpadů, 
pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen 
sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.).
Pondělí, středa, pátek 13–18 hod.
Sobota 9–16 hod.
Neděle 14–18 hod.

Podzimní termíny přistavení VOK
31. října 7. listopadu  

7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30

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

7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30

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

14. listopadu 21. listopadu

7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00

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

7.00–9.00
7.30–9.30
8.00–10.00
8.30–10.30
9.00–11.00
9.30–11.30
10.00–12.00
10.30–12.30

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

Ve čtvrtek 10. září proběhlo v kapli Olivovy dětské léčebny 
závěrečné neformální setkání starostů a dalších předsta-
vitelů obcí z celého území obce s  rozšířenou působností 
(ORP) v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. 
Dorazilo celkem 27 zástupců z  26 obcí – tedy polovina 
celého území. 
V  rámci akčního plánu bylo představeno pět projektů 

z řešených oblastí – školství, sociálních služeb, odpado-
vého hospodářství a dopravy – které by se měly realizovat 
v průběhu dvou let. Z oblasti školství jde o navýšení ka-
pacit ZŠ Kostelec nad Černými lesy, jejíž situace je v sou-
časnosti kritická a do  jejíhož školského obvodu patří 13 
obcí, druhým projektem je dotační poradenské centrum 
pro školy, které by sloužilo pro všechny ZŠ i  MŠ zřizo-

Závěrečné setkání představitelů obcí v rámci 
projektu meziobecní spolupráce
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Od  ledna do  května letošního roku soutěžili žáci zá-
kladních a středních škol v Říčanech o zájezd do part-
nerského města Whitstable ve  Velké Británii. Stačilo 
vyfotografovat každý měsíc ta nejzajímavější místa 
v Říčanech a okolí na konkrétní téma. Hlasování o nej-
lepší fotografii probíhalo na  Facebooku. Nejvíce „laj-
ků“ obdržela Kateřina Tlustá ze ZŠ Bezručova! Slav-
nostní vyhlášení vítězné fotky proběhne na Folkovém 
festivalu v Olivovně 28. září.
Fotografickou soutěž „Jak vidím své město“ o  zájezd 
do  anglického městečka Whitstable uspořádala letos 
v lednu Komise pro partnerská města ve spolupráci se žá-
kovským zastupitelstvem. Do klání se mohli zapojit žáci 
říčanských škol ve věku od 10 do 18 let. 
Fotografie hodnotili lidé na facebookové stránce Twinnin-
gu Říčany od 10. 8. do 6. 9. Vítězkou se stala Kateřina Tlus-
tá ze ZŠ Bezručova, jejíž fotografie získala největší počet 
tzv. lajků. Odměnou jí bude cesta do partnerského města 
Whitstable na český večer v lednu 2016. Na druhém místě 
se umístila Marie Šimuničová z I. ZŠ Říčany a krásnou třetí 
příčku obsadila Kristýna Filípková rovněž ze stejné školy. 
Slavnostní vyhlášení nejlepších fotografií proběhlo v pon-
dělí 28. 9. 2015 v rámci folkového festivalu 333 folkových 
minut v areálu Olivovy dětské léčebny v Říčanech. 
Děti měly za úkol vyfotit každý měsíc ta nejzajímavější mís-
ta v Říčanech a okolí na různá témata. „V lednu měla foto-
grafie nejlépe vystihnout město Říčany, v únoru fotili žáci své 
zájmové aktivity, v  březnu měli znázornit místo, které mají 
nejradši a nejvíce je rozesměje, v dubnu naopak místo, které 
je rozesmutní a květen patřil fotkám s přírodní tematikou,“ 
zmiňuje místostarostka pro kulturu a školství Hana Špač-
ková s tím, že do soutěže děti poslaly tu nejpovedenější.

Soutěž vyvolala u dětí velký zájem. „Nejvíce (29 žáků) se 
přihlásilo hned po zahájení soutěže v lednu. V únoru posla-
lo fotografie 19 studentů, další měsíc přišlo 14 fotografií, 
v dubnu se zapojilo 12 žáků a květnové téma přírody se za-
líbilo 13 dětem,“ doplňuje Martina Dvořáková z  Komise 
pro partnerská města.
V Říčanech se následně uskuteční výstava, kde si návštěv-
níci budou moci prohlédnout všechny soutěžní fotografie 
spolu s fotografiemi zahraničních přátel.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Známe výsledky fotografické soutěže „Jak vidím své 
město“. Kdo z žáků pojede na zájezd do Velké Británie?

vané obcemi na území ORP. V sociálních službách by šlo 
o projekt komunitního plánu sociálních služeb pro území 
správního obvodu ORP (52 obcí). V odpadovém hospo-
dářství byl vybrán projekt společného dodavatele služeb 
na svoz a likvidaci odpadu. Je zapojeno 12 obcí, které tak 
ušetří finance vynakládané na  odpadové hospodářství. 
Z  oblasti dopravy byl vybrán projekt páteřní cyklostez-
ky, která bude spojovat střed ORP–Mnichovice s Prahou 
(Kolovraty) a podpoří bezpečnou nemotorovou dopravu.
Byla také představena podoba plánovaného centra služeb, 
tzv. EUROcentra, které by pomáhalo s projekty a dotace-
mi obcím, dobrovolným svazkům obcí, školám, nezisko-
vým organizacím a občanským sdružením. Na podzim by 
mělo začít fungovat společnými informačními schůzkami, 

kde by měly být předávány informace a  zkušenosti z  ob-
lasti dotací a projektů. Od příštího roku by mělo centrum 
koordinovat celé území ORP, pomáhat s čerpáním dotací, 
poskytovat poradenství v oblasti dotačního managementu 
a  pokračovat v  setkáních. Za  poplatek by bylo externisty 
poskytováno zpracování dotačního managementu.
Projekt Podpora meziobecní spolupráce, který je finan-
cován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost Evropského sociálního fondu a je realizován na téměř 
celém území ČR, končí v území v říjnu, a toto centrum by 
na něj mělo navazovat, pomáhat realizovat zpracovanou 
strategii, koordinovat projekty v území a pomáhat obcím 
se zkvalitňováním a zefektivněním svých služeb.

Meziobecní spolupráce v ORP Říčany
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Zastupitelstvo na  svém zářijovém zasedání schválilo 
směrnici o poskytování dotací městem Říčany. Tato směr-
nice nahrazuje předešlou směrnici o poskytování grantů 
městem Říčany. Novelou č. 24/2015 Sb. ze dne 20. 1. 
2015 se mění zákon č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Zavádějí se tak především 
nové postupy u dotací a návratných finančních výpomocí 
z rozpočtů obcí. Zároveň došlo k nové terminologii – mj. 
„granty“ jsou nahrazeny „dotacemi“, „grantové výzvy“ 
jsou nahrazeny „programy“. 

Schválená směrnice je obecnějšího charakteru. Dle novely 
zákona musí vypisovat město programy, které přesně spe-
cifikují konkrétní dotační výzvy města. Návrh programů 
pro rok 2016 se zpracovává, bude je vyhlašovat Zastupi-
telstvo města Říčany (v případě programů s alokací do 100 
tis. Kč Rada města Říčany) na podzim tohoto roku.
Pozor – pro ty žadatele, kteří získali grant od města Ří-
čany pro rok 2015, stále platí povinnost vyúčtovat svůj 
grant podle směrnice č.2/2014!

Hana Jarošová, město Říčany

Směrnice o poskytování dotací městem Říčany

Cyklovýlet Lutová 2015
Na  počátku září Odbor sociálních věcí a  zdravotnictví 
– sociálně-právní ochrana dětí „OSPOD“ pod záštitou 
města Říčany připravil čtyřdenní cyklistický výlet pro děti 
ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Už samotná cesta byla pro děti zážitkem. Cestovali jsme 
vlakem na nádraží Majdalena, kde na děti čekala připra-
vená kola, na kterých dojely do cíle.
Děti byly ubytované v krásné krajině Třeboňska v rekreač-
ním zařízení města Říčany v obci Lutová. Odtud jsme vyrá-
želi na kolech na kratší i delší toulky po okolí. Dohromady 
děti během pobytu ujely neuvěřitelných 80 kilometrů. 
Kromě jízdy na  kolech bylo pro děti připraveno mnoho 
sportovních a společenských aktivit. Ve chvílích volna si 
hrály v přilehlém okolí statku nebo nabízely dospělým po-
moc v kuchyni a všude tam, kde bylo potřeba. 
Celá akce se vydařila. Počasí nám přálo, a tak jsme moh-
li sedět u  táboráku, na  který se za  dětmi přijela podívat 
i  místostarostka Hanka Špačková. Před odjezdem do-
spělí zhodnotili celý výlet a všechny děti byly oceněny di-
plomem a malou pozorností. Pro organizátory výletu byly 
velkou odměnou dotazy dětí: „Kam se pojede příště?“
Velké poděkování za uskutečnění výletu patří dobrovolní-
kům Tondovi Maňáskovi, Jirkovi Schlöglovi a  Mirkovi 
Jerie alias Žerykovi. Cyklovýlet se mohl realizovat za  fi-

nanční podpory místostarosty Zdeňka Hraby a sponzor-
ského daru Tomáše Hladíka. Dále děkujeme Hance Stin-
glové za zprostředkování cyklistických dresů pro děti.
Vážíme si vaší pomoci. Kdo by chtěl podpořit naše další 
akce pořádané pro děti, oceníme jakýkoliv sponzorský 
příspěvek. Případní zájemci o sponzorské dary se mohou 
obracet na  vedoucí odboru Blanku Spolkovou (blanka.
spolkova@ricany.cz, 323 618 241). 

Za tým sociálně-právní ochrany dětí  
Irena Ratajová, Helena Bramborová,  

Jitka Červenková, Iva Kirejevová a Barbora Hůrková
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Vážení občané, jako radní pověřený vyjadřováním 
za město ke stavbám bych vás rád seznámil s vybraný-
mi velkými projekty soukromých investorů, které bu-
dou pravděpodobně brzy realizovány. Nelze samozřej-
mě vyloučit, že některé z nich budou odloženy nebo se 
nakonec vůbec nebudou stavět.

Byty Říčany II.
 2. etapa residenčního projektu pod hřbitovem (dnes 3 
barevné domy se šikmou střechou) 

 Realizovat se mají zbývající 3 bytové domy s několika 
prostory pro služby, hřiště na basketbal a dětské hřiště 

 Územní rozhodnutí na celý projekt bylo vydáno již v r. 
2005 – nejedná se tedy o nově povolené domy

 Je podepsána plánovací smlouva, investor daruje 
městu příspěvek na infrastrukturu z důvodu navýšení 
počtu bytů o 3 proti původně schválenému záměru

 Předpokládaný termín výstavby – 2016/2017

Domov seniorů ve Voděrádkách  
 Domov pro seniory se zvláštním režimem o kapacitě 
cca 140 osob 

 Na stejném místě byl před rokem 2010 plánován a po-
volen velký bytový komplex. Podařilo se vyjednat změ-
nu, abychom snížili zátěž na městskou infrastrukturu

 Investor podepsal smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku na infrastrukturu, vybuduje a převede městu 
chodník, kanalizační řad a část komunikací včetně 
pozemků

 Předpokládaný termín výstavby – 2016/2017

ZŠ a MŠ Magic Hill 
 Soukromá škola a školka v lokalitě Na Fialce
 Město v plánovací smlouvě definovalo podmínky, co 
musí investor v lokalitě postavit v případě výstavby 
škol (parkoviště, komunikace, chodníky, …)

 Stavební povolení prozatím nenabylo právní moci
 Předpokládaný termín výstavby – ?

2 logistické haly D1 East – Jažlovice
 2 haly, každá o ploše 5000 m2 včetně izolační zeleně, 
odvodnění zpevněných ploch do retenční nádrže

 Plocha je od r. 2003 v územním plánu určena pro 
výstavbu hal. Díky novému územnímu plánu byla 
zmenšena zastavěná plocha jednotlivých objektů

 Investor daruje městu částku přes 5 mil. Kč na rozvoj 
školské infrastruktury ve městě

 Předpokládaný termín výstavby – 2016

Zimní stadion
 Krytá hala s jednou velkou a jednou malou ledovou 
plochou včetně zázemí

 Stavební povolení nabylo právní moci 09/2015.
 Investor čeká na schválení financování bankou. Ze 
strany města všechny závazky splněny

 Předpokládaný termín výstavby – 2016 

12 rodinných domů ve Voděrádkách (II.
etapa projektu)
 Aktuálně povoleno 12 RD o jedné bytové jednotce (12 
bytů, povolení z r. 2009)

 Investor žádá o změnu na 12 RD o dvou bytových 
jednotkách (24 bytů)

 Město vyjednává o plánovací smlouvě na dobudování 
potřebné infrastruktury a o finančním příspěvku

 Předpokládaný termín výstavby – ?

4 řadové rodinné domy Na Fabiáně  
(II. etapa projektu)
 4 řadové domy, každý o 2 bytech
 Územní rozhodnutí platné před rokem 2010
 Investor má s městem uzavřenu plánovací smlouvu, 
na základě které musí zrealizovat komunikaci, chod-
ník, parkovací místa atd. před kolaudací bytů.

 Staví se od 3Q/2015.

Bytový dům Šrámkova
 Přístavba jedné sekce ke stávajícímu bytovému domu 
na půdorysu bývalé kotelny 

 Územní rozhodnutí je platné
 Investor vybuduje veřejný kanalizační řad pro stávající 
bytové domy a přistoupil na dohodu o poskytnutí 
finančního příspěvku na infrastrukturu

 Předpokládaný termín výstavby – 2016 

Mostek přes Rokytku
 Rekonstrukce mostku na Černokostelecké u Vojkova – 
investor ŘSD

 Nejprve budování provizorního přemostění vedle 
silnice, následně oprava mostu 

 (Provoz by měl být omezen pouze po dobu budování 
provizorního přemostění)

 Předpokládaný termín výstavby – 10/2015 až 06/2016 
David Michalička

Co se kde bude stavět?
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Co je to vlastně biologicky rozložitelný odpad (BRO)?
Biologicky rozložitelný odpad, zkráceně bioodpad,  je 
cenná organická hmota, která podléhá rozkladu za 
přístupu i nepřístupu vzduchu a výsledným produktem 
při zpracování tohoto odpadu je vysoce kvalitní hnojivo – 
kompost, které v sobě váže spoustu živin, a můžeme je tak 
ve formě kompostu navracet do půdy.

BIOODPAD NENÍ ODPAD, ALE CENNÁ 
SLOŽKA VRACEJÍCÍ DO PŮDY ŽIVINY! 
DŮLEŽITÉ JE VYTŘÍDIT A VYUŽÍT 
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNOU SLOŽKU 
Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZE ZAHRADY 
A KOMPOSTOVAT, AŤ UŽ NA VLASTNÍM 
POZEMKU, NEBO V KOMPOSTÁRNÁCH.

Jak třídíme biologický odpad?
Do sběrných nádob hnědé barvy o objemu 120 l, 240 l, 
1100 l. Do těchto nádob lze odložit trávu nebo listí ze 
zahrad, veškerý bioodpad z domácnosti. Svoz je zajištěn 
v  pravidelných periodách. Bioodpad je svážen na kom-
postárnu, kde se dále zpracovává na organické hnojivo. 
Nejjednodušším způsobem třídění biologického odpadu 
je domácí kompostování.

Do bioodpadu patří výhradně biologicky 
rozložitelný odpad:

 odpady ze zahrad, zejména tráva, plevel, zbytky rostlin, 
listí, větve, dřevěné štěpky ze stromů, piliny, hobliny, kůra 

 odpady z destilace lihovin
 biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbyt-

ky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu, kávová sed-
lina, sáčky s čajem, skořápky z vajíček)

Do bioodpadu nepatří:
 zbytky jídel
 oleje a tuky
 kůra citrusových plodů
 odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
 uhynulá zvířata
 biologicky nerozložitelné a jiné odpady
 zemina, pařezy, kořeny
 „prozatím“ hnůj

Termíny svozů: bioodpad je svážen v  intervalech bře-
zen, duben jednou za čtrnáct dní, od května do listopa-
du jednou týdně a v zimních měsících: prosinec – jeden 
svoz za měsíc, leden a únor – svoz neprobíhá. 
Harmonogram svozu bioodpadů je uveden na strán-
kách města „ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ“.
Zájemci o svoz BIOODPADU si objednají nádobu a 

uhradí roční poplatek na pokladně města Říčany podle 
zvolené velikosti nádoby osobně v úředních hodinách PO-
KLADNY  v budově A na Masarykově náměstí 53.

CELKOVÁ ROČNÍ CENA za svoz BIO ODPADU 
– včetně nádoby

Objem BIO nádoby r. 2015 – roční cena  
  za svoz (s 1/3 slevou )
 120 l 912 Kč
 240 l 1 092 Kč
 1 100 l 5 964 Kč

Pro všechny občany města Říčany platí možnost uložit 
bioodpad zdarma po celý rok, a to v limitovaném množ-
ství  na sběrný dvůr Říčany. Nutno se prokázat OP (trva-
lý pobyt v Říčanech) a být zařazen v  systému odpadového 
hospodářství města.

Sběrný dvůr Říčany
Adresa: Březinova 1650, Říčany, 251 01
Tel: +420 323 605 483
Fax: +420 323 604 577
E-mail: mpricany@mariuspedersen.cz 

Provozní doba sběrného dvora je 
uvedena na stránkách města „ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ“.
Úspěšnost a efektivita třídění tohoto bioodpadu ovšem 
závisí na vás, občanech města Říčan. Dovoluji si vás 
proto zdvořile požádat o pečlivé dodržování třídění od-
padů a ukládání pouze toho bioodpadu, který je možno 
likvidovat kompostováním. Pokud budou sběrné nádoby 
obsahovat i jiné nedovolené materiály, je veškerý odpad 
takto znehodnocen a musí se provádět následné dotřídě-
ní, což celou věc velice prodraží. Platí: Co může přijít do 
tříděného bioodpadu (odpadu), nepatří do komunálního 
odpadu. Komunální odpad je dražší. 

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE JAKÉKOLI 
VYTVÁŘENÍ ČERNÝCH SKLÁDEK NA 
CIZÍM POZEMKU VČETNĚ SKLÁDEK 
BIOLOGICKÉHO ODPADU BUDE 
PŘEDMĚTEM ŠETŘENÍ A POSTIHOVÁNO 
DLE ZÁKONA.

Další informace ohledně kompostování najdete na strán-
kách: http://www.kompostuj.cz.

Zapojte se i vy do systému osvědčeného domácího kom-
postování a pomozte tak životnímu prostředí, sami sobě 
a svým dětem.

Monika Kůsová, oddělení technické správy

Svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu
Obecné podmínky svozu bioodpadu ve městě Říčany
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333 folkových minut v Říčanech
Svátek svatého Václava patřil v Říčanech výjimečné akci – folkovému festivalu v areálu Olivovy dětské léčebny. 
Akce se zúčastnilo celkem šest folkových kapel. Na pódiu se postupně vystřídaly skupiny Přelet M. S., Neřež, 
Jiří Holoubek Trio, AG Flek, Třeboňští pištci a legendární Nezmaři. Nabízíme vám krátkou fotografickou 
ochutnávku z festivalových minut – podrobnou tiskovou zprávu najdete potom v listopadovém čísle.

Jitka BahenskáFO
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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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11.–16. ŘÍJNA 2015 | ŘÍČANY

11. ŘÍJNA 2015 V 10.00 NA FIALCE 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

HOSTÉ: OTTO HOFMANN, 
DAGMAR PATRASOVÁ, 
ŽANETA TOMÁŠKOVÁ - FUCHSOVÁ , 
JAROSLAV VÍZNER

VERNISÁŽ VÝSTAVY:  
„KDO BYL OTA HOFMAN“

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI: 
KOUZLA A ČÁRY

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST
11. 10. 2015 
10:30  KDYBY BYLY RYBY  
14:00  ANDÍLEK NA NERVY
17:00 SEDMERO KRKAVCŮ
20:00 JAK JSME HRÁLI ČÁRU

12. – 16. 10. 2015
PŘEDSTAVENÍ PRO ŘÍČANSKÉ ŠKOLY 

S P O L U P O Ř A D AT E L É

47. Detský filmový a televizní 

festival Oty Hofmana
TÉMA | KOUZLA A ČÁRY

ˇ

Dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana



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

Z knihy událostí
23. srpna, 04.30
Při běžné kontrolní a hlíd-
kové činnosti si hlídka 
strážníků v  ulici Černo-
kostelecká všímá muže, 
který je evidentně pod 
vlivem alkoholu. Žádné 
protiprávní jednání nepáchá, ale preventivně je informace 
o  muži předána operátorovi kamerového dohlížecího sys-
tému. Ten zanedlouho zaznamenává, jak tento silně opilý 
muž nasedá do vozidla tovární značky Jeep na místo řidiče, 
vozidlo startuje a odjíždí směrem k obci Mukařov. Autohlíd-
ka strážníků se okamžitě vrací na místo a dotyčného řidiče 
se pokouší zastavit. Ten nedbá výzev k  zastavení a  začíná 
hlídce ujíždět napříč Radošovicemi a Pacovem. Zde se svým 
vozidlem vjíždí na  přiléhající pole v  domnění, že hlídku 
strážníků setřese. Bohužel se mýlí, jelikož strážníci u  slu-
žebního vozidla disponují taktéž pohonem všech čtyř kol. 
Zanedlouho ujíždějící řidič právě se svým vozidlem zapadá 
v poli a nemůže pokračovat v další jízdě. Strážníci v tuto chví-
li přistupují k vozidlu. Snaží se řidiče dostat ven. Ten je však 
ve  vozidle uzamčen, odmítá z  něj vystoupit a se strážníky 
nekomunikuje. Bohužel, pomyslné „štěstí“ se zrovna 
přiklání na stranu řidiče ujíždějícího vozidla a v rozhodující 
okamžik, kdy se jej strážníci chystají z vozidla vytáhnout, se 
mu podaří vozidlo vymanévrovat ze zapadnutí a ujíždí dále 
směrem k obci Březí. Jelikož strážníci jsou omezeni místní 
působností, další pronásledování je předáno Policii ČR, kte-
rá je ovšem již dávno informována. Po vozidle je vyhlášeno 
Policií ČR pátrání. Řidič ujíždějícího Jeepu však nepočítal s 
dalším faktem, a to s místní znalostí strážníků. V minulosti 
byl řidič tohoto vozidla již několikrát pro obdobné skutky 
řešen. Hlídka strážníků se přesouvá do místa jeho bydliště 
v obci Pacov. Místní znalost a chvilka čekání se vyplácí, pro-
tože zanedlouho přijíždí již ve  značně poškozeném Jeepu 
dotyčný řidič, který opětovně se strážníky nespolupracuje. 
Za  použití donucovacích prostředků je strážníky omezen 
na osobní svobodě a následně předán Policii ČR k provedení 
dalších opatření. Tuto událost už jen zakončíme konstatová-
ním, že orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoho-
lu řidič samozřejmě odmítl.

26. srpna, 10.02
Na  úřad v  bojové náladě. Takto by se dala shrnout další 
událost. Na přestupkovém oddělení městského úřadu došlo 

k  fyzickému napadení několika osob mezi sebou. Jednalo 
se o osoby, které čekaly na projednání své záležitosti na zá-
kladě předvolání ke správnímu řízení ve věci sporu v rámci 
občanského soužití. Při čekání se však tyto dvě protistrany 
verbálně napadaly, a vše vyvrcholilo fyzickým napadením 
všech osob mezi sebou. Celou situaci se snažili zklidnit 
přítomní referenti odboru, těm však nezbylo nic jiného, 
než na místo přivolat strážníky. Všechny osoby se vzájemně 
obviňovaly z napadení. Strážníci celý skutek prošetřili, zdo-
kumentovali a  pro podezření ze spáchání  přestupkového 
jednání byla celá věc k  dalšímu řešení oznámena 
příslušnému správnímu orgánu.

31. srpna, 16.23
Prodavačka zahradnictví 
v  ulici Široká oznamuje 
strážníkům dvě podna-
pilé osoby, které strhly 
venkovní regál se sadbou 
a  poté se daly na  útěk 
směrem k  ulici Škroupova. Hlídka strážníků je nedaleko 
a prchající osoby dle popisu zastavuje právě v ulici Škroupo-
va. Jedná se o muže a ženu, kdy muž je tak silně pod vlivem 
alkoholu, že není schopen se strážníky srozumitelně komu-
nikovat. Celá událost je tak řešena se ženou. Pachatelé se 
i se strážníky vrací zpět do zahradnictví, kde je událost dále 
prošetřována. Zúčastněné osoby byly poučeny o všech 
možnostech řešení události, kdy nakonec došlo k dohodě 
o vyrovnání finanční škody na sadbě a poškozeném regálu.  

12. září, 21.03
Všímavý občan strážní-
kům oznamuje muže, 
který značně posilněn 
alkoholem usedá za  vo-
lant osobního vozidla 
v  ulici Podskalí. Muž 
v  roli řidiče odjíždí ulicí Široká směrem k  obci Světice. 
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Bezpečnost a infrastruktura

Ve středu 19. 8. se nám dostalo velikého ocenění. Na za-
sedání Zastupitelstva města Říčany jsme obdrželi podě-
kování a  členové naší jednotky byli dohromady  odmě-
něni finančním darem ve  výši 50  000 Kč, jako vyjádření 
díků za náročné zásahy během léta. Zastupitelstvo města 
Říčany rovněž  odsouhlasilo mimořádnou finanční injekci 
pro naši jednotku ve výši 280 000 Kč určenou na nutnou 
obnovu výzbroje a výstroje a na opravu techniky, na kte-
ré se během náročných zásahů projevily některé závady. 
Chtěli bychom zde poděkovat celému Zastupitelstvu 
města Říčany za  poskytnutý finanční dar a  za  moudré 
rozhodnutí o  uvolnění finančních prostředků na  dovy-
bavení jednotky a  opravy techniky, která bude nadále 
sloužit všem obyvatelům Říčan a okolí. V úterý 8. 9. byl 
zástupce našeho sboru, spolu se zástupci všech sborů, 
kteří zasahovali u rozsáhlého požáru lesa u Světic, pozván 
na slavnostní setkání do pivovaru ve Velkých Popovicích. 
V rámci setkání proběhlo i velmi příjemné a emotivní se-
tkání s americkým hasičem Tiernachem Cassidym, který 
zasahoval 11. 9. 2001 při útocích na  Světové obchodní 
centrum v New Yorku a při zásahu ztratil všechny členy 
své jednotky. V  rámci setkání, které velkopopovický pi-
vovar připravil, proběhla exkurze pivovaru a  jednotlivé 
sbory obdržely dárkový poukaz na sud popovického piva. 
Chtěli bychom tímto za  tento dar velkopopovickému pi-
vovaru velmi poděkovat. V pátek 11. 9. byli členové naší 
jednotky povoláni do Kulturního centra Labuť, kde se ko-
nala akce „Říčany vzdávají hold“. Jednalo se o děkovnou 
akci pro sbory dobrovolných a  profesionálních  hasičů, 
policii a zdravotnickou záchrannou službu z Říčan a okolí 
za to, jak pomáhají lidem v našem kraji u různých událos-
tí, a především za to, jak zasahovaly u velkých srpnových 
požárů. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení a 
upomínkový přívěšek, který připomíná letošní náročné 
léto. Za zorganizování akce bychom rádi poděkovali vede-
ní města Říčany, zejména pak panu starostovi Vladimíru 
Kořenovi, paní místostarostce Haně Špačkové, slečně Te-
reze Broukalové a panu Aleši Matouškovi, kteří se velkou 
měrou na celé akci podíleli. 
Ještě v  závěru prázdnin a  začátkem září naše jednot-
ka vyjela k  několika zásahům. Desetkrát byla povolána 
k  likvidaci obtížného hmyzu v  Říčanech. K  požáru, kte-
rý se následně ukázal  jako planý poplach, jsme vyjeli 
28. 8. do  Světic. 5. 9. jsme zasahovali u  požáru odpadu 
ve Škroupově ulici. 8. 9. jsme byli povoláni ke dvěma po-

žárům, nejprve ráno k požáru do haly skladu v Nupakách 
a večer k požáru porostu u sportovní haly.  
29. 8. se naše soutěžní družstva vydala do  Radějovic 
na soutěž v požárním útoku. Zde se vyznamenala zejmé-
na naše dvě družstva mladších žáků, která obsadila velmi 
pěkná třetí a čtvrtá místa z celkových sedmi soutěžících 
družstev. A v konkurenci pěti soutěžních družstev vybo-
joval náš tým mladších mužů stříbrnou medaili. Naši zá-
vodníci v disciplínách TFA – nejtvrdší hasič přežije – se 
22. 8. vydali do Velkého Zboží, aby si zazávodili v náročné 
soutěži a připravili se na soutěž ještě tvrdší, která se kona-
la o 14 dní později v Říčanech. 4. 9. se totiž před budovou 
Alfa Tower konala soutěž TFA Říčany.  Soutěž byla rovněž 
zakončením středočeské části Dräger ligy v disciplínách 
TFA. Po absolvování náročné trati, kde museli závodníci  
např. přenášet 20kilogramové kanystry, rozvinout a smo-
tat hadice nebo přenést 70kilogramovou figurínu a poté  
vystoupat do posledního patra budovy, a to vše s nasaze-
ným dýchacím přístrojem a hadicí jako zátěží. Soutěž se 
povedla na výbornou a účastnilo se jí i několik členů na-
šeho sboru. V sobotu 12. 9. se jedno naše družstvo vydalo 
do Mukařova, kde se konala tradiční soutěž Za  tři rohy. 
Na jednotlivých stanovištích zde musí soutěžící přednést 
své znalosti a dovednosti. Jedná se například o práci s mo-
torovou pilou, zásah u dopravní nehody, zdravovědu nebo 
taktiku zdolávání požáru. V  silné konkurenci obsadilo 
naše družstvo čtvrté místo. V neděli 13. 9. se část naší jed-
notky vydala do  Kolína, kde na  Labi proběhla praktická 
část školení pro získání osvědčení Vůdce  malého plavidla. 

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

Poděkování rozhodčím
Velké poděkování patří rozhodčím z SDH Říčany – Vra-
tislavu Felderovi, Jaroslavu Svobodovi  a  Miloši Hlínovi 
za velkou pomoc během celého ročníku Dětské hasičské 
ligy. Děkujeme, že jste vždy ochotně přijeli na  každou 
soutěž a  pomohli svou prací k  hladkému průběhu celé 
této akce. 

Nina Šafránek, starostka okrsku č. 3 Modleticko

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Strážníci oznámení okamžitě prověřují. Následně zjišťují, 
že řidič daleko nedojel, havaroval totiž mezi Říčany a obcí 
Světice. Nezvládl řízení a  s  vozidlem sjel do  škarpy, kde 
narazil do stromu a způsobil si lehké zranění. Dotyčný ři-
dič tak zaměstnal všechny složky integrovaného záchran-

ného systému, které se nehodou a jím samotným musely 
zabývat. Provedená orientační dechová zkouška prokáza-
la přítomnost alkoholu ve výši 1,67 promile.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Ibišek syrský 
Hibiscus syriacus

Životní prostředí a zdraví

Jediný ibišek, který jsme donedávna 
běžně znali, byl ibišek čínská růže (Hi-
biscus rosa-sinensis), pěstovaný u  nás 
jako pokojová rostlina. Dnes se v zahra-
dách často vysazuje odolnější venkovní 
druh – ibišek syrský.
Celkem známe přes 150 druhů ibišků ros-
toucích ve formě bylin, keřů i stromů hlav-
ně v tropech a subtropech. U nás je zřejmě 
původní pouze ibišek trojdílný (Hibiskus 
trionum), rostoucí jako plevelná jednoletá 
bylina v teplých oblastech jižní Moravy.
Ibišek syrský pochází z Číny a Indie, ni-
koli ze Sýrie. Do Evropy se dostává roku 
1596. Dnes je pěstován po  celém světě, 
v jižní Evropě často zplaňuje.
Bohatě větvené keře dorůstají výšky ko-
lem 3 metrů. Opadavé 3laločné listy jsou 
na okraji hrubě zubaté.
Nádherné květy mají ve  svém středu 
temně červenou kresbu. Vykvétají od po-
loviny léta do konce září. Bylo vyšlechtě-
no mnoho odrůd s různým tvarem a bar-
vou květů. Vídáme je v odstínech od bílé 
přes růžovou až po sytě fialovou. Časté 
jsou také plnokvěté kultivary.
Plodem je hnědavá tobolka, která ukrý-
vá semena ledvinovitého tvaru s chloup-
ky na hřbetě.
V  Říčanech je ibišek syrský vysazován 
jako solitéra (například v  ulici Do  Polí 
na obrázku). Vysazuje se i ve skupinách, 
nebo se z něj vytvářejí živé ploty.
Listy nebo bílé květy ibišku syrského 
sice lze kuchyňsky využít, ale není to 
příliš běžné. Zato ibišek súdánský (Hi-
biscus sabdariffa) konzumujeme často 
jako součást ovocných čajů. Jeho čer-
vené květní kalichy, které po  odkvětu 
zdužnatí, se suší. Mají nakyslou chuť. 
V severní Africe se z nich připravuje ná-
poj zvaný karkade.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Ten den si pa-
matuji velmi 
dobře. Byl sych-
ravý listopado-
vý den, psal se 
rok 2012, a  já 
jsem vítala své 
první návštěv-
níky. Pravda, 

zpočátku  sem lidi přivedla spíš  zvě-
davost než skutečný zájem o výživové 
poradenství. To se ale časem změni-
lo: začali chodit  KLIENTI. 
Vzpomínám na  to ráda, i  když ne 
vždy bylo vše zalité sluncem. Proží-
vala jsem dny, kdy se dařilo a já byla 
takříkajíc na obláčku, ale přišly i  ta-
kové, kdy jsem chtěla  od všeho utéct. 
Vy, kteří jste něčím podobným prošli, 
jistě víte, o čem mluvím. 
Dnes je situace jiná. V poradně už nej-
sem sama, jsme tu tři,  a snad se nám 
i  podařilo vybudovat si své skromné 
místo na „říčanském slunci.“
Chodí k nám klienti, kteří z devade-
sáti procent chtějí zhubnout, ať už 
ze zdravotních či jiných důvodů. Ra-
díme ale  i těm, kteří chtějí nějaké to 
kilo nabrat. 
Základem naší metody je komplexní 
nutriční typologie postavená na  tra-
diční celostní a moderní medicíně. Ta 
nám umožňuje nejen vytvářet stra-
vovací režim klientovi přímo na míru 
tak, aby dosáhl své vysněné hmotnos-
ti, ale i  změnou stravovacích návyků 
harmonizovat jeho celkový zdravot-
ní stav. Jde nám zejména o  zlepšení 
hodnot krevního tlaku, cholesterolu, 
krevního cukru, zmírnění bolesti 
kloubů  či potlačení únavy. A teď jedna 
dobrá zpráva – to vše bez hladovění 
a počítání kalorií!
Ano, už vás slyším, jak si říkáte:  …
„to bych rád/a viděl/a, jak se dá 
zhubnout bez hladovění…“
Stejné pochybnosti čteme  v očích vět-

šiny těch, kteří navštíví naši poradnu 
a kterým vysvětlujeme princip naší prá-
ce. Nedivíme se lehké nedůvěře, nepře-
svědčujeme, o to víc se těšíme na jejich 
reakci, kdy si po sedmi až deseti  dnech 
stoupnou na váhu a vidí první změny. 
Radost je na obou stranách. 
Bylo by ale ode mne neupřímné, 
kdybych tvrdila, že všechno jde jako 
po  másle, že vše je zalité sluncem. 
Ne, jsou případy, kdy se nedaří, kdy 
– jak už to tak v životě bývá – padne 
kosa na kámen třeba jen proto, že si 
lidsky nepadneme do oka nebo klient 
má jiné představy, které  z naší stra-
ny nelze splnit. Ale i to patří k životu 
a k tomu našemu obzvlášť. 
Za  měsíc naše pobočka Svět zdraví 
FIALKA oslaví své třetí  narozeniny. 
Za  tu dobu u  nás klienti zhubli už 
přes 2  000 kg!  Chtěla bych při této 
příležitosti poděkovat především  
vám – našim bývalým i  současným 
klientům, kteří se svěřili do naší péče, 
a popřát vám v novém štíhlejším živo-
tě vše dobré.  Obdivujeme vás,  není 
totiž úplně jednoduché opustit zažité 
zvyky a stereotypy a začít úplně jinak. 
Sice bez hladovění a počítání kalorií, 
ale určitou  disciplínu a sebekázeň to 
chce. Nedá mi, abych na tomto místě 
neocitovala pár řádků z dopisu jedné 
z  našich milých klientek:
…. „Od mládí jsem boubelka a posled-

ních 20 let superboubelka. Jednoho 
dne  jsem zjistila, že nedohoním malou 
vnučku, a tak jsem se rozhodla zkusit 
odborníky. Navštívila jsem Svět zdra-
ví v  Říčanech a  podařilo se mi za  rok 
zhubnout 20 kilo. Jsem na  to velmi 
pyšná, jsem spokojená – můžu si ušít 
šaty a  ne stany, nepotím se, nezadý-
chávám se, jsem pohyblivější a  stále 
usměvavá. Líbím se konečně sama 
sobě.  Všem váhajícím doporučuji. 
S pozdravem vaše hmotnostně polovič-
ní klientka Jaroslava Staňková….“     
Pro ty, kteří nás ještě neobjevili a naši 
pomoc by přivítali, sděluji, že počí-
naje říjnem tohoto roku do  února 
2016 bude naše pobočka otevřená 
i každou druhou sobotu v měsíci, 
vždy v době od 9.00 do 15.00 ho-
din. Zvážíme vás, vysvětlíme složení 
vašeho těla a  poradíme,  jak zlepšit 
celkovou kondici. To vše zadarmo. 

Chcete-li, poznamenejte si:  
10. 10., 14. 11., 12. 12. 2015, 9. 1., 13. 
2. 2016 v době od 9.00 do 15.00 hod. 

Kontakt:
Svět zdraví FIALKA
Mánesova 391/3, Říčany
tel. 775 001 178
e-mail: fialka@svet-zdravi.cz
www.svet-zdravi.cz/fialka

Jarmila Mastejová, majitelka

Svět zdraví FIALKA tři roky v Říčanech
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Životní prostředí a zdravíŽivotní prostředí a zdraví

Od  května letošního roku funguje 
v  Olivově ulici čp. 312 (nad ultrazvu-
kem) místo, kde mohou občané Říčan 
a  okolí čerpat psychologickou a  psy-
choterapeutickou pomoc. Původně se 
zde nacházela psychiatrická ambulan-
ce MUDr. Čermáka, která byla přestě-
hována do prostor ve vedlejší budově.
Psychoterapeuté, kteří zde pracují 
(a  možná v  budoucnu ještě další při-
bydou), nabízejí odborný přístup, ade-
kvátní vzdělání a  zkušenosti v  oboru. 
Právě odbornost a  kvalita poskytova-
ných služeb jsou faktory, na které se tu 
klade důraz, ať už se jedná o individu-
ální, párovou či rodinnou terapii, práci 
s dětmi, dospívajícími, s dospělými i se 
skupinami. Obracejí se sem lidé, kteří 
řeší osobní či vztahové nesnáze, krize 
nebo je něco trápí. Jsou to jak lidé, kteří 
doposud nikdy psychoterapeuta nevy-
hledali, tak i  lidé, kteří již mají zkuše-
nost s péčí o duševní zdraví nebo se tře-
ba v současnosti léčí s nějakou duševní 
poruchou (úzkosti, deprese, poruchy 

příjmu potravy, fobie, schizoidní stavy, 
nutkavé myšlenky aj.). Pro rozhodnutí 
k  návštěvě je podstatné jedině to, zda 
doufáte, že by vám psychoterapie moh-
la přinést užitek.
Večery nebo víkendy v těchto příjem-
ných prostorách budou věnovány 
školením, kurzům, workshopům, su-
pervizím a jiným aktivitám spojeným 
s péčí o duševní zdraví, orientovaným 
jak na veřejnost, tak na profesionály 
z  oboru. Od  listopadu se tak např. 
můžete zúčastnit série večerů zamě-

řených na psychohygienu a prevenci 
vyhoření, určených zájemcům bez 
ohledu na  profesi. Chystají se také 
skupinové terapie.
Kontakty a  informace o  jednotlivých 
terapeutech a  o  jejich práci najdete 
prostřednictvím www.psychoterapie-
-ricany.cz. Věřím, že najdete pomoc 
a  podporu, pokud vás něco trápí, 
a přeji odvahu, abyste si o pomoc do-
kázali říct.

Anna Klimešová,  
psycholog a psychoterapeut

Psychoterapie Říčany

Praha, 16. září 2015: Chantal Poul-
lain symbolicky otevřela nově zre-
konstruovanou přijímací chodbu 
v Olivově dětské léčebně. V projektu 
„Na  výletě“ Nadace Archa Chantal 
ve spolupráci s finančním přispěním 
Magistrátu hlavního města Prahy 
vytvořila prostředí, které by dětem 
mělo zpříjemnit čekání na  příjem 
a vstupní vyšetření na pobyt. 
Tento projekt nadace připravila pro 
neziskovou organizaci, která navrací 
nemocným dětem zdraví v  krásném 

prostředí Olivovy dětské léčebny téměř 
120 let. Specializuje se na  léčbu one-
mocnění respiračního a  pohybového 
ústrojí, nadváhy, obezity a  nově také 
na  léčbu gastroesofageálního refluxu 
(GER) a atopické dermatitidy u dětí.
Léčebna nadaci oslovila s prosbou o po-
moc při vytvoření příjemného prostředí 
přijímacího a zároveň centrálního pro-
storu v hlavní budově, který je v rámci 
několikatýdenních pobytů dětí s  rodiči 
často využíván. A  tak vznikl projekt 
s  názvem „Na  výletě“, který dětským 
návštěvníkům z  celé České republiky 
přiblíží hlavní město Prahu a  Říčany 
a  také především zajistí příjemné pro-
středí, které děti zbaví počátečního 
stresu z dlouhodobého pobytu. Některé 
z nich zde budou poprvé bez rodičů.  
Příjmová chodba prošla celkovou re-
konstrukcí včetně nové podlahy, elek-
trických rozvodů, drobných stavebních 
prací, barevné výmalby a osvětlení, kte-
rou zajišťoval Magistrát hlavního měs-
ta Prahy. Výtvarný projekt zpracovala 

Kristina Kolářová, která pro Nadaci 
Archa Chantal již dlouhodobě navrhu-
je a realizuje projekty, které jsou veselé, 
hravé a s výchovně estetickým efektem. 
Stejně tak to je i  u  tohoto projektu, 
který se snaží ukázat v hravé formě pa-
mátky Prahy a  města Říčan. Součástí 
jsou edukační hry pro malé i větší děti, 
místo na hraní a kreslení. 
Do projektu věnovalo obrázky od dětí 
výtvarné studio E-dílna manželů El-
šíkových. 
Předpokládaná cena projektu je 
750.000 Kč. Magistrát hlavního měs-
ta Prahy, který je vlastník objektu, se 
na projektu podílel  částkou 2 mil. Kč.

Kontakt: Nadace Archa Chantal 
Olivova dětská léčebna
Tereza Valentová, Josef Boubín
ředitelka nadace marketing
Tel: +420 739 442 141
Tel: +420 723 564 383
E-mail: director@archa-chantal.cz
E-mail: marketing@olivovna.cz

Nadace Archa Chantal slavnostně otevřela projekt  
Na výletě v Olivově dětské léčebně v Říčanech
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Že je v Tehově areál bývalého kraví-
na JZD, jistě mnozí víte. Možná už 
ale nevíte, k čemu tento objekt slou-
ží dnes. Firma Inplem zastoupe-
ná Petrem Zajíčkem, který před lety 
tento objekt koupil a začal zde pod-
nikat, se rozhodla na farmě v duchu 
svých představ o  hospodaření ob-
novit i živočišnou výrobu. Postupně 
tak na farmě v Tehově našlo domov 
různorodé společenství menších či 
větších hospodářských zvířat. Dá-
váme si záležet na  perfektní a  in-
dividuální péči o  tato sympatická 
zvířata, ať už se jedná o krávy, koně, 
ovce, králíky či drůbež. V létě 2015 
jsme na  farmě dokončili stavbu 
nové minimlékárny a naše živočišná 
výroba se tak rozšířila o  výrobu 
mléčných produktů. Kromě nepas-
terizovaného plnotučného mléka 
(až  8 %  tuku!) zde nyní vyrábíme 
i  jogurty, zakysanou nebo sladkou 
smetanu, čerstvý tučný tvaroh, pří-

rodní máslo, skvělé tvarohové po-
mazánky několika příchutí, sladké 
tvarohové dezerty, výborný salátový 
sýr balkánského typu a čerstvé sýry 
s mnoha přísadami, jako jsou olivy, 
ořechy, zelený pepř nebo česnek. 
Vše vlastní výroby z našich surovin. 
Do budoucna máme v  plánu náš 
sortiment rozšiřovat.
Pokud paříte k milovníkům mléčných 
výrobků, jste srdečně zváni do  nově 
otevřené prodejny na  farmě Tehov. 
Všechny výrobky jsou zhotoveny 
z kvalitního mléka krav plemene Jer-
sey, které se vyznačuje výborným slo-
žením, díky němuž dodává mléčným 
výrobkům skvělou chuť a  vzhled. 
Na  kvalitě mléčných výrobků se po-
dílí i způsob chovu našich krav, který 
je převážně pastevní. Naším cílem je 
věnovat maximální úsilí péči o  naše 
zvířata a produkovat co nejkvalitnější 
a nejchutnější výrobky.

Otevírací doba naší prodejny ve všed-
ní dny je od 10 do 12 h a od 16 do 18 
h a  o  víkendu od  10 do  12 h! Ob-
jednávky přijímáme na  telefonním 
čísle 725  362  091. Veškeré aktuality 
a podrobnější informace najdete na in-
ternetových stránkách www.inplem.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Nová minimlékárna v Tehově
Životní prostředí a zdraví



Životní prostředí a zdraví Pro seniory

V létě jsme uvedli do provozu nově po-
stavený stacionář Olga, který má slou-
žit nejen obyvatelům Říčan, ale i obča-
nům 52 obcí, které spadají pod správní 
obvod Říčan. Nachází se na  Komen-
ského náměstí a je součástí Domu s pe-
čovatelskou službou Senior.
Stacionář je určen pro osoby, které 
mají sníženou soběstačnost z  důvo-
du věku nebo zdravotního postižení, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby.

V denním stacionáři jsou služby posky-
továny pro klienty v  sazbě 70 Kč/hod. 
V případě pobytu nad 5 hodin a min. 3x 
v týdnu se sazba snižuje na 50 Kč /hod. 
Do budoucna připravujeme možnost od-
lehčovacích pobytů i přes noc.
Pracovní doba je pondělí–pátek od  7 
hod. do 15.30 hodin, případně možnost 
dohody jiných časů. Pokud potřebujete 
pomoci s  péčí o  své blízké, neváhejte 
a  obraťte se pro poskytnutí informací 
na paní Janu Kadeřábkovou – vedoucí 

pečovatelské služby, nebo 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 informa-
ce. Jako bonus nabízíme strávit jeden den 
zcela zdarma v naší „školce pro seniory“.
Iveta Závodská, ředitelka DPS Senior

Kontakty: Jana Kadeřábková – 
323 618 272, 725 851 898
DPS Senior – 323 604 244-47

Informace k provozu v novém stacionáři Olga

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

STACIONÁŘ OLGA
Sobota 17. října 2015 od 8 do 11 hodin, Blahoslavova ulice.

V  centru 
Na  Fialce již 
třetím rokem 

organizujeme centrum celoživotního 
vzdělávání, které je pobočkou pražské-
ho centra vedeného Danou Steinovou 
již mnoho let. Přijíždějí k nám odborní-
ci, kteří své posluchače nejen zaujmou 
zajímavou přednáškou, 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: 323 506 157.

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



SENIORCENTRUM ŘÍČANY
První dny „babího léta“ jsme prožili ve-
lice aktivně – proběhly nejen pravidelné 
akce, jako Kavárnička, ale i zájezd na Za-
hradu Čech do  Litoměřic, dvoudenní 
zájezd na  jižní Moravu do  oblasti Kraví 

hory (Bořetice), setkání seniorů s  hudbou v  kulturním 
centru u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a rekon-
diční pobyt na Domažlicku. A počasí nám přálo, takže víc 
už jsme si přát nemohli. 

Program

Pro seniory

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

Pravidelné akce:
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 – ze zdravotních důvodů se činnost 
kroužku přerušuje. 
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 14. října, středa – Povídání o historii – Největší skan-

dály české historie – Místo: DPS Senior – společenská 
místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání 
se těší Jiřina Kutláková.

n 14. října, středa – Prohlídka zámku Březnice (změ-
na oproti původně uvedenému zámku) a  města 
Rožmitál pod Třemšínem – jednodenní autobusový 
zájezd. Komentovaná prohlídka renesančního stát-
ního zámku Březnice (Středočeský kraj). Zámek byl 
založen jako gotická tvrz ve  13. století. 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. za-
stávka Sukova, 8.30 h aut. zastávka Masarykovo nám. 
Přihlášení: do 10. 10. 2015.

n 15. října, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popo-
vídání při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. 
Vstup zdarma.

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 5. prosince, sobota – adventní zájezd – Míšeň a Mo-
ritzburg – jednodenní autobusový zájezd. Odjezd 
v  časných ranních hodinách z  Prahy. Pěší procházka 
kolem    zámku Moritzburg, který se v  roce 1973 stal 
cílem filmařů – zde se natáčela světoznámá filmová 
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poté přejezd do Míšně 
– toto německé město se před Vánoci rozzáří spoustou 
světel a najdete zde i mnoho stánků s tradičními výrob-
ky, cukrovinkami a  vánočními ozdobami. Prohlídka 
zdejší porcelánky, poté návštěva tradičních vánočních 
trhů s dlouholetou tradicí. Kouzlo těchto trhů dotváří 
ohromný adventní kalendář na  zdejší radnici. Cena: 
600 Kč (bez vstupného a pojištění). Přihlášení a úhra-
da do 15. října 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 15. října 2015 od 10.30 do 12.00 h.



Pro děti a rodiče

Biomaso ze Sasova 
Na základě naší loňské exkurze do Bi-
ofarmy Sasov u Jihlavy jsme se snažili 
přiblížit maso přeštických biovepříků 
i  do  Říčan, což se povedlo. Jedná se 
o pro nás nejbližší masnou biofarmu.

Proč se zajímat 
o biomaso?
Protože prasata z  biochovu se mají 
celý život hezky. Přirozeně zůstávají 
daleko delší dobu s  matkou, mohou 
se rochnit v hlíně, pobíhat mezi stro-
my. Zkrátka a  dobře jsou naplněny 
jejich základní potřeby.

Mléko od lokálních 
producentů

Pokud nejste masožrouti, je tu mož-
nost objednávat si mléko od  lokál-
ních producentů, kteří ve  většině 
případů dovezou mléko, případně 
mléčné výrobky až do domu. Podpo-
rujete tím drobné zemědělce ve svém 
okolí a  není třeba dovážet mléko 
z velké dálky.
Kontakty na  producenty najdete 
na  webu Ekocentra Říčany. Víte-li 
o  dalších výrobcích, budeme rádi, 
když nás na ně upozorníte.

Alžběta Macková

Přírodovědné exkurze
pátek 9. 10. v 9.00
Říčanská hájovna

Zveme pedagogy mateřských škol 
i  další zájemce na  poslední z  cyk-

lu přírodovědných expedic v  tomto 
roce. Tentokrát vyrazíme na  houby 
do okolí Říčanské hájovny a budeme 
je zkoumat s odborníkem – mykolo-
gem Janem Borovičkou až do 14.00.
Dozvíte se, které houby jsou jedlé 
a  které jedovaté, ale zaměříme se 
i  na  jejich další nezvyklé vlastnosti, 
včetně schopnosti akumulace kovů. 
Prozkoumáme, které houby napa-
dají stromy a které naopak stromům 
umožňují čerpat vodu a živiny z oko-
lí. Ukážeme si, jak téma houby za-
členit do  činností v  mateřské škole 
a jaké pomůcky a hry lze využít.

Výstupy z exkurzí
Při exkurzích a  přednáškách v  tomto 
roce měli účastníci možnost pozorovat 
živočichy v jejich prostředí a seznámit 
se také s metodami jejich odchytu. Při-
pravujeme výukové plakáty pro školy, 
které budou opět zaměřené na  druhy, 
které se vyskytují přímo v okolí Říčan.
Letos budou zaměřeny na jarní byliny, 
motýly, ptáky a plazy. Pokud o ně máte 
zájem, kontaktujte nás na  eko.rica-
ny@post.cz. Exkurze i výukové plaká-
ty jsou letos opět finančně podpořeny 
Ministerstvem životního prostředí.
Lesy v  okolí Říčan skrývají spoustu 
překvapení. Na své cestě na  jih tudy 
táhnou například stovky králíčků 
ohnivých a  dokonce i  lelkové lesní. 
Lelka a  netopýra velkého si mohli 
prohlédnout účastníci Mezinárodní 
noci pro netopýry. 
Při exkurzi za  plazy Říčanska nám 
nepřálo štěstí. Na rozdíl od loňského 

roku jsme se tentokrát na  vybagro-
vaném Marvánku ani jinde nesetkali 
s  želvou nádhernou, ani s  užovkou 
obojkovou. Pokud jste někde v okolí 
Říčan želvu nádhernou pozorovali, 
můžete to zaznamenat na  www.bio-
lib.cz a kontaktovat nás nebo chova-
tele ve  svém okolí, kteří by se mohli 
o želvu postarat. Tato všežravá želva 
původem ze Severní Ameriky pojídá 
ve svém okolí všechno živé – od vod-
ních rostlin a  pulců až po  kachní 
vejce. Budeme rádi, když chovatele 
těchto želv ve svém okolí upozorníte 
na to, jak ničivé důsledky má vypuš-
tění přerostlé „želvičky“ do přírody. 

Vyhlašujeme pátrání po užovce hladké 
– pokud jste ji v Říčanech pozorovali, 
napište nám. Vyhledává hlavně osluně-
né skalky, kde loví ještěrky. Fotografie 
všech našich plazů si můžete prohléd-
nout až do konce října v Muzeu Říčany.

Kateřina Čiháková

Dobrovolníci z English 
College v Říčanech
Již podruhé se studenti anglického 
gymnázia English College věnovali 
dobrovolné práci v  okolí Říčanské 
hájovny – vysekali osikový nálet 
z  lesní louky, zlikvidovali zhroucený 
zrezivělý plot u  Srnčího paloučku, 
kosili v  ořechovém sadu za  Srnčím 
rybníkem. Studenti také pomáhali 
se dřevem pro Lesní klub Pramínek. 
Všem 42 studentům a jejich pedago-
gům děkujeme!
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Pro děti a rodiče

Den stromů 
na Říčanské hájovně
neděle 25. 10. od 14.00 

Zveme vás na  příjemné odpoledne 
v  okolí Říčanské hájovny. Tentokrát 
bude zaměřené na  stromy a  jejich vý-
znam pro ptáky. Budete si moci sestavit 
budku nebo krmítko, získáte informace, 
jak je správně umístit a pečovat o ně.
Pro děti budou připraveny výtvarné 
dílny. Můžete se těšit na  divadelní 
představení pro děti na motivy knihy 
Minimax a  mravenec a  na  sítotisko-
vou dílnu s motivy stromů a ptáků – 
přineste si vlastní tričko.
Ukážeme si, které stromy a keře jsou 
pro ptáky atraktivní. U stánku České 
společnosti ornitologické se napří-
klad dozvíte, jak předcházet úrazům 
ptáků při střetu s okny, nebo jak při-
lákat ptáky na vaši zahradu.
Dále připravujeme například mošto-
vání – přineste prosím padaná jabl-
ka, pokud jich máte nazbyt.
Oslava Dne stromů navazuje na  tzv. 
stromkové slavnosti, které v  českých 
zemích probíhaly každoročně od  roku 
1906 a  byly při nich zasazeny desetiti-
síce stromů. Tato tradice byla obnovena 
v roce 2000 a Den stromů je připomínán 
20. října, kdy nastává vhodná doba pro 
výsadbu. Oslovuje nás motto „Prostřed-
nictvím stromů pomáháme lidem nalézt 
cestu k přírodě i k sobě navzájem“.
Vyrostl vám na  zahradě stromek ze 
zatoulaného semínka? Doneste malé 
duby, javory nebo lípy, které na  jaře 
využijeme při obnově lesa ve spálené 
oplocence.

Dorazte pěšky, vlakem nebo na kole!
Parkování je omezeno pouze na ulice 

U Hřiště, U Zvoničky a u vlakové za-
stávky Světice. Kateřina Čiháková

Osobní bankrot je častým řešením 
tíživé situace těch spoluobčanů, kte-
ří se dostali do tzv. dluhové pasti ne-
boli dluhové spirály. Jakmile začnete 
řešit jednu půjčku, další a  další, je 
těžké najít cestu ven. Níže uvádíme 
odpovědi na  několik zásadních otá-

zek spojených s  osobním bankro-
tem.

Kdo podává návrh 
na povolení oddlužení? 
Návrh na  povolení oddlužení může 
podat pouze dlužník (fyzická nebo 

právnická osoba), který  není  podni-
katelem a nemá současně ani závazky 
(dluhy) vzniklé z  podnikání. Návrh 
se podává spolu s  insolvenčním ná-
vrhem, nebo pokud takový návrh po-
dal někdo jiný, do 30 dnů od doručení 
insolvenčního návrhu. Nepodnikající 

Občanská poradna informuje: OSOBNÍ BANKROT – 1. část
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fyzická osoba, i  když je v  úpadku, 
obecně nemá povinnost podat insol-
venční návrh.

Jakou formu má návrh 
na oddlužení?
Návrh se podává na  formuláři vyda-
ném Ministerstvem spravedlnosti, 
a  to u  krajského soudu, v  jehož  ob-
vodu má dlužník bydliště, a  nemá-li 
bydliště, u  krajského soudu, v  jehož 
obvodu se  zdržuje. Formulář spolu 
s  instrukcemi k  jeho vyplnění získá-
te v  sídle každého krajského soudu 
a  na  internetu (http://insolvencni-
-zakon.justice.cz). Ačkoliv se vypl-
nění formuláře může zdát složité, 
doporučujeme nekontaktovat další 
společnosti, které nabízejí pomoc 
s  jeho vyplněním nebo tzv. oddlužo-
vací agentury. Většinou od  dlužníků 
získají další finance, často bez toho, 
že by byl návrh na  oddlužení vůbec 
podán. Pokud nedokážete formulář 
vyplnit sami, obraťte se raději na ně-
kterou z  občanských poraden nebo 
poraden při finanční tísni či na  ad-
vokáta. 

Může soud zamítnout návrh 
na povolení oddlužení? 
Ano. Insolvenční zákon uvádí dů-
vody, pro které soud návrh na po-
volení oddlužení zamítne. Tímto 
důvodem je především to, že hod-
nota plnění, které by při oddlužení 
obdrželi nezajištění věřitelé, bude 

nižší než 30 % jejich pohledávek, 
ledaže tito věřitelé s  nižším plně-
ním souhlasí. Dále insolvenční 
soud návrh zamítne, jestliže jej 
znovu podala osoba, o  jejímž ná-
vrhu na povolení oddlužení bylo již 
dříve rozhodnuto, nebo dosavadní 
výsledky řízení dokládají lehkomy-
slný nebo nedbalý přístup dlužníka 
k plnění povinností v  insolvenčním 
řízení. 

Co se bude dít po podání 
návrhu na oddlužení?
Soud během několika hodin posoudí, 
zda byl návrh podán předepsaným 
způsobem a  vydá vyhlášku o  insol-
venčním řízení. Tu zveřejní v  insol-
venčním rejstříku a  na  úřední desce 
insolvenčního soudu.

Jaký je důsledek zveřejnění 
v insolvenčním rejstříku?
Zveřejnění v  insolvenčním rejstří-
ku zablokuje věřitele. Není tedy již 
možné vymáhat finanční prostřed-
ky formou exekuce. Je přidělen 
insolvenční správce, který jedná 
s  věřiteli. Věřitelé musí přihlásit 
své pohledávky u  insolvenčního 
správce, jinak se jich nedomohou.  
Úkolem insolvenčního správce je 
také jednání s  dlužníky dlužníka. 
Insolvenční správce povede všech-
ny soudní spory týkající se majetku, 
dluhů (v pozici strany žalované i ža-
lující).

Do kdy soud rozhodne 
o insolvenčním návrhu?
Soud rozhodne ve lhůtě 15 dní od po-
dání insolvenčního návrhu. 

Kdy lze oddlužení povolit?
Soud povolí oddlužení pouze tehdy, 
pokud lze důvodně očekávat, že  ne-
zajištění věřitelé obdrží  ve  výsledku 
(po  úhradě nákladů insolvenčního ří-
zení a  uspokojení zajištěných věřitelů 
z výtěžku zpeněžení majetku, který byl 
poskytnut jako zajištění) alespoň 30 % 
svých pohledávek (ledaže by souhlasili 
s nižším uspokojením), a pokud oddlu-
žením není sledován nepoctivý záměr.
V dalším čísle se dozvíte o způsobu od-
dlužení, splátkovém kalendáři, zaměst-
nání – osobní bankrot. V  případě více 
informací či pomoci při řešení vaší situ-
ace se neváhejte obrátit na naši občan-
skou poradu www.cestaintegrace.cz.

Pro děti a rodiče

Klub Cesta uspořádal 
turnaj ve stolním 
fotbálku
V rámci Týdne volného času a sportu 
se uskutečnila na školním hřišti 1. ZŠ 
Říčany akce pro děti a mládež „Klub 
Cesta na školňáku“.
Hrál se turnaj ve  stolním fotbálku 
a  různé deskové hry, někdo využil 
možnost si chvilku zakopat nebo vy-
zkoušet velký bublifuk a  taky se jen 
tak „blblo“.
Chtěli jsme dětem a  mladým lidem 
zpestřit jejich volný čas a  představit 
náš nízkoprahový klub jako místo, 

kde se můžou zabavit, dozvědět se 
víc o sobě i o světě kolem. Místo, kde 
se zajímáme, co fakt chceš, co tě štve 
nebo trápí. 
Děkujeme za  pomoc při akci 1. ZŠ 
Říčany, Tereze, Matějovi, Zdeňkovi 
a Western-chilli.  

Matúš Žák, Klub Cesta

Jízdní kola pro 
dopravní výchovu
Kolektiv Cesty integrace, o.p.s., 
tímto děkuje městu Říčany a všem, 
co nám dali 15. 9. na akci „Desate-
ro problémů Říčan“ svůj hlas. Po-

dařilo se nám zvítězit v soutěži pro 
neziskovky a vyhrát 12 tis. Kč, díky 
kterým můžeme zakoupit 2 jízdní 
kola pro dopravní výchovu, určenou 
4. ročníkům základních škol v regi-
onu. 
Petra Nyklová, Markéta Hubínková, 

Cesta integrace

Máte funkční nepotřebná jízdní kola pro 
děti? Věnovali byste je obecně prospěšné 
společnosti Cesta integrace na dopravní 
výchovu 4. tříd pro cca 15 škol z regionu? 
Ozvěte se nám prosím na tel.: 774 780 540, 
emailu: skoly@cestaintegrace.cz. Více 
na www.cestaintegrace.cz. Děkujeme.

Aktuální provozní doba 
Občanské poradny 
Říčany:
Adresa: Masarykovo nám. 6, Říčany 
(vedle kostela)
Kontakt: 312 315 284, 
poradnaricany@cestaintegrace.cz
pondělí: 9.00–12.00, 13.00–17.00
středa: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–17.00 
(pouze na objednání).
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BAZÁREK
Dne 25. 8. 2015 jsme jako již každý rok uspořádali na Od-
boru sociálně-právní ochrany dětí akci s názvem Bazárek. 
Tato akce je určena sociálně znevýhodněným rodinám 
z Říčan a okolí. Vše spočívá v tom, že se na našem odboru 
shromáždí určité množství oblečení, bot, hraček a ty jsou 
nejprve nabídnuty dětem, které si mohou samy vybrat, co 
se jim líbí, a poté rodičům, kteří vybírají, co je potřebné. 
Letos jsme na bazárku rozdávali oblečení pro malé i vel-
ké, boty, doplňky, ale i hračky či knížky. Účast byla vysoká 
a  velká část věcí se během chvíle rozebrala. Věci, které 
zbyly, si po skončení akce přijela převzít charita. 
Na  bazárek jsme sbírali věci a  oblečení v  předposled-
ním prázdninovém týdnu, aby byl dostatek času vše 

řádně roztřídit a  poskládat. V  den konání bazárku 
jsme od rána postupně zaplňovali jednotlivé kanceláře. 
Přičemž věci byly v kancelářích rozděleny na oblečení 
a  potřeby pro novorozence až batolata, mladší školní 
věk, starší školní věk, mladí dospělí a  dospělí. A  dále 
byly nabízeny již zmiňované hračky, plyšová zvířátka, 
knihy, doplňky a boty.
Nezapomněli jsme ani na  rodiny, které se k  nám v  den 
pořádání nemohly dostavit. Potřebné věci jsme zabalili 
a dovezli přímo rodině.
Bazárek bychom však nikdy nemohli uspořádat bez pod-
pory našich štědrých dárců. Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří jakoukoli měrou na akci přispěli. 

Jitka Červenková
Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Léto už je za námi 

Během prázdnin jsme si opět užili s dětmi spoustu legrace 
na příměstských táborech. Vypravili jsme se hledat pokla-
dy, poznávali společně hvězdy, učili se, jak se žilo za doby 
Rudolfa II. a nechyběla ani tolik očekávaná bojovka v Ří-
čanském lese. Fotografie z táborů si můžete prohlédnout 
na našem webu.
V srpnu proběhla v keramické dílně velká přeměna. Na-
koupili jsme nové vybavení dílny i sušárny – stoly, židle, 
regály, pracovní stoly. Došlo i  na  nákup nové keramic-
ké pece. Za  vše děkujeme městu Říčany, které poskytlo 
z grantového fondu dotaci. 
Léto jsme již tradičně zakončili s  indiány. Letošní In-
diánské loučení s  létem se opravdu vydařilo, a  tímto 
děkuji všem, křeří se podíleli na přípravách (Liga lesní 
moudrosti, Klub českých turistů Říčany a  Radošovice, 
muzeum, Sbor dobrovolných hasičů Říčany, restaurace 
a koupaliště Jureček, Reklama-Říčany, Svaz včelařů Ří-
čany a další) i těm, kteří si to přišli užít s dětmi. Na kou-
pališti Jureček se pobavilo na 800 lidí!  Příští rok se opět 
můžete těšit.
A už je tu školní rok a s ním i  spoustu pravidelných ak-
tivit, které nabízíme vám i vašim dětem. Vybítat můžete 
ve sportovním klubu (atletika, florbal, míčové hry, parkour 
a  nově i  jóga), v  uměleckém studiu (keramika, výtvarka 
a nově dramatický kroužek), ve vzdělávacím studiu (ša-
chy) a nakonec i v hudebním studiu (flétna, klavír, akustic-
ká/basová kytara, bicí a sólový zpěv). 
Pro nejmenší děti nabízí aktivity Mateřské centrum 
Mraveniště (budova keramické dílny). Nabízíme do-
polední Mravenčí školičku, keramiku, vyrábění pro ši-
kovné ručičky, flétničku a angličtinu. Vše, jak jinak, než 
hravou formou. 
Na  všechny aktivity se můžete hlásit z  pohodlí vašeho 

domova přes rezervační systém. Stejně tak můžete děti 
z kroužků omlouvat.
Na jednorázové aktivity se také můžete hlásit přes re-
zervační systém. 

Korálkování – drátovaný šperk
8. 10. 2015 od 19 h 
(budova keramické 
dílny)

Korálkování – ketlovaný 
náramek

5. 11. 2015 od 19 h 
(200 Kč/osoba)

Dětská expedice Lechtal 
2016 (lyžování o jarních 
prázdninách)

29. 1. 2016 – 5. 2. 2016 
(mraveniste.hory@
seznam.cz) 

Podrobné informace a rezervační systém najdete na www.
mraveniste.info.

Ivana Dudová,  
koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

Pro děti a rodiče
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V sobotu 5. září se konalo na Straší-
ně loučení s létem ve stylu antických 
olympiád. Pro potěšení dětí se sešli 
Kleopatra s Césarem, římské bohy-
ně, a  dokonce přišel i  Obelix. Při-
pravili jsme pro dětské návštěvníky  
osm soutěžních disciplín, za  jejichž 
splnění děti dostávaly drobné odmě-
ny. Počasí nám přálo – po celou dobu 
na  nás svítilo sluníčko. Postupně se 
sešlo téměř 70 dětí od  malých bato-
lat až po  mládež. Po  splnění všech 

úkolů Kleopatra dětem předala me-
daili a diplom. Kromě toho jsme pro 
ně připravili i další zábavné činnosti 
(malování na  obličej a  výtvarné sto-
lečky). Příjemné odpoledne jsme 
zakončili až večer koncertem har-
drockové skupiny Derelict. Došlo 
i  na  rozdělání ohně a  pečení buřtů, 
výborné kýty a  dalších lahůdek. Dě-
kujeme všem dětským i  dospělým 
účastníkům za  skvělou atmosféru 
a těšíme se na další společnou akci.

O světovém Jamboree se mezi skauty 
hodně mluví. Přeci jenom je to největ-
ší skautská akce, koná se jednou za 4 
roky pokaždé v jiné zemi a jako účast-
ník má každý skaut nárok na  účast 
pouze jednou. Naneštěstí jsou místa 
limitovaná, a tak platí pravidlo „kdo 
dřív přijde, ten dřív mele“. Z našeho 
střediska jsme nakonec «mlely» čtyři 
– Johana Vařeková, Lenka Slámová, 
Terka Švikovská a já, Bára Šedinová. 
Už rok před akcí samotnou se celá 
česká výprava seznámila mezi sebou. 
Kontingent všech českých účastníků 
byl rozdělen do  4 jamoddílů, kte-
ré konaly svá vlastní menší, avšak 
neméně zábavná, setkání. Všech-
no to vypuklo naplno letos v  létě. 
Odletěli jsme 26. 7. 2015 dopoledne 
a den nato byl celý náš jamoddíl v Ja-
ponsku. Prvních pár dní po příjezdu 
do areálu jsme věnovali stavbě tábo-
ra, měli jsme to o trochu složitější než 
jiné kontingenty – na  reprezentaci 
naší vlasti jsme si přivezli typické 
podsady.
Čtyři dny po  příletu už kolem nás 
stálo rozsáhlé stanové městečko. 
Ten den večer jsme viděli zahajovací 
ceremoniál, v  něm šlo o  představení 
podstaty jamboree a skautingu, také 
jsme viděli japonského prince. Mys-
lím, že nás to všechno nadchlo pro 
věc ještě víc. Další den ráno už byl 

opravdový první den s  programem. 
Během následujících 9 dnů jsme si 
prošli různými programy, např. pro-
středkem stánků jsme se učili o kul-
tuře jednotlivých zemí, vědě, globál-
ním rozvoji atd., jeli jsme do jeskyní, 
vesničky a do zelených kopců v rámci 
přírodního programu, ale pro mě 
zdaleka nejzajímavější program byl 
výlet do  Hirošimy. Navštívili jsme 
toto město jeden den před výročím 
zasažení A-bombou a  prohlédli si 
jeho muzeum a slyšeli jsme proslovy 
ostatních skautů. Byl to velice silný 
zážitek.
Po  skoro dvou týdnech, ve  kterých 
jsem potkala více přátelských a  mi-
lých lidí než snad v mém dosavadním 
životě a  udělala si pár skvělých ka-
marádů, jsme museli začít balit. Ve-
čer byl zakončovací ceremoniál, kde 
Japonsko předalo skautskou vlajku 
USA, Mexiku a  Kanadě, které bu-
dou pořádat další světové Jamboree. 
Na konci byl pro nás připraven kon-
cert a ohňostroj.
Následující den ráno jsme balili 
a bourali tábor už naplno. Do večera 
celý náš oddíl odlétal do Tokia. Jako 
celou dobu, bylo čtyřiceti stupňové 
vedro, ale záhadným způsobem se 
nám povedlo vše nacpat do  krosen 
a  už jsme seděli v  klimatizovaném 
letadle z  Ube. Po  necelých 2 hodi-

nách jsme byli v  hlavním městě. 
Zde jsme dojeli metrem s  pomo-
cí místních skautů do  ubytovny 
a  druhý den jsme se rozjeli do  hos-
titelských rodin. Tam jsme strávi-
li další 2 noci a  dva dny, kdy jsme 
byli např. na  oficiálním přivítání 
městské části Setagaya pro nás a  je-
den britský oddíl, v  centru Tokia, 
na  Harajuku, Tokio Tower nebo 
v  nejznámějším japonském chrámu. 
Avšak i  s  Tokiem jsme se museli 
rozloučit a  10. 8. 2015 jsme nasedli 
do letadla směr Paříž a pak Praha. 
Po  24hodinové cestě jsme se ocitli 
zpět na Letišti Václava Havla.
Jamboree je jednoznačně jedním 
z  nejlepších zážitků mého života 
a rozhodně podpořilo moje přesvěd-
čení, že nezáleží na náboženství, bar-
vě pleti ani ničem podobném, skaut-
ské ideály spojují svět.

Bára Šedinová, Vydra

Strašínské loučení s létem

Světové skautské Jamboree v Japonsku
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Ze života škol(ek)

První krůčky 
ve škole

Zahájení provozu Základní školy 
Nemo bylo plné úsměvů a očekávání. 
Rodiče si spolu s prvňáčky užili slav-
nostní přivítání. Pak si děti rozbalily 
barevnou krabici s velkou mašlí, kte-
rá na  každého čekala na  lavici. Byla 
plná učebnic a výtvarných i školních 
potřeb – a skrývala i malé překvape-
ní. Následovalo divadelní představe-
ní v  anglickém jazyce „English with 
Zee“, které děti pobavilo i motivova-
lo k učení se cizímu jazyku. Angličti-
ny si žáci užijí více než dost. Kromě 
dvou hodin přímé výuky se s ní setka-
jí i v jiných předmětech formou CLIL 
(integrovaného učení cizího jazyka 
a  obsahu předmětu). V  odpoledních 
hodinách navštěvují již od  prvního 
školního týdne lekce AJ s českou lek-
torkou a s rodilým mluvčím.
Naši prvňáčci si už zvykli na  školu 

i  na  nové kamarády. Poznávají první 
písmenka a těší se, že si ještě před Vá-
noci přečtou svou první knihu psanou 
velkými tiskacími písmeny.
Matematiku vyučujeme podle metody 
prof. Hejného, která učí děti nejen po-
čítat, ale také přemýšlet a  řešit problé-
my. Rozvíjí i  ty počtáře, kterým úkoly 
na základní úrovni nestačí – k úlohám 
existují náročnější varianty. Využíváme 
synchronizace pohybu se slovem a ma-
nipulace s  konkrétními předměty. Ta-
ková matematika děti baví a vede k po-
rozumění, nejen k mechanické znalosti.
Ve  výuce využíváme některé prvky 
programu „Začít spolu“. Žáci plní 
úkoly v tzv. centrech aktivit – při nich 
procvičují a  prakticky používají to, co 
se dosud naučili. Pracují v malých sku-
pinách, učí se spolupracovat, být zod-
povědní za svou práci a ujmout se své 
role v týmu. Tento způsob práce dětem 

prospívá a vštěpuje jim mnoho důleži-
tého pro celý život. Pomáhá budovat 
pracovní a sociální návyky a především 
odpovědnost, rozhodnost a  sebeúctu. 
Tomu by se mohli učit i mnozí dospě-
lí. My se nyní nacházíme na  počátku 
dlouhé cesty k tomuto velkému cíli. 
A  co nás čeká na  podzim? Kromě 
jiného příprava mezinárodního pro-
jektu v rámci E-Twinning nebo škol-
ní projekt s tematikou stromů, jehož 
součástí bude vzdělávací program 
v Toulcově dvoře.
Přijďte se  do  naší školy podívat! 
Třeba už 3. října od  13 do  17 ho-
din, kdy Nemo slaví 10. výročí a zve 
všechny příznivce i veřejnost k ná-
vštěvě v mateřské i základní škole. 
Přijďte si s  námi užít bohatý pro-
gram nebo se jen tak podívat!
Další informace naleznete na  www.
skolanemo.cz, www.babyclubnemo.cz

Začátek školního roku U Slunečních hodin

Nový školní rok je tady…

Sluneční hodiny na naší zahradě uka-
zovaly 6.30 a  odpočatá školka opět 
otevřela své dveře, za  kterými nás 
čekaly naše paní učitelky, oblíbená 
zvířátka a  spousta starých i  nových 
kamarádů. 7. září Světlušky září a my 
se zapojili do projektu Světluška, kte-
rá svítí na  cestu všem nevidomým. 

Malým i velkým narostla černá tyka-
dla a lucerna (zapečetěná kasička) se 
rozsvítila pod tíhou finančních darů.
A  to je teprve ZAČÁTEK! Čeká nás 
plavání, divadla, kino, návštěvy sol-
ničky   a muzea, výpravy do  lesa, ex-
pedice a spousta další zábavy.

Děti od hodin

Během prázd-
nin jsme zažili 
mnohá dobro-
družství, kdy 
si děti zahrály 

na  kuchaře, táborníky, rybáře, hu-
debníky atd. Léto nám ale uteklo jako 
voda, Kolovrátek pokračuje vesele 

dál. Rádi mezi sebou uvítáme nové 
kamarády a  kamarádky. Je možné 
přihlásit děti již od  dvou let. Nabí-
zíme docházku celodenní, půldenní 
i  jednotlivé vstupy. Informace na tel. 
605  555  009, 602  484  921, www.
skolka-kolovratek.eu.

Těšíme se na vás! Tety z Kolovrátku
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     NA SVĚTĚ JE PŘECE KRÁSNĚ - POJĎME TVOŘIT S LANDIÍ

zJeslicky a Materska skola

Pořádaný ve čtvrtek 8. října 2015  
od 13 do 17 hodin na zahradě  
jesliček a mateřské školy Landie,  
v Orlické ulici č. 2188 v Říčanech.

Můžete se těšit na:
• tradiční české farmáře i novinky v oblasti biopotravin

• zeleninu v biodynamické kvalitě vznikající převážně
  ruční prací na Svobodném statku na soutoku

• ochutnávky a možnost zakoupení produktů

• zajímavý tematický program pro děti,

  moštování, malířskou dílnu 
  tradiční dýňová strašidýlka,
  

  

muzeum

Detsky BIOJARMARK
v RicanechDetsky BIOJARMARK
v Ricanech

Srdecne Vas zveme na

• líčení přírodní kosmetikou ZUII a Inlight 
• kreativní výtvarné dílny od Šikovných výtvarníků

sikovní  výtvarníci

5



První školní den v  ZŠ So-
fie proběhl podle našich 
představ, k radosti prvňáč-
ků i  jejich rodičů. Uvítali 

jsme je mezi námi a po společném povídáním o zážitcích 
z  prázdnin nás če-
kal první z  příbě-
hů, kterými dětem 
propojujeme in-
formace z  různých 
oborů světa kolem 
nás – „O  vzniku 
vesmíru“. 
Příběh, který tento 
rok vyprávěla paní 
učitelka Iveta, začí-
ná velkým třeskem 
a  přes hlavní fáze 
vývoje vesmíru se 
dostává až k  naší 
galaxii – Mléč-
né dráze, ve  které 
najdeme sluneční 
soustavu s planetou 
Země. Následující 
dny školy měly děti 
možnost si samy 
přehrát jednotlivé 
části příběhu, do-
hledat si podrob-
nosti k tomu, co je zaujalo. Prvňáčci psali svá první písmena 
a  slova z  názvu planet, ostatní děti si vyráběly své knížky 
o vesmíru či planetách. 
Další příběh, který nás zanedlouho čeká, je příběh o vzni-
ku života na Zemi, následovaný příběhem o příchodu člo-
věka. Tento třetí příběh bude již aktualizován o nejnovější 
zjištění o člověku hvězdném, jehož velmi dobře zachovalé 
pozůstatky se našly v jeskyni Rising Star v Jihoafrické re-
publice teprve nedávno. 

Ve  druhém týdnu září 
vyjeli všichni ze zá-
kladní školy do  Vla-
šimského ekocentra, 
kde se věnovali akti-
vitám, při kterých se 
vzájemně lépe poznali 
a  vytvořili společně 
s  novými spolužáky 
základ party, která 
spolu stráví tento škol-
ní rok. Pro naši školu, 
kde se děti učí ve věko-
vě smíšených třídách, 
jsou ohleduplnost, 

cit,  takt, vztah mladších ke  starším a  starších k  mladším 
hodnotami, které dětem předáváme již od mateřské školy. 

Po návratu ze stmelovacího pobytu se již školáci naplno 
ponořili do učení, rozběhlo se plavání i tělocvik v tělocvič-
ně centra Na Fialce. Začaly také první kroužky. 
V druhé půlce září jsme se vydali na první divadelní před-
stavení tohoto školního roku – na  premiéru hry Robin 
Hood v divadle Minor a rovněž na představení Cirku La 
Putyka A cirkus bude? Reportáže z divadla najdete v příš-
tím čísle Kurýru.
V mateřské škole během září přicházely nové děti, kterým 
jsme pomáhali  adaptovat se na nové prostředí, kamarády 
a paní učitelky.
První týdny byly plné vzájemného poznávání, učili jsme 
se jména svých nových kamarádů a povídali si o tom, jak 
se ve  třídě k  sobě vzájemně chovat, aby nám bylo spolu 
dobře. Protože se také trochu změnilo uspořádání ve tří-
dách, orientovali jsme se, co kde máme. Do toho jsme zpí-
vali, cvičili a hráli si na naší školní zahradě. Došlo i na pe-
čení dýňového koláče. 

Jeden ze zářijových dnů byl ve znamení vlaštovek – poví-
dali jsme si o vlaštovkách a dalších ptácích, kteří odlétají 
a zůstávají, a zacvičili jsme si jógu inspirovanou příběhem 
o vlaštovce. 
V návaznosti na posvícení jsme si také povídali o podzim-
ních plodech, které známe i neznáme. Abychom o nich jen 
nemluvili, tak jsme je i ochutnali – se zavřenýma očima 
a hádali jsme, co že jsme to vlastně snědli (červená řepa, 
rakytník, pórek, jablko, šalotka, hruška, mrkev, brusinka, 
hroznové víno, borůvka). Několik dní jsme také strávili 
v lese kolem Olivovny, kde pokračoval program zaměřený 
na podzimní plody, i když už bez ochutnávání. Například 
syrové houby přece nikdo moc rád nejí. 

POSVÍCENÍ V ŘÍČANECH
V neděli 13. 9. se na školní zahradě Sofie konalo již druhé 
říčanské posvícení. Celý týden před samotným posvíce-
ním probíhaly přípravy – ve čtvrtek se pekly zváče i posví-
censké koláče. Děti v pátek po plavání vyzdobily prostor 
pod oltářem kostela sv. Petra a Pavla a cestou zpět do ško-
ly pozvaly na posvícení zástupce města, státní i městské 

Ze života škol(ek)

Září v Mateřské a Základní škole Sofie
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policie, představi-
tele muzea, knihov-
ny a dalších institu-
cí v Říčanech. 
Tato znovu obno-
vená tradice budo-
vání pospolitosti 
ve městě (jako jsou 
Říčany) se nám 
začíná dařit. Ten-
to rok se nám již 
maminky na  peče-
ní zváčů ozývaly 
předem, prostory 
pro posvícení jsme 
díky pomoci rodičů 
i hostů měli připra-
vené během desítek 
minut. Nadšení 
jsme byli z výzdoby, 
kterou rodiče a uči-
telé na  slavnostní 
tabuli připravili, 
ochutnali jsme 
také varianty po-
svícenských koláčů 
z  jiných krajů Čech 

a Moravy. Hudební doprovod a  techniku pro nás zajistil 
a odehrál DJ David, tatínek jednoho z našich žáků. Moc 
děkujeme! O další program se už postaraly děti.

Pečenou husu a pro vegetariány restovaný tempeh tento 
rok připravila firma Bionea, specializovaný dodavatel bi-
opotravin a zdravé stravy pro mateřské a základní školy, 
náš dvorní dodavatel obědů. Od  září 2015 vaří rovněž 
speciální stravu pro alergiky, bezlepkovou dietu nebo die-
tu vylučující mléčnou bílkovinu či vejce. 

ROZVOJOVÉ PROGRAMY ŠKOLY
Na  základě finanční podpory Evropské unie a  státního 
rozpočtu, kterou jsme získali na  projekt čtenářských dí-
len, jazykovou výuku dětí v zahraničí i výjezdy pedagogů, 
realizujeme již první výstupy našeho projektu.
Výlet do  Londýna se blíží a  dostává konkrétní obrysy. 
Podařilo se nám zajistit si vstupenky na koncert londýn-
ských filharmoniků Hudba z filmů Jamese Bonda v Royal 
Albert Hall. Plánujeme se také dostat na muzikál Mamma 
Mia! V příštím čísle si budete moci přečíst, co o progra-
mu napíšou děti. V rámci přípravy na výjezd do Londýna 
začnou čtenářské dílny s knihou M. Šaška To je Londýn. 

Většina knih, kte-
ré jsme na čtenář-
ské dílny objed-
nali, již dorazila, 
a tak jsme je spo-
lečně s  dětmi ka-
talogizovali a  za-
řazovali do školní 
knihovny. Děti 
v  ní najdou krás-
né klasické tituly 
jako Děti z  Bul-
lerbynu či Pipi 
Dlouhá Punčo-
cha, ale také Du-
hové pohádky, 
Jakub a  hvězdy, 
Manolito Brej-

loun, fantasy Hraničářův učeň a další. V síti doprovodné 
literatury také uvízla kniha Alexova dobrodružství v zemi 
čísel od  novináře Alexe Bellose. Všem, kteří se zajímají 
o matematiku a o to, jak k ní přistupovat jinak, ji vřele do-
poručujeme. 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Dny otevřených dveří nemáme, protože otevřeno máme 
stále. Budete-li se chtít k nám podívat, zavolejte, napište 
nebo se rovnou přijďte podívat, jak se dá vyučovat a učit 
s velkým zápalem, zaujetím a v souvislostech. Kdyby vás 
zajímala předškolní příprava pro vaše děti směřující k zá-
pisu v  lednu a  únoru 2016, napište nám. Můžeme vaše 
děti zapojit do našeho programu. 
Těšíme se na viděnou, 

Patrik Matlák 
ředitel MŠ a ZŠ Sofie

Ze života škol(ek)
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LESNÍ RODINNÉ DOPOLEDNE
Lesní dopoledne se koná pravidelně každý čtvrtek od 10 
do 12 hodin a nabízí příjemný prostor ženám s malými 
dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. V teplých měsících se 
koná na louce u lesní školky Pramínek, v chladných měsí-
cích se koná většinou v Říčanské hájovně. Je zakončeno 
společným obědem. Lesní rodinné dopoledne vede Alžbě-
ta Zíková a Jana Poštulková.

Program říjen:
1. 10. – Zadělávání kváskového chleba s Janou 
8. 10. – Modelování ovoce (domácí modelína) s Alžbětou 
15. 10. – Průsvity s podzimními motivy s Alžbětou 
22. 10. – Foukej, foukej větříčku…, vyrobíme si větrníky s Alžbětou 
29. 10. – Závěs nad stůl s podzimními plody s Janou

Listopad a prosinec:
3. 11. – Výroba lampiónů s Janou 
19. 11. – Podzimní palety z listí s Alžbětou 
3. 12. – Plstění andělé s Olgou

Změna programu je vyhrazena. Pokud byste měli téma 
či dovednost, které byste chtěli sdílet s ostatními ženami, 
jsme tomu otevřeni.
Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi v lese.
Prosíme o přihlášení den předem na email olga.jarkovska@
lesniklubpraminek.cz anebo SMS na tel. 731 523 025.
Cena pro rodinu je 90 Kč.

HLEDÁME LEKTORKU 
Hledáme do  týmu lektorku na  částečný úvazek (zástup 
za  mateřskou dovolenou), nástup leden 2016, výhodou 
vysokoškolské pedagogické vzdělání pro MŠ. 
Více informací na našich stránkách www.lesniklubprami-
nek.cz nebo na tel: 732 662 158, Barbora Smetánková

Z deníku třídy Pramínek

Druhý zářijový týden
Pondělí – Připravujeme se na  slavnost svatého Václava. 
Malujeme na  terase na  bílé prostěradlo draka, poslouží 
nám jako terč pro střelbu lukem a kuší. Drak je celý duhový, 
tříhlavý. Radim zatápí v kamnech a kruh máme v domečku. 
Povídáme si o tom – čeho se bojíme – z čeho máme strach. 
Čteme si básničku F. Halase – Copak je to v noci, z čeho 
máme strach – a pak si s ní hrajeme. Pomocí šátků se děti 
mění na bubáky a duchy a straší mě v posteli. Naštěstí se 
ráno objeví maminka s plácačkou a strašidla vyžene. Potom 
si vždy skupina dětí zaleze pod peřinu, zpíváme básničku 
(je zhudebněná skupinou Hmm) a strašidla vylézají z koutu 
domečku, děti zalézají pod peřinu a ráno strašidla vyžene-
me… Opakujeme, dokud nás to baví. Povídáme si o tom, co 
pomáhá proti strachu, nočním můrám a samotě. Vyrážíme 
do lesa – na žádost – k padlému stromu a vyvěšujeme náš 
dračí terč.  Radim zahajuje školení ve střelbě z luku a kuše 
a pak už střelci střílí na draka a lezci po stromě lezou. Ještě les 
projdeme a houby pohledáme a vracíme se k obědu – rajča-
tové polévce a švestkovým knedlíkům s mákem či datlovým 
sirupem. Děti jedí a přidávají si až do knedlíkového konce. 
Během poledního klidu čteme o Neohroženém Mikešovi, 
kreslíme si a tři děti usnou – nevídané. Vybíháme na louku 
a písek, krájíme a rozdáváme meloun. Zpět nás zažene déšť, 
a  tak hrajeme společně trojpexeso, což je těžká disciplína 
hlavně pro dospělé. Uklízíme a konec školky už je tu.

Petra Jančová, hlavní lektorka třídy Pramínek
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERASMUS
O letních prázdninách se čtyři vyučující anglického jazyka z naší 
školy zúčastnili jazykového a metodického kurzu ve Velké Británii. 

Kurz probíhal na University of  Kent poblíž malebného městečka 
Canterbury na jihovýchodě Anglie.

Dle svého pracovního zařazení učitelé absolvovali 
šedesátihodinový kurz s metodikou pro první či druhý stupeň 
ZŠ. V odpoledních a večerních hodinách pak měli možnost 
navštěvovat také semináře se specifickým zaměřením, např. 
na využití obrázků, předmětů, hudby, pohybu, internetu, 
improvizace, práce ve dvojicích apod. 

Kromě cenných teoretických vědomostí i praktických dovedností, 
předávaných různými profesory během výuky, byla velmi přínosná 
i neformální výměna zkušenosti s kolegy z kurzu, kteří vyučují 
anglický jazyk v různých státech Evropy, Asie a Jižní Ameriky.

Volná odpoledne a víkend jsme využili k návštěvám různých 
pamětihodností, muzeí či k cyklistickým výletům po okolí. 
V městečku Canterbury, kde se univerzita nachází, bylo možno 
navštívit Canterburskou katedrálu, jejíž historie je spjata 

s mučednickou smrtí arcibiskupa Thomase Becketta a také 
s literárním dílem Canterburské povídky od Geoffreyho Chaucera.

Po dvoutýdenním pobytu, který byl naplněn skutečně pestrým 
vzdělávacím programem, jsme se vrátili plní energie a nadějí, že 
nové poznatky, metody a postupy využijeme ve výuce anglického 
jazyka v novém školním roce.

Jitka Fáberová, Martina Kalná

VÝUKOVÝ PROGRAM „PILGRIMS“
Výukový program „Pilgrims“ pro učitele angličtiny jsme 
absolvovaly i my z prvního stupně, za stejných podmínek 
a na stejném místě jako předchozí skupina. 

Cílem kurzu bylo osvojit si nové metody a postupy při výuce 
angličtiny u nejmenších dětí tak, aby je jazyk „bavil“. 

V prvním týdnu jsme poslouchaly přednášky na různá témata 
a prohlubovaly si své znalosti a pedagogické dovednosti. Šlo hlavně 
o správnou mluvu, výslovnost, poslech, čtení, psaní a slovní zásobu. 

V druhém týdnu jsme si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak dané téma 
probrat (většinou formou her) a jak správně postupovat, když žákům 
nějaké téma nejde. Užitečné bylo i odhalování vlastních chyb, kterých 
máme jako nerodilí mluvčí celou řadu – i rady, jak se jich zbavit. 

Celkově lze celý kurz hodnotit velmi kladně. Program byl 
velice citlivě nastaven a díky pečlivosti a trpělivosti lektorky 

jsme získaly mnoho nových dovedností a námětů, jak dětem 
pomáhat zdolat úskalí studia cizího jazyka. 

Lada Kubásková + Alice Hrbková

REKONSTRUKCE V I. ZŠ
Tak, jako v předchozích letech, proběhly velké rekonstrukce v období 
letních prázdnin. V budově U Soudu č. p. 82 na náklady města 
Říčany proběhla kompletní rekonstrukce školní třídy v přízemí 
budovy napravo od vstupních dveří. Již mnoho let byla tato třída 
vlhká a na některých místech se objevovala i plíseň. Podlaha byla 
vybourána do hloubky přes půl metru a zaizolována. Byla položena 
nová krytina a opraveny rozvody. Na závěr byla třída vymalována. 
Myslím, že teď je třída v perfektním stavu, jen je ji třeba ještě dovybavit 
novým nábytkem – to zvládneme po novém roce. Mnozí rodiče si 
právem stěžovali na podmínky v této třídě, díky městu je to za námi.

V hlavní budově č.p. 71 , v budově „U Slunečnice“ i v budově 

„U Soudu“, proběhla rozsáhlá oprava podlah a výměna krytiny. 
V hlavní budově se oprava týkala dvou tříd, PC učebny, chodby 
do kanceláře, kanceláře a ředitelny. V budově „ U Slunečnice“ 
byly strženy staré koberce v prvních třídách a nahrazeny 
linem. V budově „U Soudu“ byla vyměněna krytina v kanceláři. 
Na opravy byly použity prostředky z rezervního fondu školy.

Jedna z rekonstrukcí, kterou je třeba zmínit, proběhla v nástupním 
prostoru před budovou č.p. 1308 „ U Slunečnice“.  Před budovou 
bylo málo místa a mezi schody se po dešti vždy vytvořila louže, která 
všem příchozím ztrpčovala život. Prostor byl předlážděn, rozšířen, byly 
opraveny lavičky a dodány další dvě. Keře byly sestříhány a celkově je 
místo ke shromažďování mnohem přehlednější a důstojnější.

Pavel Bednář, ředitel školy 
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KURZ PRVNÍ POMOCI
Nikdo z  nás učitelů si samozřejmě 
nepřeje, aby se jeho svěřencům co-
koliv stalo. Nicméně i takové situace 
nastávají a  je tedy dobré být na  ně 
připraven. Na  začátku září proběhla 
první část kurzu první pomoci pro 
pedagogy. Zkušení záchranáři sezná-
mili učitele s  těmi nejzákladnějšími 
pravidly, jak postupovat při záchraně 
lidského života. Učitelé si prakticky 
ozkoušeli, jak co nejefektivněji po-
moci při situacích, kdy se člověk ocit-
ne v ohrožení života. Během dalších 
pěti setkání si budeme své znalosti 
a  dovednosti prohlubovat a  upevňo-
vat, abychom byli na  možné situace 
opravdu dobře připraveni.

Koncem září proběhne podobná akce 
pro žáky nazvaná „Týden na záchra-
nu života“. Děti absolvují se zkuše-
nými záchranáři kurz první pomoci 
(http://www.prvnipomocskoleni.
cz/). Ze zkušeností víme, že děti jsou 
schopné poskytnout velmi dobře prv-
ní pomoc, pokud je to někdo správně 
naučí. Kurzy jsou vedeny interaktivní 
formou, která je mezi dětmi velmi po-
pulární. Veškeré úkony si žáci prak-
ticky vyzkouší, přičemž bude kladen 
důraz na nácvik neodkladné resusci-
tace na resuscitačním modelu, včetně 
použití automatické externí defibrila-
ce. Navíc si naši žáci mohou prohléd-
nout plně vybavený sanitní vůz, který 
bude k dispozici přímo u nás ve ško-

le. Záchranáři dětem ukáží vybavení, 
přístroje a určitě přidají pár napína-
vých historek z jejich namáhavé a vel-
mi záslužné práce.
Každý žák–účastník obdrží certifikát 
o absolvování kurzu.

SLAVNOSTI UČENÍ
Nabídnout žákům krátce před hlav-
ními prázdninami projekt s  názvem 
„Slavnosti učení“, může poněkud 
působit jako provokace. A  přesto si 
myslím, že se první ročník společ-
ného setkání žáků nad rozličnými 
záhadami a rébusy vydařil. Podobně 

jako jeho odpolední varianta pro bu-
doucí prvňáčky. Děkuji všem dětem 
za  pohodovou atmosféru, rodičům 
za  dobrůtky pro děti, paním učitel-
kám za  velikou trpělivost v  průběhu 
celého dne. Těším se na setkání opět 
na sklonku školního roku! 

Dalibor Dudek, ředitel školy

Co nového v ZŠ u Lesa ve školním roce 2015/2016?

CAMBRIDGE 
CERTIFIKACE – PRVNÍ 
ÚSPĚCHY 
Horké léto začalo pro čtyři žáky naší 
základní školy již v květnu a v červnu, 
kdy se pořádně „zapotili“ u  letních 
termínů mezinárodních testů z  ang-
ličtiny, u tzv. Cambridge certifikace.
Základní škola u  Říčanského lesa 
spolupracuje s  organizací British 
Council, která je garantem nezávis-
lého mezinárodního testování všech 
úrovní angličtiny. Ve  školním roce 
2014/2015 jsme poprvé otevřeli 
přípravné kurzy angličtiny (English 
club), kde se děti v rámci mimoškol-
ní aktivity nejenom zdokonalovaly 
v angličtině, ale také se připravovaly 
na  styl testování, který se v  dnešní 

době běžně využívá u  různých typů 
přijímacích řízení, pracovních po-
hovorů, olympiád a  rozřazovacích 
jazykových testů v  České republice 
i v zahraničí.
V  minulém školním roce se o  Cam-
bridge certifikaci pod záštitou British 
Council pokusili 4 žáci naší školy: 
Alexander Nardelli (žák bývalé 5. 
třídy), Radek Budínek (žák bývalé 5. 
třídy), Eliáš Rafiq Gill (žák bývalé 7. 
třídy) a  Matyáš Červený (žák bývalé 
8. třídy). Všichni čtyři chlapci svoje 
jazykové znalosti z angličtiny úspěš-
ně obhájili a  stali se hrdými držiteli 
mezinárodního Cambridge certifiká-
tu. V  mladší kategorii dětí do  12 let 
získali Alexander Nardelli certifikát 
na  úrovní Movers a  Radek Budínek 
certifikát na  úrovní Flyers. Je nutné 
poznamenat, že již certifikát Flyers 
potvrzuje jazykové znalosti, které 
je dle společného evropského refe-
renčního rámce možné označit jako 

A2 (odpovídá úrovni přibližně kon-
ce základní školy). Certifikát KET, 
který získal Matyáš Červený, testuje 
znalosti na úrovni A2 – B1, což je cca 
úroveň studenta 2. ročníku střední 
školy a  certifikát FCE, který získal 
Eliáš Rafiq Gill, odpovídá úrovní B2, 
což je jazyková úroveň maturanta.
Jsme na  všechny čtyři žáky velmi 
pyšní a přejeme jim hodně motivace 
k dalšímu studiu angličtiny a mnoho 
dalších mezinárodních úspěchů.

Na fotce zleva: Eliáš Gill, Matyáš Červený, 
Alexander Nardelli, Radek Budínek
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Bezručovka

Za tuto dobu jí prošla celá řada dětí 
– muzikantů. Vzpomeneme-li na  její 
začátky, tak úplný prazáklad byla dět-
ská kapela, která fungovala při Mra-
veništi, centru volného času naší ško-
ly. První zkouška proběhla v  učebně 
výtvarné výchovy. Na  druhou nám 
zapůjčila prostor Církev bratrská. 
Během té jsme asi půl hodiny sesta-
vovali bicí soupravu, kterou jsme 
si přivezli v  autě, čtvrt hodiny jsme 
hráli a  potom další půl hodinu jsme 
bicí nakládali do auta. Další zkoušky 
potom několik let probíhaly u Daňků 
doma! Chudák paní Daňková! Když 
si dnes představíme současnou učeb-
nu hudební výchovy, s  kvalitním zá-
zemím a vybavením, které by mohla 
kdejaká profesionální kapela jen zá-
vidět, vyvolává to nostalgický úsměv. 

Nicméně z této první party vyrostli hned 
dva vynikající muzikanti – bubeník 
Michal Daněk (hrající nyní mimo jiné 
ve skupině Jana Krause), Martin Smej-

kal (kytarista ve skupině Votchi). Kluci, 
kromě této „mraveništní“ kapely, měli 
ještě svou vlastní kapelu a náš poslední 
společný koncert v  tomto složení byl 

Ohlédnutí 
za létem
Základní škola Říčany 
Bezručova má stoletou 
historii a  patří k  jedné 

z největších škol na okrese. Její celko-
vá kapacita je 750 žáků, a ta je v sou-
časné době stále naplněná. Není se co 
divit, škola se stala moderní institucí, 
která má schopné vedení i vzdělané, 
talentované, laskavé a  obětavé pe-
dagogy, kteří předávají svým žákům 
nejen vědomosti, někteří se snaží 
dětem přiblížit i  v  mimoškolských 
aktivitách.
Jednou z  nich byl letní dětský tábor 
pro žáky základní školy a děti přátel 
školy. Letos se uskutečnil v překrás-
ném prostředí Benecka v  samém 
srdci Krkonoš, ve Štěpanické Lhotě. 
O  více než padesátku dětí ve  věku 
6 až 16 let bylo postaráno šesticí 
pedagogů v  čele s  hlavním vedou-
cím  Honzou Šindelářem. Základna 
byla vybudována v  hotelu Orion, 
který táboru poskytl nejen ubytování 
v plně vybavených a útulných dvou až 
čtyřlůžkových pokojích, ale zajistil 
i kvalitní stravování a nabídl prostor-
nou klubovnu a  další prostory pro 
nejrůznější hry. Rozlehlá hotelová 

zahrada lákala k příjemnému poseze-
ní, nabízela se i jako víceúčelové hřiš-
tě. A kdo zná Benecko, ví, že hotel je 
ideálním výchozím bodem pro výlety 
po okolí. Těch, i dalších pohybových 
aktivit, sportovního klání a  bojovek, 
si děti užily nad hlavu. Tábor byl však 
především zaměřen na hudebku a vý-
tvarku. Jedna skupina dětí nacvičo-
vala hudební a  taneční představení, 
ta druhá, výtvarná skupina, se zabý-
vala různými výtvarnými technikami 
(linoryt, suchá jehla, malba, kresba, 
frotáž, koláž...). Podle slov dětí si tá-
bor doslova užívaly.
Bývá pravidlem, že prázdniny uply-
nou, učitelé i  žáci se po  hlavě vrh-
nou (jedni více, druzí o  mnoho 
méně) do  povinností školního roku 
a na prázdniny se pomalu zapomene. 
O  to větší překvapení bylo pozvání 
na  1. září v  podvečer do  Bezručovky 
k  „přátelskému setkání“ pro rodiče 
dětí, které se letního tábora zúčastnily.
Prosluněné léto nabídlo velké množství 
nápadů a  inspirace, které zpracovala 
výtvarná skupina dětí do  svých osobi-
tých malířských děl a  vyzdobila jimi 
živý plot u vstupu do školy. Těchto ob-
rázků až obrazů rozmanitých témat 
zpracovaných různými technikami bylo 
na padesát. Někteří rodičové nechápali, 
co v jejich dětech dříme za talent.
Na  více než stovku maminek, tatín-

ků, babiček, dědů i  sourozenců če-
kalo největší překvapení v tělocvičně 
školy. Doprovodná hudební skupina 
učitelek a žáků v bouřlivém prostředí 
předvedla, co za  pouhých deset dnů 
s  hudební a  taneční skupinou tábo-
rových dětí nacvičila. Při prvních 
tónech z  muzikálu Rebelové mnohé 
maminky zaslzely. Především ty, kte-
ré znaly celovečerní muzikálový film 
režiséra Filipa Renče, který vypráví 
o  jedné velké letní lásce maturantky 
Terezky a  kluka, který utekl z  vojny, 
romantickém příběhu, ve kterém má 
dominantní úlohu hudba a tanec.
Recenze by jistě psaly: Skvělé – špič-
ková stylizace, výborná atmosféra, 
velmi povedený výběr písní.
A  příští rok? Určitě ano – penzion 
Lovrana v Janských Lázních to jistí.

Za spokojené rodiče Zdeněk Gorgoň

Školní kapele „Troufalost“ z Bezručovky bude tento rok 12 let 
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v  restauraci Oliva, společně s  kapelou 
Pražský výtěr. Po  deseti letech jsme se 
opět setkali v  Olivě, tentokrát s  jejich 
projektem Kluci, kde jsem hostoval. Již 
při zkoušce mě ale čekalo zajímavé zjiš-
tění – 10 let uplynulo a já jsem v té partě 
byl suverénně nejhorší muzikant!
Další historie dětské kapely již byla 
plně pod záštitou Bezručovky. Zprvu 
jsme zkoušeli jen nárazově a  složení 
se poměrně často měnilo. Na  škole 
nebylo ani moc muzikantů, ze kterých 
by se nějaké hudební uskupení mohlo 
poskládat. Nicméně byli jsme schopní 
uspořádat první vánoční koncert, kte-
rý proběhl na  chodbě prvního stupně 
naší školy. Aparaturu jsme měli půjče-
nou ještě od  jednoho z  prvních členů 
„mraveništní kapely“ Kuby Bureše 
(ještě jednou díky Kubo) a  hráli jsme 
skladbu Learning to Fly. Tento koncert 
byl v  podstatě zlomový. Začali jsme 
zkoušet pravidelně a složení se ustálilo. 
Od dalšího roku jsme už měli vánoční 
koncerty pravidelně v MKC Labuť. 
V  současné době zkoušíme 2x týd-
ně v  moderně vybavené učebně hu-
dební výchovy.  Díky profilaci školy 
na  hudební výchovu lze každý post 
v podstatě několikrát alternovat, pro-
tože máme muzikantů „plný barák“. 
Hrajeme každý rok na mnoha akcích. 

Repertoár čerpáme z  co nejširšího 
spektra stylů a žánrů, aby se děti s co 
nejvíce žánry seznámily. Za dobu trvá-
ní kapelou prošla celá řada výborných 
muzikantů. Pro některé se hudba stala 
povoláním a šli studovat konzervatoř.  
Pro mě je školní kapela opravdu srdeč-
ní záležitostí. Troufám si říct, že bych 
všechny bývalé členy tohoto tělesa byl 

schopen i po tolika letech vyjmenovat. 
Při zkouškách se neskutečně hudebně 
„vyřádíme“. Ambice v  zásadě nemá-
me velké (i když to je otázka!) – chce-
me, aby děti zažily, že dělat muziku je 
strašně bezva, a obzvlášť, když se dělá 
v partě, kde je pohoda. 

Martin Mužík, učitel hudební výcho-
vy a frontman kapely

První školní den v ZŠ Bezručova Říčany
Základní škola zahájila školní rok s 743 žáky v 31 kmenových třídách a se 70 
zaměstnanci.

První úspěch  
ZŠ Nerudova
Prvním úspěchem, na  který dosáhli 
naši žáci v  letošním školním roce, je 
3. místo v oblastní soutěži Ekokoste-
láda, kterou již tradičně pořádá Zá-
kladní škola v  Kostelci nad Černými 
lesy. Tato soutěž je zaměřena na ob-
last environmentálního vzdělávání.
Letošním tématem byly rostliny. 
Soutěže se účastní vždy 4členná 
smíšená družstva z daných škol, kdy 
jeden z  vybraných žáků musí být 
z prvního stupně. Letošního ročníku 
se zúčastnilo celkem 8 škol.
Nejen touto soutěží jsme začali tento 
školní rok. Děti z  přípravné třídy již  
absolvovaly první návštěvu Státní ope-
ry v Praze, žáci školy „malovali na ryn-
ku“, pracovali ve  „dřevíčkové dílně“. 
A to vše stihli v prvním školním měsíci.

Ale nebojte se, i  na  další měsíce 
máme připraveno spoustu dalších 

akcí, o kterých vás budeme průběžně 
informovat.
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Školní rok je již v  plném proudu, 
počáteční hektické dny na začátku 
září jsou již za námi a pomalu nastává 
čas zamyslet se nad průběhem nejen 
současného školního roku, ale i tvorbou 
plánů a vizí pro roky následující.
K těmto vizím bezesporu patří i me-
zinárodní spolupráce, která přináší 
nové podněty nejen našim dětem, ale 
také pedagogům a možná i rodičům.
Jak jsem vás již informovala, podaři-
lo se nám navázat kontakt s  partner-
ským městem Borken, který je sou-
částí Twinningu Říčany, resp. s  jeho 
hudební školou a panem ředitelem 
Ulfem Hoppenauem. Říčanské děti 
Borken navštívily, zahrály na festivalu 
a  prožily zde krásné dny. Na oplátku 
přijeli borkenští muzikanti do  Ří-
čan a  spolupracovali jsme společně 
na  projektu ,,Hudba nemá hranice“. 
Možná si ještě pamatujete na  dva 
velmi pěkné koncerty před prázdnina-
mi. Spolupráce pokračuje dál, máme 
v plánu reciproční návštěvu, kdy stej-
ný program v  letošním roce zahraje-
me na koncertech v Borkenu. V rám-
ci Twinningu bychom chtěli rozšířit 
spolupráci ještě se švédským městem 
Mölndal, kde je také výborná hudební 
škola. Zatím v rámci malé reciprocity 
se švédskou školou a posléze uskuteč-
nit projekt, kdy se všechny tři hudební 
školy z  Partnerství měst Twinningu 
sejdou ve  společném orchestru. Je to 
velká výzva, ale stálo by to za to.
Na  tomto místě se sluší poděkovat 
Petře Šmolíkové a Radce Mandátové 
z  říčanského Twinningu, které nám 
s organizací hodně pomáhají, a měs-
tu Říčany, které tyto projekty podpo-
ruje finančně. Děkujeme!
Zahraniční spolupráce, kterou ZUŠ in-
tenzivně nastartovala před dvěma roky 
společným projektem s hudební asoci-
ací ,,Maberliner“ z  italské Pistoi, také 
dále pokračuje. S  prezidentkou asoci-
ace jsme ve stálém kontaktu. V srpnu 
jsme byli pozváni na  koncert, který 
italská asociace pořádala s  hudební 

školou v  německém Zittau v  Liberci. 
Okresní hudební škola Dreiländereck 
je velká škola, kterou navštěvuje přes 
3 000 žáků. Opět nové podněty a velký 
zájem o spolupráci. S panem ředitelem 
Svenem Rosselem jsme domluveni za-
tím na  malé výměnné akci, abychom 
se více poznali. Posléze se uskuteční 
schůzka se zástupci všech tří zemí – 
ČR, SRN a Itálie a budeme projedná-
vat společný projekt, jeho průběh a ze-
jména jeho financování. 
Další spolupráce, zejména pro smyč-
cové nástroje, se nabízí z   Luzernu. 
Naši školu navštívili dva význační 
pedagogové z  americké hudební 
školy, kteří vedou v Luzernu komor-
ní orchestr, složený z dětí od 8 do 20 
let. Naše umělecká činnost je natolik 
oslovila, že mají zájem o  spoluprá-
ci. Navíc máme orchestr ve  stejném 
věkovém složení. Pozvali naše děti 
na  letní soustředění  do  Luzernu 
a  mají zájem se svým orchestrem 
přijet i do Říčan. Spolupráce je zatím 

na začátku, uvidíme, jak se věci vyvi-
nou do budoucna.
A  nesmíme ještě zapomenout na  ja-
ponskou hudební školu z  Ótzu. Ja-
ponští hudebníci nás navštívili před 
sedmi lety a s paní ředitelkou Fukuko 
Suginaka jsme také ve  stálém kon-
taktu. Stále platí pozvání, které jsme 
od paní ředitelky dostali, ovšem cesta 
do Japonska je velmi finančně nároč-
ná, tak snad někdy v budoucnu…
Plány školy a nadšení dětí i pedagogů 
jsou velké. Říčanská umělecká škola 
má  předpoklady k plnění takovýchto 
vizí. Co ale opravdu potřebujeme, je 
kvalitní sál, v kterém by se podobné 
projekty mohly uskutečňovat. Možná 
se v budoucnu najde nějaké řešení.
Myslím, že nás v budoucnu čeká hod-
ně zajímavých akcí, které budou pro 
nás přínosem a  pomohou zviditelnit 
nejen naši školu a  české umělecké 
školství, ale také naše město a region.
Těšíme se na vše nové.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Mezinárodní spolupráce říčanské ZUŠ
Ze života škol(ek)
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Ze života škol(ek)

Sunny Canadian International Scho-
ol zareagovala na  trvale se zvyšující 
zájem studentů o  studium na  této 
škole otevřením nového moderního 
vzdělávacího komplexu svého bilin-
gvního gymnázia. Slavnostní otevření 
proběhlo   pod záštitou Velvyslanectví 
Kanady a  Kanadské obchodní komo-
ry.  Slavnostního zahájení se zúčastni-
la řada hostů, mezi kterými nechyběl 
zpěvák Ben Cristovao, moderátor  
Jan Rosák,  kanoista Martin Doktor, 
spisovatelka Zuzana Maléřová, se-
nátor Václav Láska, bývalá ředitelka 
společnosti Vodafone Muriel Anton 
z  Kanady či ředitel Centra nadání 
Václav Fořtík. Všichni kmotři a kmo-
třičky popřáli škole mnoho krásného 
a bubenická skupina Jumping Drums 
odstartovala nový školní rok.
Sunny Canadian International Scho-
ol roste před očima. Každý rok oteví-
rá více tříd a  vítá více studentů, pro 
které je kvalitní dvojjazyčné vzdělání 
prioritou. Propracovaný vzdělávací 
program, studijní výsledky a  přá-
telská atmosféra Sunny Canadian 
International School tak přitahují 

stále více zájemců o školku, základní 
školu i  gymnázium, a  okruh, z  ně-
hož dojíždí bezmála 420 žáků Sun-
ny Canadian, se rozšířil na  více než 
40 km. Výstavba nového moderního 
vzdělávacího komplexu Canadian 
International School přímo nava-
zuje na  stávající budovu Mateřské 
a  Základní školy Sunny Canadian 
International School. Stavba byla 
zahájena v květnu 2014 a Sunny Ca-
nadian touto stavbou oslavila své tři-
nácté výročí.
Nová budova disponuje krásnou 
sportovní multifunkční halou, kni-
hovnou, moderním klubem, něko-
lika laboratořemi přírodních věd, 
multimediální učebnou, kuchyň-
ským studiem, výtvarným ateliérem, 
počítačovou učebnou a  mnoha 
třídami, ve  kterých najdou svůj 
druhý domov žáci druhého stupně 
a především pak navazujícího gym-
názia. Toto všeobecné gymnázium je 
zapsáno v rejstříku škol MŠMT a řídí 
se zákony a  vzdělávacím programem 
českého školství. Výuka je ale koncipo-
vána tak, aby maturanti byli plně při-
praveni pro studium jak na  českých, 
tak na  zahraničních univerzitách. 

Gymnázium totiž nabízí zcela bilingv-
ní výuku v českém i v anglickém jazy-
ce, volitelný další cizí jazyk, zkušené 
středoškolské pedagogy, české i rodilé 
mluvčí, malý počet studentů ve  třídě 
a možnost zakončení středoškolského 
vzdělání jak českou, tak mezinárodní 
cambridgeskou maturitou, která stu-
dentům významně usnadní možnosti 
studia na  zahraničních univerzitách. 
Škola má akreditaci k  poskytování 
mezinárodní zkoušky IGCSE a násled-
ně k  výstupní závěrečné mezinárodní 
maturitní zkoušce Advanced Levels 
(úroveň A), skládané na konci čtvrtého 
ročníku gymnázia.
Výstavbou budovy gymnázia byl tedy 
dokončen a  uzavřen komplex tří vzá-
jemně propojených a  vzdělávací kon-
cepcí provázaných systémů Sunny 
Canadian International School – ma-
teřské školy, základní devítileté školy 
a  čtyřletého všeobecného gymnázia, 
tedy bilingvního studia od  školky až 
po maturitu pod jednou střechou. Pře-
jeme žákům krásný školní rok 2015/16 
a ať se jim v překrásných nových pro-
storách nejen dobře studuje, ale také 
moc líbí. Více informací o  gymnáziu 
na www.sunnycanadian.cz.

Sunny Canadian 
International School 
otevřela  novou 
budovu gymnázia
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Stalo se již tradicí, že se partnerská 
města v  Evropě vzájemně navštěvu-
jí.  Taneční studio Edity Broukalové 
ve spolupráci s městem Říčany letos 
pořádalo taneční seminář. Taneč-
nice  z  anglického města Whitsta-
ble přijely poslední srpnový týden 
načerpat zkušenosti a něco nového 
se naučit. 
Návštěvu pořádal sehraný tým lidí, 
kteří byli vždy v pravou chvíli na svém 
místě, a vše proběhlo bez jediné ztrá-
ty kytičky. Děkujeme panu Lehov-
ci, že je v  pondělí 24. srpna vyzvedl 
na  letišti a  dovezl  přímo do  nově 
zrekonstruované sportovní haly v Ří-
čanech. Manželé Susovi se o ně per-
fektně starali po celou dobu pobytu, 
a to, že dokázali vařit pro vegetariány 
i  celiaky, svědčí o  jejich skvělé péči. 
Dívky z  Phoenix Performace Art 
měly v zrcadlovém sále č. 5 svůj do-
časný domov a moc se jim tam líbilo. 
Záhy se jich ujala Ivett Breburdová 
Chládková a  pořádně nás všechny 
potrápila na trampolínkách ve Studiu 
Harmonie (jako správné organizá-
torky jsme šly s nimi). Uvítací večeře 
na Jurečku v průběhu festivalu Poho-
da Džez v čele s panem starostou pro 
ně byla nezapomenutelná.
Další dny se ale nesly v duchu taneč-
ním. Tereza Broukalová dívkám při-
pravila dokonalé tréninky, při kterých 

se učily stepovat, vyzkoušely si role 
roztleskávaček se vším všudy, pod 
vedením Pavly Beránkové z Fuega se 
učily základům latinskoamerických 
tanců. Využili jsme blízkosti našeho 
města a děvčatům ukázali krásy Pra-
hy. Zkušený tým Vladimíra a Adama 
Polánského jim připravil nezapome-
nutelnou prohlídku hlavního města.. 
Ve středu 26. 8. 2015 se  ve sportov-
ní hale konalo taneční odpoledne. 
Chtěli jsme děvčatům ukázat, jaké 
šikovné tanečníky a  tanečnice v  Ří-
čanech máme, ale také jsme chtěli vi-
dět, co děvčata umí. A to, že některé 

z  nich chodí na  taneční konzervatoř 
v Londýně, hovoří za to, že jejich vy-
stoupení bylo opravdu kvalitní. Naši 
tanečníci a tanečnice z Fuega, Dance 
EB a Teamu GJ ukázali to nejlepší, co 
umí. V průběhu odpoledne vystoupi-
la děvčata z   ELLIAS  a  rozezpívala 
halu. Sportovci ze školy Taekwon-
-Do Kwang Gae, o.s., ukázali, jak 
skvěle zvládají toto korejské umění 
sebeobrany, a  celé své vystoupení 
měli připravené pro dívky z  PPA  
v angličtině. 
Budu hovořit za  celý organizační 
tým, když řeknu, že být čtyři dny sou-
částí této akce bylo nezapomenutel-
né. Celá atmosféra akce, účastníků, 
vystupujících, ale i  diváků, kteří se 
v srpnovém dni přišli podívat do haly, 
byla úžasná. Budou nám ji připomí-
nat skvělé fotografie pana Flachse. 
Proto děkujeme všem za  to, že se 
na této akci podíleli. 
Milé sportovní kluby, školy, spolky! 
Chcete také někoho pozvat a něčemu 
ho naučit? Nebo se chcete podívat 
do  jiného partnerského města a  ně-
čemu se přiučit vy? Stačí nám napsat 
na twinning@ricany.cz nebo na Face-
book „Twinnig Říčany – Partnerství 
měst“ a na spolupráci se domluvíme. 
Za  organizační tým, Komisi pro 
Partnerská města, město Říčany 
a Dance EB.

Jana Vavřinová

Mezi námi

Do Říčan zavítaly 
tanečnice z Anglie
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TWINNING:  
Návštěva partnerského 
města Grabow (Německo)

V  rámci aktivit partnerských 
měst navštívila paní místosta-
rostka Hana Špačková, společ-
ně se zástupkyní Komise pro 
partnerská města, ve  dnech 
3.–6. 9. 2015 město Grabow 
ve  Spolkové republice Němec-
ko). Město Grabow patří do naší 
sítě partnerských měst a  spo-

lupráce s  ním se začíná slibně rozvíjet. Více informací 
o  tomto městě získáte na  našich stránkách: http://twin-
ning.ricany.cz/partnerstvi/grabow. V  uvedených dnech 
byly v  Grabow organizovány městské slavnosti, které 
byly zahájeny slavnostním otevřením nově zrekonstruo-
vaného kulturního domu „Schützenhaus“, na které bylo 
město Říčany oficiálně pozváno novým starostou Stefa-
nem Sternbergem, který se vyslovil, že spolupráci mezi 
městem Grabow a Říčany bude velmi podporovat a že by 
Říčany sám velmi rád osobně navštívil. Pokud máte zá-
jem navázat spolupráci či výměnu studentů, sportovců či 
jiných členů spolků, napište nám na twinning@ricany.cz. 
Petra Šmolíková, předsedkyně Komise pro partnerská města

Místní akční skupina  
je stále aktivní

Mezi námi

Místní akční skupina je stále aktivní 
a  měsíc září nebyl výjimkou. Zde je 
pár střípků z naší každodenní práce:

 Zúčastnili jsme se Země živitelky 
v  Českých Budějovicích a  propagovali 
region Říčanska.

 Byli jsme vybráni mezi 9 neziskových 
organizací, které absolvují podzimní běh seminářů Aka-
demie Modrého života, zaměřených na vnitřní zdroje or-
ganizace a spolupráci týmu.

 Mohli jste nás vidět na Veletrhu neziskových organizací 
na náměstí v Říčanech a  také na Svatováclavských slav-
nostech v Dolních Břežanech.

 Aktivně jsme se zúčastnili setkání k 10 problémům města 
Říčany.

 Jsme rádi, že jsme mohli být u slavnostních otevření no-
vých škol v Mukařově, Mnichovicích a Sulicích. A také, že 
i díky naší aktivitě se konečně podařilo zrealizovat rozší-
ření a vybudování nových škol a školek na Říčansku.

 Kolega Aleš Rudl měl křest své publikace „Památné 
a významné stromy Prahy 12.

 Vyhlásili jsme další výzvu na příjem žádostí o certifikaci 
výrobků značkou „Zápraží originální produkt®“.

 Absolvovali jsme seminář k MAP (Místní akční plány) 
zaměřené na podporu školství v našem regionu. Je důle-
žité vědět, že bez aktivní účasti zřizovatelů škol nebude 
možné čerpat dotace.

 10. 9. 2015 jsme pořádali další „Snídani starostů“ 
v kapli Olivovy dětské léčebny a informovali jsme zástup-
ce obcí o možnostech, které mohou prostřednictvím MAS 
získat od příštího roku na projektové záměry. Všem sta-
rostům děkujeme za aktivní účast.

 Srdečně vás zveme na konferenci „Modlitba za domov“ 
s mottem „Mít pevnou půdu pod nohama“, která se koná 
27. 10. 2015 v  Arcibiskupském paláci v  Sále kardiná-
la Berana a  následně na  koncert skupiny Asonance dne  
28. 10. 2015 v komunitním centru Matky Terezy na Praze 
11. Vstup zdarma. 
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Říčany vzdávaly hold
Letní intenzita požárů a  zásahů na  Říčansku si vyžádala 
opravdu neuvěřitelné nasazení záchranných složek. Cítili 
jsme, že bychom měli za  všechny občany hasičům HZS 
i SDH z Říčan a celého okolí, městským policistům a zá-
chranářům poděkovat. Chránili naši přírodu a náš majetek 
do  vysílení, pro nás největší obdiv sklízí SDH, který toto 
všechno podstupoval zadarmo a  ve  svém volném čase! 
S tímto nápadem přišel Aleš Matoušek, občan města Ří-
čany, DJ a moderátor rádia Spin, který mimo jiné moderuje 
hasičské soutěže TFA, a narychlo pro ně společně s Tere-
zou Broukalovou, aktivní tanečnicí a lektorkou Dance EB, 
uspořádali děkovný večer s malým koncertem, se zábavou 

a  slavnostním oceněním. Večer moderoval sám Aleš, vy-
stupovala zde pěvecká skupina EILLAS, klavírista Nikita 
Stěpaněnko, kouzelník Pavel Dolejška a celý večer zakon-
čila diskotéka. Akce vznikla v krátké době během 3 týdnů 
a konala se v pátek 11. 9. 2015 v KC Labuť. Velmi nás to 
bavilo, večer jsme si užili, a to také díky úžasným zpětným 
reakcím od všech složek.  Za okamžitou podporu (organi-
zační i finanční) a nadšení k projektu jdou velké díky paní 
místostarostce Hance Špačkové a starostovi Vladimírovi 
Kořenovi. Speciální poděkování firmě Silver Trans, s.r.o., 
za  sponzorský dar (www.silvertrans.cz), firmě Ekoflór 
za květinové dárky a výzdobu sálu a všem zaměstnancům 
Kulturního centra Labuť za skvělou spolupráci.

Tereza Broukalová

Mezi námi

Okrašlovací spolek ve  spolupráci s  měs-
tem Říčany a  Osadním výborem Pacov 
vydal v  září  publikaci „I  Pacov má svou 
historii... Pacovské rody“ autorů Andrey 
Klapálkové a Josefa Corna. 

Autoři shrnuli historii obce, sesbírané informace ze za-
chovaných kronik a obyvatele obce k popisnému číslu 94. 
Cena publikace je 129 Kč a výtěžek z prodeje bude využit 
na zkrášlení pacovské návsi. 
Brožura je k dostání v Informačním centru města Říčany 
a v neděli 11. 10. od 17 hodin v Pacově v kanceláři Osad-
ního výboru.

Okrašlovací spolek v Říčanech

Humanitární sbírka 
pořádaná Farní charitou Říčany se uskuteč-
ní  ve čtvrtek 8. 10. 2015 od 12 do 17 hodin 
u  fary (kostela) na  Masarykově náměstí 
v  Říčanech.  Můžete přinést oblečení, lůž-
koviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, 
deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, 

záclony, nepoškozené nádobí i  skleničky, nepoškozenou 
obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), knihy a časopisy, 
hračky, drobné elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, 

remoska apod.). Pokud nám přidáte k  darovaným věcem 
10 Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek 
na naši další činnost – např. na drobné dárky při návštěvě ne-
mocných nebo na malý vánoční dárek pro seniory. 
Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci 
budou ještě ten den odvezeny do Prahy – Vršovic na ná-
draží a  po  železnici následně dopraveny do  chráněných 
dílen v Broumově. Zde jsou věci ze sbírky vytříděny a při-
praveny pro předání potřebným lidem.
Děkujeme za vaši pomoc.

Marie Junková, Farní charita Říčany
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /33
Vzpomínky Dalibora Hofty
Minule jste se mohli dočíst o  Janovi 
a Františkovi Slavíčkových. Díky jejich 
potomkům, kteří nám poskytli další 
informace, vám mohu příběh této ro-
diny dovyprávět.
Otec Jana a Františka se jmenoval Jan 
(toto jméno se dědí v rodině po sedm 
generací) a  měl ještě další tři děti. 
Jeho osud nebyl rozhodně všední: 
Když na počátku 20. století ovdověl, 
ocitl se vinou špatné předmanželské 
smlouvy bez majetku, sám s  dětmi 
v  chudobinci v  Petříkově u  Velkých 
Popovic. Nejstarší dcera Růžena 
se ve  čtrnácti letech stala hospody-
ní se starostí o  celou domácnost. 
Ochrannou ruku nad petříkovským 
chudobincem držel baron František 
Ringhoffer. Ten si pracovitého a  ši-
kovného Jana Slavíčka všiml a  do-
poručil ho jako (pravděpodobně) 
hlavního předáka při stavbě paláce 
Koruna na Václavském náměstí v  le-
tech 1912–1916. Za tu dobu se panu 
Slavíčkovi podařilo získat tolik pro-
středků, že všem svým dětem zařídil 
živobytí. Zůstaly čtyři, jeden ze synů 
padl ve  válce. Synovi Janovi zřídil 
živnost truhlářskou, Františkovi po-
mohl s cementárnou.
František (1898–1971) byl totiž vy-
učený zedník a betonář. Také on bo-
joval v  první světové válce, odkud si 
odnesl zranění na noze. Šlo o průstřel 
nártu, a tak každý rok až do nástupu 
komunistů dostával od  státu poštou 
nové ortopedické boty. O  cementár-
ně v  dnešní Rooseveltově ulici jsme 
už psali. Gustav Trnka v  knize o  Ří-
čanech z  roku 1913 zaznamenal, že 
se toto místo (úsek od  křižovatky 
pod hradem po  Janské náměstí pod 
Lipanskou ulicí) nazývalo Na  hrázi. 
Tedy na hrázi dřívějšího Lázeňského 
rybníka. Cementárna vznikla kolem 
roku 1920. Z  dvacátých let pochází 
také snímek otištěný na zadní straně 
Kurýru č. 5/2005.
František živnost postupně rozšiřo-
val a  postavil si větší provozovnu. 
V tomto objektu je dnes autopůjčov-
na. Vedle cementárny si v roce 1936 
vybudoval dům. S  opatrností ten-

krát volil menší rozměry domu, aby 
se stavbou nezadlužil. Vedle něj se 
pustil do stavby truhlář Jan Slavíček 
a kousek dál bydlela sestra Růžena, 
provdaná Šimková – v domku, který 
dnes sousedí s potravinami U Václa-
va. I  tyto domy stojí na  dřívější hrá-
zi; v místech, kde bývalo vlhko a kde 
do té doby nikdo nestavěl. Na výrob-
ky Slavíčkova cementářství jste nara-
zili všude po Říčanech. Pamětníci si 
jistě vzpomenou, že starý betonový 
plot, který stál kolem domu Slavíčko-
vých asi do roku 1985, byl téměř stej-
ný jako ten, jímž bylo obehnáno vla-
kové nádraží při pohledu od lihovaru. 
O vzpomínky na tatínka Františka se 
dělí Milan Slavíček: „Bylo o něm zná-
mo, že jakmile se v Říčanech něco dělo, 
chtěl být u  toho. Zasloužil se napří-
klad o vznik říčanského hřbitova a byl 
spoluzakládajícím členem Spolku přá-
tel žehu.“ František Slavíček měl prý 
velké plány i  s celou Lázeňskou lou-
kou. Ovšem, jak si možná pamatujete 
z dřívějších dílů našeho seriálu, radní 
v době první republiky i těsně po vál-
ce prosazovali myšlenku obecní za-
hrady (tzn. ponechat tento prostor 
odpočinku obyvatel) a  po  roce 1948 
už bylo zase všechno jinak…
Popojděme ještě o  několik kroků dál. 

V místě, kde se rozdvojují ulice Roose-
veltova a Voděradská, před opravenou 
hospodou U  Staletých lip, se dodnes 
nachází travnatá plocha.  Jako kluk 
jsem zde zažil i dvě mohutné lípy. Další 
lípy rostly v blízkosti dnešní autobuso-
vé zastávky a  jsou patrné i  na  starých 
fotografiích Slavíčkova cementářství. 
Košaté stromy před hostincem měly 
kmen o  průměru asi jednoho metru. 
Na  začátku léta to tam silně vonělo 
a hučelo a na podzim se pod nimi přiro-
zeně kupily závěje listí. Důvodem jejich 
skácení bylo patrně nebezpečí, že by 
mohly pádem poškodit hospodu.
Ve Voděradské ulici dřív stálo jen ně-
kolik domků, v jednom z nich bydlela 
ona slečna učitelka, na  kterou jsem 
jako zamilovaný školák čekával a ně-
kdy jí pomohl s  taškou. V  posledním 
větším domě po  pravé straně ulice, 
když se jde do  kopce, vyráběl pravé 
kostní hřebeny František Schreiber. 
Naproti hostinci si pamatuji veliké za-
hradnictví rodiny Celých. K paní Celé, 
zdatné obchodnici a  tehdy už starší 
dámě, mě maminka posílala i v neděli 
pro čerstvou zeleninu do polévky.

Zaznamenala Renata Skalošová. 

Rodině Slavíčkově děkujeme za vzácné 
vzpomínky.

Jan Slavíček (1869–1946) se synem Františkem u jednoho z výrobků dávného cementářství. V pozadí 
dnešní Rooseveltova ulice.

FO
TO

: Z
 A

RC
HI

VU
 R

OD
IN

Y S
LA

VÍ
ČK

OV
Y 

Mezi námi

62 texty.kuryr@ricany.cz



Krajina se v  průběhu let stále vyvíjí a  obměňuje. Než 
dospěla do dnešní podoby, prošla nesčetnými změna-
mi. Chtěli bychom vám přiblížit historický vývoj místní 
krajiny: v několika kapitolách vás seznámíme s výsled-
ky diplomové práce na  téma „Analýza a  hodnocení 
krajinných změn katastrálního území města Říčany 
u Prahy“, kterou její autorka zpracovává na Fakultě ži-
votního prostředí České zemědělské univerzity. Využí-
vá moderní metody krajinné ekologie a vychází zejmé-
na ze studia starých map stabilního katastru (1841), 
historických leteckých snímků a mapování v terénu.
V posledních přibližně dvaceti letech se v České republice se-
tkáváme s trendem rychle se rozvíjejících  měst a s nárůstem 
zastavěných ploch v krajině. Plocha zástavby ovšem znatelně 
roste již od poloviny 19. století. I v Říčanech došlo za uplynu-
lých 172 let k velkému rozšíření zástavby. Analýza s využitím  
geografických informačních systémů ukázala, že roku 
1841 bylo v Říčanech zastavěno pouze 19,57 ha (tj. 0,76 %) 
celého území, zatímco dnes je to již 269 ha (10,4 %) území. 
Nová zástavba se rozrostla převážně na  úkor orné půdy 
(71,1 %), luk a pastvin (13,5 %) a lesů (5,1 %). Ze současné 
zástavby jsou pouze 3,4 % původní, zatímco 96,6 % je ploch 
nově vystavěných od roku 1841.
Mezi nejstarší části města patří hrad, kostel a nynější Ma-
sarykovo náměstí. V době po třicetileté válce vznikla v pod-
hradí katovna, pak vyrostly domky v Podskalí a došlo k zá-
stavbě kolem dnešních ulic Široká, 17. listopadu a Olivova. 
Pod vlivem modernizačních nařízení v  souvislosti s  hygi-
enou došlo – podobně jako v  jiných obcích – k přesunutí 
hřbitova od kostela mimo intravilán města. V roce 1833 byl 
přemístěn na pozemek nynějšího Parku por. Koreše. Netr-
valo dlouho a Říčany se rozrostly až sem. Po vzniku Čes-
koslovenska byl hřbitov přesunut do dnešních míst. I ten, 
kdysi daleko za městem, Říčany „dohnaly“. Město se v mi-
nulosti mohlo rozvíjet jen několika směry: severovýchodně 
(k  nádraží) a  jihovýchodně od  náměstí. Mlýnský rybník, 
Říčanský potok a také Lázeňský rybník v místě dnešní Lá-

zeňské louky novou výstavbu omezovaly podmáčenými po-
zemky nevhodnými ke stavbě. Původní Říčany jsou vzhle-
dem k  této oblasti na  kopci. Velkým impulzem k  rozvoji 
města se stala železnice, v roce 1874 byla dokončena první 
místní nádražní budova. Zástavba se rozšiřovala ve směru 
k trati. Okolí města se stalo výletním místem pro Pražany 
a stavěly se zde vilky určené k rekreaci. Koncem 19. století 
byla železniční stanice přemístěna východním směrem. Je 
zajímavé, že původní Nádražní ulice, dnes ulice 17. listo-
padu, směřuje stále k původní stanici, ale až k ní nevede.
Rozšiřování zástavby a výstavba stále nových domů má kro-
mě rozvoje města a turismu také své stinné stránky. Dochází 
ke stále většímu (a nevratnému) zastavování orné půdy, luk, 
případně lesů. Tato činnost má řadu negativních dopadů 
z hlediska ochrany životního prostředí (úbytek kvalitní orné 
půdy, zvýšení povrchového odtoku vody, zvýšení teploty 
a tím zhoršení lokálního klimatu ve městě atd.). Příště vás se-
známíme s historickým vývojem a proměnami místních lesů.
Šárka Bělunková a Jan Skaloš ve spolupráci s Muzeem Říčany

Historie krajiny Říčan
Vývoj zástavby

Studie podobného typu, s jakou 
vás seznamujeme, mohou přispět 
k pochopení zákonitostí krajinných 
změn a stát se tak zdrojem inspirace 
a poučení všude tam, kde se rozhoduje 
o budoucí podobě krajiny, např. při 
tvorbě územních plánů a v pozemkových 
úpravách. Konkrétně tyto informace 
najdou uplatnění při návrhu opatření 
protierozní ochrany půdy, při 
realizacích prvků územních systémů 
ekologické stability nebo při provádění 
revitalizací říčních a rybničních 
systémů, které pomáhají zadržet více 
vody v krajině.
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Rybáři Říčany
Rád bych se s vámi podělil o pohled rybářů na probíhající 
i ukončené aktivity spojené s revitalizací říčanských rybníků. 
Zdárně se nachýlil ke konci projekt odbahnění Marvánku, 
v  jehož počátcích bylo navrženo a  následně zrealizováno 
odstranění většího množství sedimentu, než byl původní 
plán a tím dosažení větší hloubky a čistoty rybníka. Na pří-
toku se vybudovalo tzv. litorální pásmo osázené rákosím – 
což je oblast mělčiny u stojaté vody, kde prosvětlením pro-
bíhá okysličování vody. To zajistí čistší a  kvalitnější vodu 
v rybníku nejen pro ryby, ale především pro plavce. Podaři-
lo se opravit rozpadlé hráze, zrekonstruovat stavidlo, vybu-
dovat nové vypouštěcí zařízení i loviště. V současné době by 
nemělo nic bránit pozvolnému napuštění. Postupně bude 
ještě upravováno okolí rybníka ( lavičky, cesta,…).
Vzhledem k absenci napájení sádek a komorovacího rybníka 
jsme se rozhodli právě tento zrekonstruovat. Naše rybářská 
organizace požádala o grant, který byl vyhodnocen pozitiv-
ně. Na  tomto rybníku již byly zpevněny břehy, vyčistilo se 
dno a odstranilo staré vypouštěcí zařízení. V současné době 
probíhá osazení nového požeráku s vybudováním loviště. 
Nejníže položeným v  soustavě rybníků je Mlýnský, kde 
práce stále probíhají. Zde se podaří odstranit naprosto 
veškerý sediment, vznikne větší objem pro zádržnost vody 
a možnost regulace při povodních, k čemuž bude sloužit 
i nový bezpečnostní přeliv. 

Za rybáře bychom chtěli poděkovat městu Říčany za za-
jištění dotačních titulů na  odbahnění rybníků, které ne-
přinesou pouze čistší vodu, ale především hezčí přírodu 
a prostředí pro nás všechny. 
Spoustu hezkých chvil u  vody a  v  jejím okolí, s  rybářským 
pozdravem Petrův zdar. Pavel Novák, předseda MO Říčany

REALITNÍ PORADNA

Ing. Jana 
Karlachová
certifikovaný 
realitní makléř
RE/MAX VIP 
v Říčanech
 

Chcete také poradit při prodeji, koupi nebo pronájmu 
nemovitosti? Pošlete mi svůj dotaz k problému, který 
řešíte. 

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Maminka mi 
chce darovat část pozemku, který už maminka nechala za-
měřit a rozdělit. Zajímalo by mne, jestli budu potřebovat 

k  darovací smlouvě i  odhad ceny pozemku, abych mohla 
požádat  o převod vlastnictví pozemku na mou osobu. Dě-
kuji, Hana K.
Odpověď: Dobrý den, pokud se jedná o darování v přímé 
linii, což je ve vašem případě, není potřeba cenový odhad. 
Stačí vám jen darovací smlouva, notářsky ověřená, kterou 
dáte jako přílohu ke vkladu na katastrální úřad. Pokud by 
úřad potřeboval cokoliv dalšího, jistě vás vyzve. Přeji hezký 
den.

Otázka: Dobrý den, je možné, abych jako dcera mého ze-
mřelého otce nebyla přizvaná k  dědickému řízení? Otec 
zemřel před rokem a dědické řízení je již uzavřeno. Moje 
sestra tvrdí, že dům po otci je převeden na ni, ale nevím, 
jak toto mohu prověřit. Mohu s tím něco dělat? Děkuji, 
Milada
Odpověď: Dobrý den, stávat by se to nemělo, ale pokud 
na  vás notář při projednávání dědictví zapomene, můžete 
požádat o dodatečné projednání dědictví. Ve vašem případě 
doporučuji obrátit se na okresní soud (v místní příslušnosti 
podle trvalého bydliště otce v době úmrtí), dědické oddělení, 
a zde podat žádost o dodatečné projednání dědictví po va-
šem otci. Soud záležitost předá notáři a ten s vámi vše zno-
vu projedná. Přeji hezký den. 

Ráda vám zodpovím další dotazy, z nichž některé s vaším 
souhlasem otisknu v  dalším čisle. Dotazy můžete posílat 
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz.
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VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Další výlet do Kudowy Zdroje se bude konat v úterý 27. října 
2015. Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 
hodin ráno (další zastávky – U kina, Na zastávce a Rychta). 
Je možné nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu 
zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se bude na nástupních 
stanicích – zastávkách. Příjezd okolo 17. hodiny.
Závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TURISTICKÉM 
INFORMAČNÍM CENTRU, Masarykovo nám. 83, Říčany (stará 
radnice). Reservace nejsou možné.
Tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz

Klub českých turistů Říčany-Radošovice ve spolupráci 
s Muzeem Říčany,  s podporou města Říčany

POŘÁDÁ 2. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

50. rovnoběžka NS Říčany
Datum konání: sobota  24. října 2015
Délka trasy: asi 10 km, přes 50. rovnoběžku.
Většinou po naučné stezce Říčansko, lesem, okolo 
rybníků i volnou krajinou.
Vhodné pro rodinnou turistiku a školní mládež, 
s poučením o místních zajímavostech.

Start: Říčany nádraží ČD 8.00–10.00 hod.
Startovné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Cíl: Muzeum Říčany 11.00–16.00 hod.
Účastníci pochodu mohou navštívit expozice muzea 
a výstavu PLAZI za snížené vstupné 15 Kč.

Muzeum je otevřeno do 18.00 hod.

Občerstvení: z vlastních zdrojů nebo v restauracích na trase 
Informace: www.kct-ricany.cz, kct.ricany@seznam.cz

Na vaši účast se těší pořadatelé
Pavel Charvát, Žižkova 1483/33, 251 01 Říčany
Telefon: 603 545 369, Email: charvatpav@email.cz

Poděkování: Dne 16. 9. 2015 se ve vinárně 
U Anežky opět konala jednodenní výstava, 
kterou pořádala skupina umělců od Anež-
ky. Je to velice příjemná akce, kde se se-
tkáte s příjemnými lidmi a pokocháte se 
uměleckými díly. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat organizátorům, zvláště paní Evě 
Novotné, že mě vzali mezi sebe a umožnili 
prezentaci mých obrázků.

Děkuji Šárka Spilková 

Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti 
zlého, nebo ty se mnou jsi. Tato žalmistova slova (Žalm 
23,4) uvozují smuteční oznámení o úmrtí PhDr. Ing. Ja-
roslavy Honcové, CSc., historičky, odborné publicistky 
a redaktorky, která trávila mnoho času v Říčanech. Spo-
lečně se svým manželem Jaroslavem Honcem se věnovala 
říčanské historii, což vyústilo ve vydání obsáhlé knihy Ka-
pitoly z dějin Říčan (1997).
Narodila se 5. února 1930 v Praze do rodiny lékaře Alexan-
dra Libického. Po maturitě na reálném gymnáziu vystudo-
vala historii – archivnictví na Filozofické fakultě UK v Pra-
ze a poté dálkově také Vysokou školu zemědělskou v Praze. 
Pracovala jako vědecká pracovnice v několika institucích, 
pro UNESCO vypracovala metodiku historických mono-
grafií vesnice. Věnovala se dějinám zemědělství, sociolo-
gii venkova, dějinám školství, vědy, regionálním dějinám 
na Říčansku a genealogii, publikovala mnoho odborných 
článků. Pracovala také ve Společnosti Viktora Dyka, byla 
čestnou členkou České genealogické a  heraldické společ-
nosti a členkou Českého červeného kříže.
Přestože žila v Praze, pobývala často v Říčanech, v bytě 
ve vile v Domažlické ulici. Věnovala se říčanské historii, 
publikovala články v říčanském zpravodaji. V roce 1992 
se městská rada usnesla na vydání historického sborníku. 
Díky tomu byla o  pět let později vydána kniha Kapitoly 
z dějin Říčan, kterou vědecky redigovala právě Jaroslava 
Honcová. Byla také předsedkyní redakční rady a  autor-
kou dvanácti kapitol v objemné publikaci. Tímto dílem se 
sama významně zapsala do říčanské historie.

Jaroslava Honcová zemřela v  sobotu 5. září v  Praze 
ve věku 85 let. Poslední rozloučení se konalo o deset dní 
později v  kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na  Vinohra-
dech, poté byla pohřbena do  rodinné hrobky na  Olšan-
ských hřbitovech. Ať odpočívá v pokoji.

Markéta Žilková

Vzpomínka na historičku Jaroslavu Honcovou
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Když se tak asi měsíc před posledními komunálními vol-
bami objevili v naší ulici dva muži a začali sekat travnatý 
pruh, o který po desítky let pečovali pouze majitelé sou-
sedících pozemků, zeptal jsem se jich, jestli se nepletou. 
Odpověděli, že nikoliv, že to mají v zadání napsané. Když 
se po 14 dnech objevili znovu, pomyslil jsem si jedovatě, 
že je to předvolební reklama KM na účet města, která vol-

bami skončí. Mýlil jsem se. Od té doby město tento pruh 
pravidelně seká. 
Registruji i poměrně častý průjezd čisticího mechanizmu, 
který zametá komunikace, což dříve nebývalo. Lze tedy 
konstatovat, že úklid města a  péče o  veřejnou zeleň se 
v posledních letech výrazně zlepšily.

Václav Macinauer 

Úklid města a péče o veřejnou zeleň

Místní skupina České křesťanské 
akademie Říčany vás zve na přednášku

„UPRCHLÍCI A MY“ 
fakta, zkušenosti, otázky
Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc 
uprchlíkům (www.opu.cz) 
v pondělí 26. října od 19 hodin v předsálí Kulturního 
centra Labuť
Přednášející Martin Rozumek patří k předním českým 
odborníkům na téma uprchlíků a migrace, kterému se 
věnuje přes dvacet let. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Kdo se v tom má vyznat
Články se píší, ale někdy je těžké je pochopit. V dalších 
nápadech projektu „Řídím Říčany“ je dáno v  potaz,  
jestli se může o nedělích či svátcích sekat tráva nebo dě-
lat hlučné činnosti. Jasně! Když už město má vyhlášku, 
která tuto činnost omezuje, ale neumí ji v praxi uhlídat, 
tak dá radši hlasovat – třeba to občané vlastně nechtějí 
a městu ubyde starostí, jak vyhovět těm, kteří chtějí mít 
alespoň o neděli klid.  Stejné je to i v případě požívání al-
koholu na veřejném prostranství. Opět máme vyhlášku 
a vyčleněné lokality, kde se popíjet nemá, ale obyvatelé 
z ul. 17. listopadu by mohli vyprávět o bezesných nocích, 
kdy jim do  oken vyřvávali opilci, kteří nasávali přímo 

na  lavičkách v  tzv. zakázané zóně. Vyhlášku máme, ale 
její naplňování v praxi opět pokulhává. Nebo další: Díky 
dlouhodobému tlaku ze stran některých občanů (a přes 
moji opakovanou urgenci na zastupitelstvu) je sem dán 
návrh na regulaci výherních automatů. Konečně správný 
návrh na  hlasování. Je jen škoda, že je ihned degrado-
ván poznámkou, kolik že vlastně díky tomu získá město 
do kasy peněz. Tady prostě autor článku prakticky  navá-
dí, jak hlasovat a zároveň i obhajuje, proč regulace VLT 
dávno není uvedena v praxi. A teď si občane vyber. Pení-
ze nebo klid? Zkrátka píší se články, ale význam,  pravda 
nebo logika jsou občas někde jinde. Celý projekt  D21 
byl myšlen asi přeci jen jinak.

Ladislav Musil

Mezi námi
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S blížícím se podzimem se blíží také 
termín Lesního běhu Říčany XCR. 
Sleduji, jak v lesích v okolí Říčan na-
růstá počet běžců, a proto chci všech-
ny běžce nejen z okolí pozvat na letos 
již 34. ročník našeho závodu. 
A  protože také vím, že většina běžců 
si běhá „jen pro sebe“, chci je nalá-
kat, aby vyzkoušeli zaběhnout si zá-
vod v  pěkné přírodě říčanských lesů. 
Opravdu nikdo nemusí mít obavy 
a strach před závodem jako takovým. 
Přestože se jedná o závod, rádi uvítá-
me všechny zájemce a na každého v cíli 
počkáme. Takovýmto typem závodu 
chceme všem ukázat, že běhání a  zá-
vodění není jen o maratonu, půlmara-
tonu nebo městských bězích. Naopak 
chceme dokázat, že běh je daleko pří-
jemnější v přírodním prostředí.
Samozřejmě rádi přivítáme také zá-
vodníky s  různým stupněm trénova-
nosti. A v neposlední řadě máme při-
praveny také dětské závody s mnoha 
věkovými kategoriemi obtížností 
a délkou odpovídající věku. 
Základní informace: Datum konání 
je sobota 10. 10. 2015, zázemí zá-
vodu je v areálu dětského a sportov-

ního hřiště ve Strašínské ulici v Říča-
nech. Akce začíná dětskými závody 
od 9.45, dospělí startují ve 12.15. 

Časový pořad:
9.45 žákyně starší (13 až 14 let)  1700 m  
9.55 žáci starší (13 až 14 let)  1700 m  
10.05 žákyně mladší (11 až 12 let)     600 m  
10.15 žáci mladší (11 až 12 let)     600 m  
10.25 předžákyně (8 až 10 let)    350 m  
10.30 předžáci (8 až 10 let)    350 m  
10.35 minižákyně 2 (6 a 7 let)    350 m  
10.40 minižáci 2  (6 a 7 let) 350 m
10.45 minižákyně 1 (do 5 let)    350 m  
10.50 minižáci 1  (do 5 let)    350 m 
11.10 Vyhlášení výsledků žákovských  
 kategorií  
12.15 ženy Z1, Z2, Z3, muži M4,  
 dorost – 1 okruh   5,7  km  
 muži M1, M2, M3 – 2 okruhy 11  km  
13.30 Vyhlášení výsledků

Přihlášky předem nevyžadujeme, sta-
čí přijít včas před startem a  přihlásit 
se.  Nikoho nenutíme rozhodovat se 
o účasti několik týdnů předem, jak je 
to obvyklé u jiných závodů.
Letos byl náš závod zařazen do celo-
státního projektu České Unie Spor-

tu na rok 2015 „BĚHEJ S NÁMI“. 
Město Říčany podpořilo akci poskyt-
nutím grantu. 
Všechny důležité informace jsou 
na  webových stránkách pořadatele: 
www.ricany.cz/org/bezeckýklub, v sekci 
lesní běh, kde budou po skončení akce 
uveřejněny také výsledky a fotky. 
Přijďte všichni, ať je na co vzpomínat.

Za pořadatele Miloš Smrčka

Lesní běh Říčany  XCR (cross country run)

V kurýru 9/2015 vyšel na str. 61 článek Říčanské mladé pušky. Bohužel bylo u textu 
chybně vytištěné telefonní číslo. Tímto se omlouváme členům oddílu i zájemcům o sport 

a chybu napravujeme. Správné číslo je 608 966 362 (pouze tréninky na MTB kole).

Orientační běh
Orientační běh již k  Říčanům neod-
myslitelně patří, letos v září jsme za-
hájili již osmý rok. A víte, že:

 jsme letos jako oddíl skončili 
na druhém místě v prestižním seriálu 
Pražský pohár žactva?

 máme letos tři krajské přeborní-
ky na  klasické trati – Lauru DeHeij 
v D12, Marušku Vyhnálkovou v D16 
a Báru Vyhnálkovou v D18? 

 v  celkovém hodnocení středočes-
kých žebříčků jsme měli na bedně hned 
4 zástupce: Markétu Kotenovou (2. 
v D10), Lauru DeHeij (2. v D12), Ma-
rušku Vyhnálkovou (1. v D16) a Miku-
láše Černohorského (1. v H18)?

 Bára Vyhnálková si letos přivezla 
v pořadí již čtvrtou medaili z mistrov-
ství Evropy, tentokrát z  Rumunska, 
a je to zase zlato? 

 z celostátního žebříčku B si Hanka 
Šrámková a  Maruška Vyhnálková 
vyběhly licenci A (a mohou tak příš-
tí rok běhat vrcholné soutěže včetně 
mistrovství republiky)? 

 se chystáme na  podzimní sou-
středění na  Šumavu, kde budeme 
ladit formu na jeden z vrcholů sezo-
ny – mistrovství republiky družstev, 
které se koná začátkem října u Ho-
donína?

Pokud nevíte, tak zřejmě nečtete náš 
oddílový web www.obricany.cz.

Terka, Laura a Štěpán si vyběhli koláč za druhé 
místo v závodě štafet.

71



Ze sportu

PLAVECKÝ BAZÉN
    2015/2016

PLAVECKÝ BAZÉN NA FIALCE
JE PŘIPRAVEN                      PRO MNOHO 
PLAVECKÝCH AKTIVIT:
 Plavecká škola pro děti a dospělé
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Novinky ve Fuegu
Na  začátku září, konkrétně 5., 
jsme oslavili druhé narozeni-
ny našeho tanečního studia. Je 
neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
I v letošním roce se můžete těšit 
na  spoustu kurzů jak pro děti, 
tak dospělé. Taneční přípravku 

máme rozdělenou do čtyř kategorií. Máme děti Mini, je-
jichž kurzy probíhají ve středu a ve čtvrtek v čase 15.45 – 
16.30. Na tyto kurzy navazují kurzy pro děti ve věku od 6 
let. Dívky ve věku 12–16 let jsou rozděleny na začátečni-
ce a pokročilé a jejich kurzy probíhají v úterý odpoledne. 
Juniorské soutěžní páry jsou rozděleny na začátečníky, 
mírně pokročilé a  pokročilé. Začátečníci mají tréninky 
ve středu a ve čtvrtek, pokročilí a mírně pokročilí vždy 
v pondělí a v pátek. Pro dospělé tanečníky a  tanečnice 
máme již tradičně kurz Ladies latin, ve stejných časech 
jako v minulé taneční sezoně. Na středeční večerní kurz 
Ladies navazuje kurz Salsy pro páry, ve čtvrtek večer na-
vazuje kurz latinskoamerických tanců pro dospělé páry. 
Neváhejte a protancujte se s námi podzimem.
18. října se můžeme těšit na soutěž Fuego cup 2015, 
která se bude konat v KC Labuť. Uvidíte tančit juni-
orské i dospělé soutěžní páry, v kategoriích Hobby, 
D, C a B. Soutěž bude začínat již kolem deváté ho-
diny ranní a tančit se bude jako vždy až do podvečer-
ních hodin. Přijďte si užít taneční a soutěžní atmosfé-
ru a podpořit naše soutěžní páry.  Vaše Fuego

Křest nových strojů 
v Aquapalace

Ve druhé polovině září se ve Fitness Aqua-
palace Praha uskutečnil křest nových 
cvičebních strojů. Kmotry se stali Agáta 
Prachařová, Michaela Ochotská a  Petr 

Janda. Krásné dámy pokřtily nové stroje stylově – polily 
je nápojem L-carnitine. Otestovat nové stroje můžete 
nyní i vy – na výběr máte nekonečný žebřík, nekoneč-
né schody či jedinečný cvičební stroj Imoove. Pokud si 
chcete vyzkoušet, zda dokážete vyjít až na vrchol Empi-
re State Building, máte nyní jedinečnou možnost!
Více informací na www.aquapalace.cz

texty.kuryr@ricany.cz
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Vraťme se ještě na chvilku do posled-
ního prázdninového týdne, kdy naše 
závodní družstva vyrazila do výborně 
vybaveného gymnastického centra 
v  Liberci. Soustředění se zúčastnilo 
33 říčanských gymnastek a  5 tre-
nérek, všechny čekalo pět dní nabi-
tých gymnastikou. Jak to ale u  nás 
v  oddíle bývá zvykem, myslely jsme 
i  na  zábavu. A  tak kromě večerů pl-
ných her, filmů, tance, bylo na  třetí 
den připraveno „překvapení“ v  po-
době návštěvy populárního IQ parku 
– v případě starších děvčat, ty mladší 
strávily několik hodin v  aquaparku 
Babylon. Na  posledním dopoledním 
tréninku mohli rodiče zhlédnout, co 

nového se jejich gymnastky naučily. 
Soustředění bylo krásné a těšíme se, 
že se za rok do Liberce opět vrátíme.
Začátek září byl ve  znamení ukázko-
vých hodin, prvních kurzů, ale také 
několika vystoupení. Ještěrky cvičily 
v Říčanech v rámci Týdne sportu, mni-
chovická děvčata zase na slavnostním 

otevření nástavby ZŠ Mnichovice 
a Mariánské pouti. Závodní družstva 
rozjela naplno tréninky a připravují se 
na  první říjnové závody ve  sportovní 
gymnastice i teamgymu.
Těšíme se na další společnou práci! 
Trenérky TJ Tourist – odd. sportovní 
gymnastiky, www.gymnastika-ricany.cz

Začátek nového 
školního roku 
s gymnastikou

Sebeobrana nejen 
pro ženy

Pokud občas čtete Říčanský kurýr, 
asi víte, že se docela často objevují 
informace o různých fyzických napa-
deních. Nejde jen o  „bitky“ bezpro-
středně spojené s provozem nočních 
podniků. Jde i o napadení žen, poku-
sy o znásilnění atd.
Ani člověk beze zbraně ale nemu-
sí zůstat bezbranný. I  na  nečekané 
situace se dá připravit. Novou vlnu 
obliby proto zažívají kurzy reálné se-
beobrany. Zaměřují se na  modelové 

situace, které vycházejí z  nejčastěj-
ších způsobů napadení. 
My, trenéři ze školy  Taekwon-Do 
Strančice, klademe důraz na  jedno-
duché funkční obranné 
a  útočné techniky, vybrané na  míru 
účastníkům našich kurzů. Velký dů-
raz klademe také na prevenci a takti-
ku při napadení.
Letos jsme připravili intenzivní a nově 
i  pravidelné kurzy sebeobrany pro 
ženy, které nabídneme od  října také 
v Říčanech, v malých skupinách 4 až 
10 osob, a to (v případě zájmu) i v do-
poledních hodinách, což možná uvíta-
jí maminky školkových dětí a školáků. 
Předchozí sportovní zkušenost není 
nutná. V případě zájmu otevřeme kur-
zy i pro jiné skupiny: děti, muže, seni-
ory, učitele, individuální trénink atd. 
Přijďte si zatrénovat pro zdraví, dob-
rý pocit a větší sebevědomí. 

Tomáš Mácha 4. dan, 
trenér sebeobrany
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Florbalové soustředění 
Poslední srpnový týden pořádal náš 
florbalový oddíl již počtvrté soustředění 
všech mládežnických kategoríí.  Zájem 
dětí byl velký, a tak jsme letos vypravili 
z našeho tradičního odjezdového místa 
u  ZŠ Bezručova hned 2 autobusy. Na-
ším cílem byla tentokrát Nová Včelnice 

nedaleko Jindřichova Hradce. Prostředí nebylo tak krásné, 
jako loni na  Šumavě, ale místní sportovní areál, který vyu-
žívají různé sportovní oddíly z  celé republiky, nám poskytl 
výborné sportovní zázemí. Měli jsme k dispozici velkou halu, 
nádherný atletický areál, kde jsme si mohli díky vstřícnosti 
místního atletického oddílu vyzkoušet rozličné atletické dis-
ciplíny, a  starší kategorie využily pro regeneraci několikrát 
i vířivku. Máme za to, že jsme si laťku posunuli zase o kousek 
výš a po sportovní stránce bylo letošní soustředění znovu lepší 
než to loňské. Velkým zpestřením tréninkového procesu byl 
atletický areál, kde jsme kromě atletického drilu vyzkoušeli 
například skok do výšky, který se klukům líbil asi ze všeho nej-
víc, protože příležitost zaskákat si v regulérním výškařském 
sektoru s kvalitním doskočištěm není  úplně běžná. Zajíma-
vá zkušenost byl i  vrh koulí, kde se kluci mohli přesvědčit, 
že to není jen o síle a mnohdy subtilnější postavy díky tech-
nicky dobře provedenému vrhu značně překonaly „siláky“. 
Samozřejmě, že naším hlavním útočištěm byla hala, která 
nás potěšila velmi dobrým povrchem. Celkem jsme měli tři 
hodinové jednotky dopoledne a tři odpolední jednotky v délce 
90 minut. Večer byly dobrovolné hrací tréninky 30–45 minut 
pro každou kategorii. Věříme, že na úsilí, které kluci a holky 
tréninku na  soustředění věnovali, navážou i  v  tréninkovém 
procesu v průběhu sezony a projeví se to i na výkonech na tur-

najích. Musím všechny účastníky letošního soustředění po-
chválit za přístup k tréninkům a velmi dobrou kázeň, protože 
jsme nemuseli řešit žádné prohřešky a plně se mohli věnovat 
florbalu, kvůli kterému jsme tam jeli. Velkou radost jsme také 
měli z toho, jak spolu kluci a holky z různých kategorií komu-
nikovali, protože i to bylo smyslem soustředění, aby se posílily 
kamarádské vazby napříč kategoriemi, aby si vzájemně fandi-
li, podporovali se a sdíleli hrdost na příslušnost ke klubu.

Jiří Pros, FBC Říčany

Miniklubík APDT opět v provozu 
Začínáme od  října každé pondělí a  středu 8.00–12.00 
v centru Na Fialce.
Jak budou vaše děti trávit podzimní prázdniny?
Co si vyzkoušet na vlastní kůži Parkour &Freerun pod ve-
dením trenérů z říčanského týmu APDT?

Za APDT, Iva Mračková

Ze sportu
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Sokol Říčany
Atletické 
soustředění 
Jičín 2015
Jičín, město Rum-
cajse, Manky a Ci-

píska, ale také Albrechta z  Valdštej-
na, patřilo od 23. 8. do 29. 8. atletům 
z říčanského Sokola. 12 mladých at-
letických nadějí s třemi trenéry bydle-
lo hned vedle moderního atletického 
oválu. Každý den začínal nemilosrd-
ně rozcvičkou, poté jsme se vydali 

do  jičínské nemocnice na  snídani 
(oběd i  večeři, kvalita jídla vynikají-
cí). Pak následoval úklid, bodování 
a už jsme byli na oválu. Aby se nám 
tartan poněkud nepřejedl, vyměnili 
jsme ho jednou za naučný výlet do Ji-
čína, jednou do  Prachovských skal, 
za  koupání v  Jinolických rybnících 
nebo za  výšlap na  Zebín. Zkrátka, 
byli jsme stále v akci, stále v pohybu. 
Poslední den už jen olympiáda a… 
noční hra. Myslím, že po  téhle noč-
ní hře už nikdo nezapomene, kolik 
schodů má Valdická brána nebo jaká 
budova je v  Jičíně nejstarší. A  pev-

ně doufáme, že nikdo nezapomene 
na  těch šest fantastických dnů v  Ji-
číně. 
Eržika, Vendula, Viktor, atletický oddíl.

U každého tenisového turnaje, který se 
koná pod širým nebem, hraje důležitou 
roli počasí. Letošní STODVACÍTKA 
se odehrála na říčanských kurtech dne 
29. srpna, kdy panovala na celém úze-
mí naší republiky tropická vedra. Jistě 
pamatujete, jak byli zejména senioři
varováni, aby zůstávali v klidovém re-
žimu, nevycházeli ven, dodržovali pit-
ný režim atd. Ale tenisová STODVA-
CÍTKA je deblový mužský turnaj 
právě seniorů, kde každá dvojice musí 
věkově splnit minimálně 120 let, při-
čemž ten mladší spoluhráč z této dvo-
jice musí mít alespoň 50 let. Letos byl 
o tento turnaj opět velký zájem a účast 
musela být omezena na 17 dvojic. Ač 
slunce nemilosrdně pálilo již od rána, 
všichni senioři bojovali obdivuhodně 
jako o  život. Vítězem celé soutěže se 

stala dvojice Jan Mika a Zdeněk Šal-
da, která se utkala ve  finále s  dvojicí 
František Bulín a Martin Vosátka.
Jménem všech účastníků turnaje vyja-
dřuji poděkování řediteli turnaje Stan-
dovi Koubkovi, který tradičně prokázal 
svůj profesionální přístup při zabez-
pečení přípravy, organizace a  hladké-
ho průběhu turnaje. Sám se umístil 
ve dvojici s J. Voclem na 3. místě.
Tradicí se stalo večerní společenské 
posezení nejen hrajících seniorů, ale 
i jejich manželek a dalších hostů. Ne-
chyběla živá hudba, tanec a zejména 
vynikající pohoštění, které i v průbě-
hu celého dne rovněž profesionálně 
zabezpečoval Mirek Loppen, sám ak-
tivní účastník turnaje. Manželky hrá-
čů pak tradičně „soutěžily“ o nejlepší 
pochoutky jejich kuchyně.

Rovněž na tomto místě je nutno podě-
kovat všem sponzorům za  dary a  pří-
spěvky, bez nichž by se tento turnaj, 
s  tak bohatým programem, nemohl 
uskutečnit. Jedná se o firmy Coca Cola, 
hotel Pratol, restaurace U Jermařů, Pe-
kařství Frydrych, Městský úřad Říčany, 
Vocl Roman, Vencovský Karel, Vosátka 
Martin a Vosecký Zdeněk.

Hana Dobrovodská
Členka tenisového oddílu

Babiččin mazanec  
– 5. ročník

Letošní horké léto neodradilo nadše-
né volejbalisty v  Říčanech a  v  sobotu 
8. 8. 2015 se sešli na  sokolském hřišti 
na  5. ročníku volejbalového turna-
je o  „Babiččin mazanec“. Přestože 
se odpolední teploty vyšplhaly přes  
35 °C, hráči ve věku 50 let a více bojovali 
o hlavní cenu, mazanec, který každoroč-
ně peče nejstarší členka amatérského 
volejbalového oddílu Tělocvičné jednoty 
Sokol Říčany a Radošovice. Mezi sebou 
soupeřila smíšená družstva se zajímavý-
mi názvy: Dobráci, Druhý dech, Sirotci 

a Zlatíčka. Vítězové byli všichni, kteří se 
zúčastnili, a  tak byli odměněni stejně. 
Pouze Sirotci si pochutnali na voňavém 
mazanci. Na letošní ročník jsme dostali 
podporu z  grantu města Říčany a  tak 
jsme mohli hrát s novým míčem či vyba-
vit síť anténkami. Nejstaršímu účastní-
kovi bylo 70 let a nejvzdálenější účastník 
byl z Pardubic. Po skončení turnaje ne-
chybělo ani posezení při kytaře, bendžu, 
base i houslích.  Kdo mohl, tak zůstal, 
a zpívalo se až do tmy. Srdečně zveme 
všechny na  další ročník, který se bude 
hrát 6. 8. 2016.

Jarmila Voráčková, náčelnice T. J. 
Sokol Říčany a Radošovice

Tenisová „STODVACÍTKA“ –  8. ročník
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Bronz z mistrovství  ČR!
12. 9.–13. 9. se konalo v Doksech mistrovství ČR mládeže 
v  rapid šachu. Pořadatelem byl novoborský ŠK a  turnaj 
se odehrál v rekreačním středisku Poslův Mlýn. Říčanská 
výprava přivezla domů  vzácný kov.
V kategorii D10 se Monika Strnadová umístila na skvělém 
třetím místě a jako jediná dokázala vítězce sebrat půl bodu. 
Monika hrála pěkné taktické šachy a  hlavně, hrála úplně 
v klidu. V této kategorii hrála ještě Kačka Pastrnková, které 
se moc nedařilo. Kačka hodně trénuje, ale chybí jí turnajo-
vá praxe a pevné nervy. Obsadila celkové 13. místo.
Bohužel o nervech to bylo i u Julie Vilímové, která si domů 
veze hezké 5. místo. Julča v posledním kole soupeřku pře-
hrála, získala vyhranou pozici, ale pak přišly již tradiční pro-
blémy. Nervy, čas, nejistota. Partii nakonec prohrála. Škoda, 
medaile byla doslova na dosah. V kategorii D14 hrála také  
Hanka Bartošová. Hanka hrála první den velice pěkné šachy 
a docela se jí dařilo, bohužel jí chybí více zkušeností, a to se 
ve hře ukázalo i druhý den. Hanka skončila na 15. místě.  
V kategorii D12 hrála Majda Rybová a jen malinko chy-
bělo, aby skončila v  první desítce. Konečné 11. místo je 
dobrý výsledek. 

NA MČR se také probojovali i chlapci. V kategorii H10  Da-
vid Hampl, když skončil na 29. místě, Pavel Kurek v kate-
gorii H12 obsadil 32. místo a Michal Pastrnek v kategorii 
H14 37. místo. Kluci to ve svých kategoriích měli velice těž-
ké, často zápasili s časem, což ale dává příslib do M Čech 
v praktickém šachu, kam odjíždí na týden v říjnu.  

Stanislav Stárek

Reprezentant Vojtěch Plát vítězem 
v Říčanech
Třináctý ročník Poháru města Říčany, který se hraje tý-
den v KC Labuť, měl opět velkou účast hráčů z celé ČR. 
Na  startu se objevilo 159 hráčů v  čele s  mezinárodním 
mistrem a reprezentantem Vojtěchem  Plátem.
Ačkoliv na startu byl další mezinárodní mistr (Vesselovski) 
a dalších pět mistrů FIDE, Vojta Plát zvítězil stylem start 
– cíl a nenechal nikoho na pochybách, že se jedná o repre-
zentanta, který jistě má před sebou, díky svému mládí, vel-
kou šachovou budoucnost.  Jeho talent byl znám již dříve 
a možná, že si někteří z vás vzpomenou na jeho velmi vtip-
né vystoupení v TV před cca 8 lety v pořadu Jana Krause.
Podobně suverénně vyhrál i B turnaj Karol Grečný, hráč Stru-
hařova bydlící v Říčanech, šachově vyrůstající na Slovensku.
Nejlepším domácím hráčem  byl jako vloni Stanislav Stá-
rek na 6. místě a Hana Kubíková na celkovém 27. místě.
V  B turnaji byl nejlepším hráčem Boleslav Studzinski, 
který skončil na  9. místě, a  Kateřina Müllerová   mezi 
ženami v celkovém pořadí na 29. místě.
Pohár města Říčany se hrál zároveň jako Krajský přebor. 
KŠ Říčany 1925 získal jednu zlatou – Hana Kubíková 
v ženách, dvě stříbrné  – Anna Zlámaná  v ženách  a Kate-
řina Müllerová do 20 let a dvě bronzové – Marek Otruba 
v kategorii do 18 let a Tomáš Skalický v kategorii do 20 let. 
Poděkování patří městu Ŕíčany za finanční podporu, KC 

Labuť za skvělé zázemí a početnému organizačnímu týmu 
KŠ Říčany 1925. 

Jaroslav Říha

Ze sportu

76 texty.kuryr@ricany.cz



Po roce a poprvé v zářijovém termí-
nu se uskutečnil jubilejní 10. ročník 
Memoriálu Oldy Nehasila.
Druhý víkend v září se sešlo za vel-
mi příjemného tenisového počasí 
a  za  řízení zkušeného tenisového 
funkcionáře Libora Nehasila a  jeho 
nadšeného týmu organizátorů 
na kurtech u Jurečku 29 mužů či do-
rostenců. Protože je turnaj součástí 
termínové listiny ČTS, hráčské ob-
sazení bylo kvalitní, ať již v  podobě 
bývalých prvoligových či několika 
současných hráčů z druhé ligy. 
V  prvním kole turnaje bylo vidět 
několik vyrovnaných a  zajímavých 
duelů. Za  zmínku stojí marný boj 
spolufavorita turnaje a  odchovance 
říčanského tenisu Marka Mrázka 
(LTC Houštka) s  Petrem Benešem 
(OAZA Praha), hodinový boj Ště-
pána Bimky (Sokol Říčany) s  Jiřím 
Noskem (Sport Eden Beroun) ukon-
čený po emotivním vystoupení hráče 
Noska po prvním setu (7:6 Bimka), 
či 90minutový boj druhého nejstar-
šího v  singlovém pavouku Filipa 
Krischkeho (TK Radošovice) s Mar-
tinem Horským (Bohemians Pra-
ha), kdy za  stavu 6:7 domácí hráč 
skrečoval pro naprosté vyčerpání.
Druhé kolo nabídlo všem, kdo zaví-

tali na naše kurty, opět hezký tenis. 
Mohli jsme vidět nejdelší utkání 
turnaje, kdy Tomáš Gajdůšek (Tenis 
Banka Praha) přehrál po  více než 
třech hodinách Martina Horského. 
Radost udělal domácím příznivcům 
David Michalička (TK Radošovice), 
který po  možná nejlepším výkonu 
sezony přehrál třetího nasazeného 
Aleše Strážnického (TCD Horní 
Měcholupy).
V krásném nedělním ránu byly roze-
hrány čtvrtfinálové duely. První na-
sazený Ondřej Dušek (OAZA Pra-
ha) narazil na  Romana Jetela (LTC 
Houštka) a  matador středočeského 
tenisu opět ukázal ve svých 45 letech 
velkou kvalitu a s přehledem vyhrál. 
Bohužel se s turnajem rozloučil do-
mácí David Michalička, podlehl vel-
mi dobře hrajícímu Petru Benešovi, 
a  také Štěpán Bimka, který prohrál 
s Martinem Takáčem (Sj. Č. Brod).
Semifinálové duely byly již v  jasné 
režii favoritů, a  tak jsme se mohli 
těšit na  finálový zápas Roman Jetel 
a Petr Beneš. V něm však již bylo jas-
né, že věk se neptá, a tak se vítězem 
turnaje ve dvouhře stal Petr Beneš.
Ve  čtyřhře startovalo pouze 8 dvo-
jic. Všichni jsme se těšili na finálový 
duel, ke kterému po losu mělo dojít, 

což se potvrdilo. Roman Jetel spolu 
s nejstarším účastníkem turnaje Li-
borem Nehasilem (TK Radošovice) 
a  proti nim favorité Marek Mrázek 
a Michal Jetel (LTC Houštka). Favo-
rité neměli mnoho práce a zaslouže-
ně zvítězili. 
V příštím roce vstoupí turnaj do dru-
hé dekády a  my všichni z  kurtů 
od  Jurečku věříme, že se budeme 
moci dívat na zajímavá tenisová klá-
ní a užívat pohodu, kterou náš klub 
nabízí všem!
Za TK Radošovice

Filip Krischke, sportovní referent

10. ročník Memoriálu Oldy Nehasila 
v tenise

Sportovec roku
Ankety se zúčastnilo více než 330 lidí, kteří celkem rozdali přes 2 000 hlasů 
ve čtyřech kategoriích. Ve veřejném hlasování zvítězili následující sportovci.
Dospělí jednotlivci 
Jiří Schlögl (extrémní běžec, Spartan 
racer), Jitka Šimáková (mistryně ČR 
v  triatlonu), Miroslav Němeček (re-
prezentant v ragby)

Dospělí týmy
David Kroulík – Michaela Hronská 
(mistři ČR v akrobatickém rokenrolu), 
RC Mountfield Říčany (ženský oddíl 
ragby), Šrámek – Pračka – Rožek (šta-
feta veteránů orientačního běhu)

Mládež jednotlivci 
Martin Cimprich (ragbista, mistr 
ČR), Agáta Vašutová (sportovní gym-
nastka, 2. na MČR družstev), Josefína 
Vojtěchová (plavkyně a  triatlonistka, 
3. na MČR jednotlivců 100 m prsa)

Mládež týmy
RC Říčany U13 (ragbisté, mistři ČR), 
Basket Říčany U15 (basketbalistky, 3. 
v žákovské lize U15), Dívčí formace Ma-
donna (rokenrol, 4. na mistrovství světa)

Ostatní informace včetně počtu 
bodů jednotlivých účastníků najdete 
na  stránkách Řídím Říčany (www.ri-
dimricany.cz).

Slavnostní vyhlášení proběhlo 28. září 
na folkovém festivalu v areálu Olivovny. 
Detailní výsledky ankety včetně cen od-
borné poroty přineseme v listopadovém 
Kurýru. Pokusíme se též získat rozho-
vory s vítězi jednotlivých kategorií.

David Michalička
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Mistrovství světa 
v ragby 2015 
V pátek 18. září odstartovalo v Anglii 
napjatě očekávané mistrovství 
světa v  ragby, bez nadsázky nej-
větší sportovní událost letošního 

roku. Nejlepší týmy světa se již po osmé v historii utkávají 
o slavný Webb Ellisův pohár. Ten bude na další čtyři roky 
znát svého nového držitele v sobotu 31. října. Mistrovský 
titul obhajují novozélandští All Blacks. 
I čeští fanoušci mohou být u toho prostřednictvím vysílání 
ČT sport. Téměř pět desítek utkání se odehraje na 13 brit-
ských stadionech včetně londýnského olympijského stánku. 
V prvním zápase proti sobě nastoupily domácí Anglie a ti-
chomořské Fidži. Toto utkání mohli sledovat příznivci ragby 
také na říčanském ragbyovém stadionu Josefa Kohouta 
z hlavní tribuny při prvním velkoplošném promítání ragby 
na plátně 10x5 m. Přímo ve studiu České televize spoluko-
mentoval toto úvodní utkání bývalý říčanský rozhodčí Jiří 
Štuksa, jehož je to již třetí šampionát za  komentátorským 
mikrofonem. Česká televize odvysílá celkem 30 zápasů 
od bojů v kvalifikačních skupinách až po semifinále a finále. 
Pořadatelé MS 2015 očekávají rekordní návštěvnickou 
účast. Většina z  2,8 milionů vstupenek je již teď bezna-
dějně vyprodána. Ragbyová mistrovství světa jsou pravi-
delně třetí největší sportovní událostí planety. Více place-
ných návštěvníků přitáhnou jenom světové šampionáty 

Ragbyový program na stadionu Josefa Kohouta v Říčanech

Sobota  3. 10.

Muži | 15.00 | RC Mountfield Říčany – RC Praga Praha

Sobota 10. 10.

Kadeti | 10.00 | RC Mountfield Říčany – RC Slavia Praha 

Junioři | 11.30 | RC Mountfield Říčany – RC Slavia Praha

Neděle 25. 10.

Kadeti | 13.00 | RC Mountfield Říčany – RC Bystrc

Středa 28. 10.

Kadeti | 13.00 | RC Mountfield Říčany – RC JIMI Vyškov

Junioři | 14.30 | RC Mountfield Říčany – RC JIMI Vyškov

Sobota 31. 10.

Muži | 15.00 | RC Mountfield Říčany – RC Praga Praha

Sobota 7. 11.

Muži | 14.00 | RC Mountfield Říčany – RC Sparta Praha

Sobota 14. 11.

Muži | 14.00 | RC Mountfield Říčany – RK Petrovice

ve fotbale a letní olympiády. Obzvláště poslední tři ragby-
ová mistrovství se těšila extrémně velké popularitě, počet 
návštěvníků se pohyboval mezi 1,47 a 2,19 miliony. Od-
borníci odhadují, že pořadatelství šampionátu v letošním 
roce přinese britské ekonomice zisk 2,2 miliardy liber.
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Mistrovský oddíl TŠ Twist 
uvádí:
Co? 
Pohár starosty města Říčan 2015, 15. ročník taneční 
soutěže v akrobatickém rokenrolu. Mezinárodní soutěže 
se zúčastní i mistři světa. Soutěžit se bude v kategoriích 
dětských, žákovských, juniorských a  seniorských, a  to 
ve formacích i v párech. Za domácí oddíl TŠ Twist budou 
soutěžit mimo jiné reprezentační formace dívek i párů, ale 
třeba i úřadující mistři republiky mezi dospělými akroba-
ty. Tančit bude cca 100 říčanských dětí a mládeže!

Kdy a kde? 
24. října 2015 v městské sportovní hale, začínáme v 10 
hodin prostorovými zkouškami, soutěžit se bude až 
do noci.

Kdo akci pořádá a zaštiťuje?
TŠ Twist Říčany ve spolupráci s ČSAR a firmou con4pas, a.s. 
Akce je podporována městem, na  akci bude použit grant 
města Říčany. Pan starosta Vladimír Kořen už léta akci osob-
ně zaštiťuje. Dále spolupracují mnozí ochotní a obětaví rodi-
če, kteří si váží dlouholeté práce s dětmi v TŠ Twist Říčany.

Co nás čeká v TŠ Twist Říčany dále?
Soustředění všech skupin o  podzimních prázdninách 
koncem října a hlavně účast na mistrovství světa a Evro-
py v  ruské Kazani. Českou republiku budou zastupovat 
dvě dívčí juniorské formace (do 15 let) Madonna a Royal 
a dále nová říčanská párová formace. Do ruského velko-
města Kazaně nás cestuje celkem 42 osob. Už se těšíme, 
v  této tatarské oblasti Ruska, kde je každý druhý občan 
muslim, jsme ještě netančili. Tak sledujte www.tstwist.cz, 
kde se dozvíte více.

manželé Boháčkovi

Ragby si pro svoje vysoké sportovní hodnoty, dramatič-
nost, bojovnost a  specifickou kulturu získává stále více 
příznivců napříč zeměmi a  kontinenty. Není zatíženo 
dopingovými skandály ani skandály rozhodčích, neukáz-
něností fanoušků, korupcí ani simulováním hráčů. Členy 

světové organizace World Rugby je nyní 119 zemí a další 
desítky jsou členy kontinentálních unií či mají přidružený 
status. Celosvětový počet registrovaných ragbistů se od-
haduje na 6,6 milionů. Ragby o sedmi hráčích bylo také 
nově zařazeno do programu LOH v Rio de Janeiru.

12. září 2015 se na  Masarykově náměstí v  Říčanech 
uskutečnil již 13. ročník koloběžkových závodů pro malé 
i velké pod názvem Koloběžková Grand Prix a nutno říct, 
že se podařil po  všech stránkách. Když začneme poča-
sím, tak velmi příjemných 22 °C bylo dokonalých jak 
pro diváky, tak především pro závodníky. Tady je další 
posun – letos bylo celkem 193 účastníků, a to je 4. nej-
vyšší  účast. Co ale předčilo veškerá očekávání, to byla 
štědrost všech přítomných. Z dobrovolného startovného 
se na  Dětský domov ve  Strančicích vybralo rekordních  
8  290 Kč! Jinak závody se obešly bez větších pádů či 
zranění, takže MUDr. Broukal, který mi opět zajišťoval 
zdravotní dohled, byl téměř bez práce, a  i  městská po-
licie, která zajišťovala bezpečnost na  náměstí, byla bez 
práce. Doprovodný program tentokrát obstaral Lukáš 
Buriánek se svým   biketrialem a  spousta dětí si jeho 
dráhu ráda vyzkoušela. Reakce většiny přítomných mě 
ujistily, že tato Grand Prix má své pevné místo v kalen-
dáři akcí na území Říčan a můžeme se tak těšit na ročník 
další, na který se již nyní začínáme připravovat. Kdo si 

chce přečíst podrobné výsledky jednotlivých kategorií,  
ať se podívá na stránky  www.kolobrnda.unas.cz. Kolo-
běhu zdar!

Ladislav Musil, hlavní pořadatel

13. ročník Koloběžkové Grand Prix Říčany
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Co se děje v kultuře

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 

Týden knihoven 
České knihovny nabízejí své služby 
návštěvníkům a  čtenářům po  celý 
rok. Začátkem října však mnoho 
z  nich ožívá ve  zvýšené  míře a  na-
bízí různé služby a  akce nad rámec 
své běžné činnosti, neboť to je doba 
Týdne knihoven. Vyhlašuje jej SKIP 
– Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků. Letos se koná již 19. 
ročník, proběhne ve  dnech 5.–11. 
října.  Také říčanská knihovna je 
pravidelným účastníkem Týdnů 
knihoven. Při této příležitosti se 
uskuteční různé akce a  knihovna 
významně rozšíří své služby a mož-
nosti pro čtenáře.

Nová služba – 
půjčování audioknih
Husova knihovna zahajuje od 5. října 
půjčování audioknih. Po  elektronic-
kých knihách je to tedy další novinka, 
kterou zavádíme. Jedná se o zvukový 
dokument na CD. Audiokniha je další 
alternativa ke čtení klasické papírové 
knihy, i když ji (podobně jako je tomu 
u  elektronických knih) nenahrazuje, 
je jiným fenoménem. Je kompletně 
přečtena nebo převyprávěna pro-
fesionálním interpretem a  nahrána 
do zvukového formátu. Hlavní výho-
dou audioknih je možnost poslechu 
v  situacích, kdy vlastní čtení není 
možné (třeba při řízení auta), když 
nás už bolí oči nebo když se nám čte-

ní zdá moc namáhavé… Jsou velkou 
pomocí pro některé skupiny uživate-
lů, např. pro zrakově postižené. Vý-
půjční lhůta v naší knihovně je stejná 
jako u klasických knih, tedy 1 měsíc. 
Omezen bude jejich počet na  jednu 
výpůjčku, bude možné si najednou 
půjčit nejvýše 5 audioknih.

Josef Čapek 
malíř, básník, spisovatel
Od  5. října do  konce listopadu mají 
návštěvníci knihovny možnost zhléd-
nout výstavu s  názvem „Josef Čapek 
– malíř, básník, spisovatel“. Výstava 
podává ucelenou informaci o  životě 
a  díle tohoto umělce a  ryzího člově-
ka, který byl až dosud ve stínu svého 
celosvětově známého bratra Karla. 
Na  13  panelech je dokumentována 
jeho tvorba literární i výtvarná, odvíjí 
se jeho životní příběh. Výstava za-
chycuje mládí, studia, první společ-
né tvůrčí počátky s  Karlem Čapkem, 
předválečnou avantgardu, volnou 
malbu i  práci pro obživu, umělecky 
naplněná 30. léta 20. století, boj proti 
totalitě a konec v koncentračním tábo-
ře. Je doplněna faktografií – soupisem 
literárního díla, výstav, zastoupením 
v galeriích. Scénář výstavy vytvořil Pa-
mátník Karla Čapka.

„Nadílka“ knih
V  Týdnu knihoven, 5.–11. října, 

budeme nabízet návštěvníkům „na-
dílku“ starších knih, které si mohou 
zdarma odnést (do  vyčerpání zá-
sob). 

Autorské čtení
Husova knihovna uvede v říjnu další 
pořad z cyklů autorských čtení. Hos-
tem v knihovně bude Pavel Kosatík, 
jeden z našich nejznámějších spiso-
vatelů a žurnalistů. 
Pavel Kosatík je absolventem práv-
nické fakulty. Pracoval jako redak-
tor v několika nakladatelstvích a re-
dakcích, od  roku 1996 je na  „volné 
noze“. Začal jako spisovatel sci-fi, 
dnes je znám jako spisovatel faktu 
a  literární historik. Pravidelně pub-
likuje v časopisech Týden a Respekt 
(zde psal seriál Česká inteligence). 
Založil nakladatelství Kdo je auto-
rem více než 20 knih, z nichž některé 
dosáhly významného ocenění. Oce-
něna byla i jeho novinářská činnost, 
za rok 2009 získal Cenu Ferdinanda 
Peroutky. Je také autorem televiz-
ních scénářů – Jan Masaryk I  a  II, 

Fenomén Kohout, Zmizení bankéře 
Preisse, České století.
Jsme rádi, že Pavel Kosatík při-
jal naše pozvání. Jeho vystoupení 
v  knihovně (v  oddělení pro dospělé 
na Masarykově náměstí) se uskuteč-
ní ve  čtvrtek 15. října, začíná v  18 
hodin. Vstup je volný. Těšíme se 
na vaši návštěvu. 

80 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

Naším hostem bude významná osob-
nost ze světa ekonomie a financí, hlav-
ní ekonom a jednatel společnosti Next 
Finance Vladimír Pikora. Veřejnosti je 

znám svou bohatou publikační činnos-
tí. Mnoho knih napsal spolu se svou 
manželkou, další známou ekonomkou 
Markétou Šichtařovou (Všechno je ji-

nak aneb Co nám neřekli o důchodech, 
euru a budoucnosti, Nahá pravda aneb 
Co nám neřekli o našich penězích a bu-
doucnosti, Lumpové a beránci).    

Připravujeme: čtvrtek 26. listopadu, 18.30 – Vladimír Pikora

Cestující procházející na Wilsonově ná-
draží jižní chodbou si možná povšimli 
nástěnných poutačů, které upozorňují 
na  to, že před 125 léty vznikla Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a  umění. Dne 23. led-
na 1890 císař František Josef I. zřízení 
akademie povolil a schválil její stanovy. 
Zájemci o historické podrobnosti je na-
leznou na internetu. Pro nás je důležité, 
že uvedený termín je začátkem dlouhé 
a plodné cesty moderní české vědy.
Současná Akademie věd České re-
publiky se hlásí ke  zmíněnému dě-
dictví a  vyjádřením této skutečnosti 
byl mj. rozsáhlý hudební festival A-
-Fest in Park uskutečněný 6. 9. 2015 
v  Průhonickém zámku i  v  parku. Je 
pozoruhodné, že výběrovým řízením, 
které dostali na  starost muzikologo-
vé, prošlo přes 30 souborů nejrůzněj-
šího charakteru, přičemž společnými 
jmenovateli byla kvalitní hudba a ale-
spoň jeden akademik v souboru.
První informace přišla do Říčanského 
komorního orchestru (ŘKO) dvěma 
nezávislými cestami, jednak prof. He-
inzelovi na  Astronomický ústav AV 
ČR v  Ondřejově, a  dále autorovi to-
hoto článku. Po poradě s kolegy v or-
chestru jsme se rozhodli zkusit štěstí 
a přihlásit se k účasti na festivalu, pro-
tože přinejmenším druhou podmínku 
jsme bohatě splňovali. V  ŘKO hrají 
dva aktivní akademici a dva důchodci 
ze zmíněného ústavu.
Byli jsme požádáni o zaslání nahrávky 
a fotografie. K dispozici byla nesestři-
haná nahrávka 18. koncertu v  Bet-
lémské kapli z 18. 12. 2014, který se 
tradičně uskutečňuje pod záštitou dě-
kana a Akademického senátu Fakulty 
strojní ČVUT v Praze, kde mnozí čle-
nové ŘKO hrají, a fotografie z Vánoč-
ního koncertu z 11. 1. 2015 z kostela 
sv. Petra a  Pavla v  Říčanech (foto fy. 
Flachs, Říčany). Pak nezbylo než če-
kat, a  kupodivu to nebylo dlouhé če-

kání, protože již 3 týdny po  odeslání 
jsme měli v  rukách rozhodnutí o  po-
zitivním výsledku výběrového řízení 
a o akceptování naší přihlášky.
V  původní verzi programu jsme měli 
hrát na nádvoří zámku, takže bylo po-
třeba zvolit skladbu s dostatečnou zvu-
kovou rezervou, abychom byli slyšet. 
V prosinci 2013 jsme v Ondřejově před 
Vánocemi hráli ve spolupráci s kolegy 
Z. Mikuláškem a J. Strmiskem z Brna 
zajímavý a prakticky neznámý koncert 
V. Kněžka (1745–1806) pro 2 klarinety 
s  doprovodem orchestru a  naše volba 
padla právě na tuto skladbu.
Problém byl v  tom, že již začínaly 
prázdniny, takže na zkoušení zbylo jen 
pár dní na začátku  školního roku. Kro-
mě toho bylo nutné orchestr výrazně 
rozšířit o dechovou sekci a každý ví, že 
shánění „dechů“ je s ohledem na jejich 
nedostatek svízelné. Díky nadstandard-
ním přátelským a kolegiálním vztahům 
(mezi pořádnými muzikanty obvyklý 
jev) jsme na prázdniny odcházeli s pří-
slibem, že orchestr se sejde v potřeb-
ném počtu a kvalitě účinkujících.
Po  dvou zkouškách bez sólistů 1. a  3. 
9. 2015 nadešel očekávaný den, který 
jsme v 9 hodin zahájili v Rytířském sále 
Průhonického zámku první a  jedinou 
zkouškou se sólisty. Přišli (přesně!) 
všichni oslovení muzikanti a v krásném 
prostředí sálu jsme se během hodiny do-
stali do potřebné formy, upravili tempa 
a některé detaily skladby.
Organizátoři dovolili rozšířit program 
o úvodní část skladby M. A. Charpen-
tiera „Te Deum“, a  tím připomenout 
památku naší kolegyně Dr.  Anity Da-
říčkové, se kterou jsme se rozloučili 3 
týdny před koncertem.
Byli jsme poctěni tím, že jsme v Ry-
tířském sále zahajovali dopolední 
část programu. Měli jsme k dispozici 
30 minut, během kterých nás uvedl 
prof.  P.  Koťátko, zahráli jsme Char-
pentiera, potom prof.  Mikulášek 

krátce seznámil posluchače s  osob-
ností V. Kněžka a následoval koncert.
Hodnocení koncertu ponechávám ji-
ným, za svoji osobu jsem přesvědčen, 
že jsme dosáhli maxima. Snad o tom 
svědčí reakce posluchačů, poděko-
vání předsedy AV ČR pana prof.  J. 
Drahoše i náš dobrý pocit, se kterým 
jsme se rozjížděli domů.
Zdá se, že byl úspěšně položen základ-
ní kámen nově vznikající tradici, proto-
že pozvání na příští rok nám již přišlo.
Poděkování mých kolegů i mé směřu-
je k organizátorům festivalu A-Fest in 
Park, městskému úřadu, kulturnímu 
středisku a Základní umělecké škole 
v Říčanech, Astronomickému ústavu 
AV ČR, muzikantům, kteří rozšířili 
orchestr, sólistům a  posluchačům 
za vlídné přijetí.
U  základů shora zmíněné akademie 
stála známá osobnost – architekt Josef 
Hlávka (1831–1908). Byl to nesmírně 
pracovitý „renezanční člověk“ s ohrom-
ným rozsahem zájmů a zejména známý 
podporou vzdělanosti a technické tvůrčí 
práce. To všechno jsou části toho, co 
jsme zvyklí označovat pojmem „kultu-
ra“ a  co zahrnuje ohromnou množinu 
lidských činností včetně mnoha dru-
hů umění, jejichž výsledkem je dobro, 
pohoda, radost, krása a  další pozitivní 
účinky na život lidí. Doufám, že by z nás 
měl radost. Josef Zicha

Jubileum Akademie věd České republiky

FO
TO

: M
. H

UŽ
VÁ

RO
VÁ

, A
KA

DE
M

IC
KÝ

 B
UL

LE
TIN

 A
V 

ČR

81



10 ŘÍJEN
PROGRAM 2015

PŘIPRAVU-
JEME

10.00

04

GREEN DAY PRAGUE 
IDIOTS REVIVAL
 Pá 23 / 10 / 2015 – 20.00
   KONCERT JEDNOHO Z NEJVĚROHODNĚJŠÍCH   
   GREEN DAY REVIVALŮ U NÁS.  

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.  

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).

DIVADELNÍ PODZIM JIŘÍHO ŠATOPLETA 
– XIX. ročník

05/11 – 19.30   
T. Pratchett / P. Cisovský: MORT, fantasy komedie 
DS při TJ Sokol Lázně Toušeň

08/11 – 15.00   
ROZUM A ŠTĚSTÍ, pohádka 
DS Svatopluk Benešov

12/11 – 19.30  
I. Bergman, L. Valeš: …DLOUHÁ CESTA, drama 
Rádobydivadlo Klapý

19/11 – 20.00  
Leo Egerstein: DOUBKOVA HOLE MÁ, velmi pomalá hra o naději a lásce 
Nejhodnější medvídci Praha

22/11  – 15.00  
J. Netrestová: NEOHROŽENÝ MIKEŠ, pohádka  
DS Vojan Libice nad Cidlinou

26/11 – 20.00  
Lupinec & company: UPOKOJENKYNĚ, komedie z domova pro seniory 
VAD Kladno
03/12 – 19.30  
J. Duchek / L. Habanec: IL CONGELATORE – ZMRAZOVAČ, netradiční 
opera 
Kočovné divadlo Ad Hoc

Vstupné:

Večerní představení 100Kč, permanentka na večery 350Kč, pohádky 50Kč. 
Obyvatelé Domova důchodců, DPS Senior a držitelé průkazu ZTP vstup zdarma.  
Permanentní vstupenky budou tradičně zařazeny do slosování o Cenu 
vytrvalého diváka.

GREEN DAY PRAGUE IDIOTS  
– Mohutná dávka energie

Vznik tohoto projektu sahá do roku 2012 ,kdy se parta zkušených muzikantů 
hrajících v kapelách (Aleš Brichta band, Proximity a Egotrip) rozhodla šířit 
největší hity jedné z nejvěhlasnějších skupin současnosti pod názvem 
GREEN DAY PRAGUE IDIOTS. Z původního záměru občasného hraní  
se pro velký zájem vyklubaly stovky koncertů nejen po ČR. 
Tento rok došlo k první obměně sestavy, která je aktuálně 
v tomto složení: baskytara Santy, kytara Martin Fialka  
a kvarteto doplňují říčanští gastronomové 
a členové kapely NO SIDE – provozovatelé   
Restaurace U Labutě, bubeník Martin Skrčený  
a zpěvák Míra Vedral. Hlavní cílem hudebního seskupení  
je co nejvěrohodněji zastávat post GREEN DAY revivalu  
v ČR – a to se dle ohlasu snad daří. Přijďte se přesvědčit  
na některý z naších koncertů. 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

20.00

09

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.  

MICHAL JE KVÍTKO!
 Ne 11 / 10 / 2015 – 15.00
   POŘAD PRO DĚTI S MICHALEM NESVADBOU.  

 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”.
 TA NEC 

FUEGO CUP 
Ne Tradiční podzimní taneční soutěž v kategoriích dospělí D, C, B a hobby.  
 KONCERT Y 

VÍŤA MAREK, DARJA KUNCOVÁ 
& „PŘÁTELÉ SWINGU”
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 KONCERT Y 

GREEN DAY PRAGUE IDIOTS REVIVAL   
Pá  Koncert revivalové kapely.

19.30

07

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

► NOVINKA: Nyní můžete využít možnosti zakoupit vstupenky na naše  
pořady na nových prodejních místech:

– Turistické informační centrum Říčany
Masarykovo nám. 83/1, Říčany 251 01
tel.: 323 618 169, 323 618 134
Otevírací doba: 
Po–Pá  8.30 až 12.00, 12.30 až 17.00
So  9.00 až 12.00

– Turistické informační centrum rondel
nádraží Říčany, 251 01
tel.:  727 966 609
Otevírací doba:
Po–Ne  7.30 až 12.30, 13.00 až 18.00

► Chcete dostávat náš program e-mailem?
Přihlaste se k odběru novinek na našich stránkách! (v pravém dolním rohu).

► VSTUPENKY na námi pořádané akce si můžete rezervovat, nebo zakoupit 
také ON-LINE!

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, 

20.00

23

10.00

18

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
 Pá 20 / 11 / 2015 – 20.00
   HOST: JAMIE MARSHALL & AMPLIFIED  
   ACOUSTIC BAND (UK/CZ). KONCERT JEDNOHO  
   Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ  
   HUDEBNÍ SCÉNY A JEHO HOSTŮ.  

20.00

21
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08/11 – 15.00   
ROZUM A ŠTĚSTÍ, pohádka 
DS Svatopluk Benešov

12/11 – 19.30  
I. Bergman, L. Valeš: …DLOUHÁ CESTA, drama 
Rádobydivadlo Klapý

19/11 – 20.00  
Leo Egerstein: DOUBKOVA HOLE MÁ, velmi pomalá hra o naději a lásce 
Nejhodnější medvídci Praha

22/11  – 15.00  
J. Netrestová: NEOHROŽENÝ MIKEŠ, pohádka  
DS Vojan Libice nad Cidlinou

26/11 – 20.00  
Lupinec & company: UPOKOJENKYNĚ, komedie z domova pro seniory 
VAD Kladno
03/12 – 19.30  
J. Duchek / L. Habanec: IL CONGELATORE – ZMRAZOVAČ, netradiční 
opera 
Kočovné divadlo Ad Hoc

Vstupné:

Večerní představení 100Kč, permanentka na večery 350Kč, pohádky 50Kč. 
Obyvatelé Domova důchodců, DPS Senior a držitelé průkazu ZTP vstup zdarma.  
Permanentní vstupenky budou tradičně zařazeny do slosování o Cenu 
vytrvalého diváka.

GREEN DAY PRAGUE IDIOTS  
– Mohutná dávka energie

Vznik tohoto projektu sahá do roku 2012 ,kdy se parta zkušených muzikantů 
hrajících v kapelách (Aleš Brichta band, Proximity a Egotrip) rozhodla šířit 
největší hity jedné z nejvěhlasnějších skupin současnosti pod názvem 
GREEN DAY PRAGUE IDIOTS. Z původního záměru občasného hraní  
se pro velký zájem vyklubaly stovky koncertů nejen po ČR. 
Tento rok došlo k první obměně sestavy, která je aktuálně 
v tomto složení: baskytara Santy, kytara Martin Fialka  
a kvarteto doplňují říčanští gastronomové 
a členové kapely NO SIDE – provozovatelé   
Restaurace U Labutě, bubeník Martin Skrčený  
a zpěvák Míra Vedral. Hlavní cílem hudebního seskupení  
je co nejvěrohodněji zastávat post GREEN DAY revivalu  
v ČR – a to se dle ohlasu snad daří. Přijďte se přesvědčit  
na některý z naších koncertů. 

NEBUĎ LABUŤ A  ZAJDI NA KULTURU!

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

MICHAL JE KVÍTKO!
 Ne 11 / 10 / 2015 – 15.00
   POŘAD PRO DĚTI S MICHALEM NESVADBOU.  

 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”.
 TA NEC 

FUEGO CUP 
Ne Tradiční podzimní taneční soutěž v kategoriích dospělí D, C, B a hobby.  
 KONCERT Y 

VÍŤA MAREK, DARJA KUNCOVÁ 
& „PŘÁTELÉ SWINGU”
St Koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.
 KONCERT Y 

GREEN DAY PRAGUE IDIOTS REVIVAL   
Pá  Koncert revivalové kapely.

19.30

07

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
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info@kclabut.cz

19.30
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► NOVINKA: Nyní můžete využít možnosti zakoupit vstupenky na naše  
pořady na nových prodejních místech:

– Turistické informační centrum Říčany
Masarykovo nám. 83/1, Říčany 251 01
tel.: 323 618 169, 323 618 134
Otevírací doba: 
Po–Pá  8.30 až 12.00, 12.30 až 17.00
So  9.00 až 12.00

– Turistické informační centrum rondel
nádraží Říčany, 251 01
tel.:  727 966 609
Otevírací doba:
Po–Ne  7.30 až 12.30, 13.00 až 18.00

► Chcete dostávat náš program e-mailem?
Přihlaste se k odběru novinek na našich stránkách! (v pravém dolním rohu).

► VSTUPENKY na námi pořádané akce si můžete rezervovat, nebo zakoupit 
také ON-LINE!

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, 

20.00
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10.00
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VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... 
 Pá 20 / 11 / 2015 – 20.00
   HOST: JAMIE MARSHALL & AMPLIFIED  
   ACOUSTIC BAND (UK/CZ). KONCERT JEDNOHO  
   Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ  
   HUDEBNÍ SCÉNY A JEHO HOSTŮ.  

20.00

21



9/10/2015, 20.00
Předprodej:
tel.: 323 602 456, e-mail: info@kclabut.cz



9/10/2015, 20.00
Předprodej:
tel.: 323 602 456, e-mail: info@kclabut.cz



Výstava: PLAZI 
2. září až 29. října
prohlídka s  ukázkou krmení – každé 
úterý v 17.00 a sobotu v 15.00

Výstava velkoformátových fotografií, 
doplněná o  ukázku živých zástup-
ců, přibližuje zajímavý svět plazů. 
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  Martin Šan-
dera, z Polabského muzea.
Pro školy i veřejnost jsou připraveny 
pracovní listy. 

Přijďte na prohlídku s ukázkou krme-
ní – každé úterý 17.00 a sobota 15.00. 

úterý 13. října od 18.00 
Chcete si vyzkoušet techniku mok-
rého plstění? Plstěná mýdla jsou ori-
ginální ručně vyráběný dárek. Mýdla 
hezky vypadají, vložené do  skříně 
provoní prádlo. Při mytí slouží vlna 
na povrchu mýdla jako jemný a účin-
ný peeling. Po  vymydlení lze použít 
plsť na čištění umyvadla. K dispozici 
bude barevná vlna mnoha odstínů. 

Dílna je vhodná i pro děti od 10 let 
(v doprovodu dospělého).
Na  dílnu si přineste froté ručník 
a 1 až 2 mýdla na zaplstění. 
Dílnu povede Edita Ježková.
Vstupné 130 Kč

Rezervace na  telefonu 605  169  533 
nebo na e-mailu: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz

Rukodělná dílna: Plstěná mýdla 

Co se děje v kultuře
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Zvuk zvonů slýchávali naši před-
kové již v  dobách hlubokého stře-
dověku. Dokonce se několik zvonů 
odlitých ve  14. století dochovalo 
až do  současnosti a  stále plní svůj 
úkol (jedná se ovšem o velké zvony 
kostelní). Pokud zvon nepukl, či se 
jinak nepoškodil, nebyl důvod ho 
měnit. Zvon pro danou obec zosob-
ňoval symbol stability. Velká část 
zvonů byla však zničena během 
válek, kdy je armády využívaly jako 
zdroj suroviny pro výrobu zbraní.
Z  depozitáře dnes vybíráme zvon, 
který se uplatnil v jiném typu stav-
by, a to v obecní zvoničce – sloužil 
totiž svému účelu na  radošovické 
návsi. Do  muzea se dostal v  70. 
letech 20. století. Není příliš starý, 
což nám odhaluje reliéfně vyvede-
ný letopočet: „L. P.  1948“. Jedná 
se o  zvon, který patrně nahradil 
starší zvon zvonící v  Radošovicích 
před 2. světovou válkou. Tehdy 
ještě zvonička nestála.  Místo ní byl 
používán pro uchycení zvonku jed-

noduchý systém umístěný přímo 
na historické lípě, dnes již zaniklé.
Zvoničky bývaly budovány přede-
vším v obcích, kde chyběl kostel nebo 
kaple. Zřizování obecních zvoniček 
se rozšířilo nařízením Marie Terezie 
z  roku 1751 – tzv. ohňovým paten-
tem. Ten nařizoval, aby každá obec 
zvonek vlastnila a obyvatelé tak mohli 
být v případě požáru včas upozorněni 
(pro zajímavost uvádím, že dalším 
bodem byla například povinnost zři-
zovat návesní rybníčky). Z  důvodu 
finančních úspor se zvony zprvu vět-
šinou zavěšovaly na významný strom 
na návsi (často právě na lípu).
Přivítáme jakékoli informace o ra-
došovických zvonech a místní zvo-
ničce!

Martin Hůrka

pondělí 19. října od 18.00 
Další díly semináře budou probíhat 
v  těchto termínech: 2. 11., 16. 11. 
a 30. 11.
Máte zájem si sami vypátrat minulost 
svého rodu a  sestavit si rodinný ro-
dokmen? Chcete se dozvědět, jaké jsou 
zdroje informací pro genealogy a jak se 
s nimi pracuje? Právě pro vás jsou ur-
čeny semináře Tvorba rodokmenu.    
Cyklus zahrnuje čtyři lekce a  jeho sou-

částí jsou i  individuální konzultace nad 
konkrétními prameny účastníků (dle 
dohody s přednášejícím).
Vstupné: 100 Kč
Cena za celý kurz (4 semináře): 350 Kč 
Doba trvání jednotlivých setkání: cca 
60 minut.

Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175
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Kde: Didaktické centrum ge-
ologie Muzea Říčany u  1. ZŠ 
Říčany, Masarykovo náměstí
Kdy: duben až říjen každou sobo-
tu, 14.00 až 17.00, prohlídka je 
vždy doplněna o vybrané aktivity
Vstupné: 30 Kč (děti a důchodci 
15 Kč, rodinné vstupné 70 Kč)
Akce: Přijďte si vyzkoušet: 
Jak se opracovávaly pazourky 
v době kamenné – experimen-
tální ukázka technik štípání pa-
zourku. Výroba pěstního klínu
Kdy:  sobota 17. října, 14.00 
až 17.00
Vstupné: 80 Kč (rodinné vstup-
né 200 Kč)

DIDAKTICKÉ
CENTRUM
GEOLOGIE
MUZEA RÍCANY´́´́

Cyklus: TVORBA RODOKMENU 
Poznej své předky aneb jak se tvoří rodokmen – 1. část 

ZE SBÍREK MUZEA 
Radošovický zvon
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Na začátku září začala v galerii Kotelna 
výstava malířky Ireny Křivánkové. Velko-

formátové obrazy zavedou diváka do au-
torčiných niterných pocitů o  fungování 
světa. Výstava potrvá do 8. října 2015.
V polovině října začíná v galerii nová 
výstava mladého malíře Petra Grube-
ra. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 15. 
října. Všichni jste srdečně zváni.

Co se děje v kultuře
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Týden volného času a sportu 
Týden jsme zahájili Veletrhem volného času a sportu na náměstí. Svou činnost představilo ve stáncích nebo na pódiu 
třicet organizací. Během dopoledne proběhla ukázka výcviku psů, tanců, sportovních a dalších aktivit.
Celý týden pak zájemci navštěvovali jednotlivé organizace a zdarma se účastnili řady činností. 

Co se děje v kultuře
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 8. 10. Říčany Transmise – Výstava obrazů Ireny Křivánkové v galerii Kotelna. Vernisáž proběhne 
9. 9. od 18.30 hod. Obrazy jsou malovány hlavně intuitivně, autorka používá 
ve svých malbách plastičnost a divák má pocit, že se ponořil do 3D světa.

do 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. 10. Strančice 11.00 
–17.00

Festival řemesel a jablečné slavnosti – Celodenní řemeslný trh, dětské tvořivé 
dílny, ochutnávky jablečných odrůd místních sadařů, soutěž o nejlepší jablečný 
zákusek, různá vystoupení. Vstupné dobrovolné, areál minigolfu.

4. 10. Říčany 7.33 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Petrov – Luka p. Medníkem – 
Prosečnice, 14,5 km. Odjezd vlakem z nádraží Říčany. Přihlášky na 723 513 431 
nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

4. 10. Říčany 10.00 Zlatý oříšek Středočeského kraje 2015 – 5. ročník soutěže pro šikovné a nadané 
děti. Slavnostní finále se koná v Kulturním centru Labuť.

7. 10. Říčany 18.00 Šití pro začátečníky – Kreativní kurz šití pro začátečníky i mírně pokročilé. Muzeum.
7. 10. Uhříněves 19.30 Hradišťan & Jiří Pavlica – Koncert ojedinělého hudebního seskupení s vysokou 

uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem. Vstupné 450 Kč, na balkon 420 Kč. Divadlo U22.

9. 10. Říčany 20.00 Rangers – Plavci – Koncert v Kulturním centru Labuť. Předprodej též v TIC.
10. 10. Mnichovice 9.00 Krásné vyhlídky – Vycházka po turisticko naučné stezce, start na nádraží 

v Mnichovicích. Po cestě prohlídka Zittova mlýna, zastavení u struhařovského 
rybníka a na Klokočné.

10. 10. Herink 14.00 
–18.30

Vinobraní – Ochutnávka evropských vín a vín z Jižní Ameriky, živá hudba, skákací 
hrad pro děti, pečené prasátko a pivo. Výstava historických materiálů a fotografií 
obce. Areál firmy Buda-Mont.

11. 10. 
–16. 10.

Říčany 10.00 Festival Oty Hofmana – 47. Dětský filmový a televizní festival na téma kouzla a čáry. 
Výtvarné soutěže pro děti, filmová představení. Volnočasové centrum Na Fialce.

11. 10. Říčany 15.00 Michal je kvítek – Dětské představení Michala Nesvadby. Zábava, soutěže, aktivní 
účast dětí. Kulturní centrum Labuť.

11. 10. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Koncert na zámku. Jiří Hlaváč – klarinet, Petr Nouzovský 
– violoncello, Ivo Kahánek – klavír. Vstupné 250 Kč.

15. 10. Kolovraty 19.00 Koncert skupiny Hop Trop – Koncert legendární trampské skupiny. Vstupné 
290 Kč. Klub U Boudů.

16. 10. Štiřín 19.30 Pavel Sedláček a Cadillac – Rockenrollový koncert na zámku. Vstupné 300 Kč.
17. 10. Strančice 14.00 

–17.00
Burza Strančice – Burza dětského zimního a podzimního oblečení, bot, sportovních 
potřeb, kočárků, hraček, knížek, těhotenského oblečení apod. v ZŠ Strančice. Příjem věcí 
v pátek 16–19 hod, výplata a výdej neprodaných věcí v neděli 15–16 hod.

24. 10. Říčany 8.00 50. rovnoběžka NS Říčany – 2. ročník turistického pochodu, 10 km, z nádraží přes 
50. rovnoběžku.

24. 10. Kolovraty 19.00 Pan Kačaba zasahuje – Retro komedie o tom, co se může během pátečního 
odpoledne odehrát v obyčejném bytě, aneb jak to dopadá, když se (ne)odjede 
na chatu. Vstupné dobrovolné, Klub U Boudů.

24. 10. Ondřejov 18.00 Bohemia balet – Vystoupení souboru Taneční konzervatoře hl. m. Prahy pod vedením 
uměleckého ředitele Jaroslava Slavického. Vstupné 160 Kč. Sportovně-kulturní centrum.

26. 10. Benešov 19.00 Neřež – Koncert pro hospic Dobrého pastýře. Hrají: skupina Neřež a hosté, Marie 
Rottrová a Jiří Schmitzer, předkapela Tazafarou. KD Karlov.

31. 10. Říčany Letňák 2015 – Kapely, divadlo, „rybník“ a pohoda ve Volnočasovém centru Na Fialce.
31. 10. Kunice Halloween a lampiónový průvod – Pohádková akce pro děti, které se nebojí 

čarodějnic, čertů, upírů, strašidel a duchů. Módní přehlídka nejstrašidelnějších 
kostýmů, průvod parkem.
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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

Není třeba se nořit hluboko do minulosti, abychom odkryli významné proměny našeho města. Snímek z počátku 70. let 20. 
století ukazuje domy na říčanském náměstí čp. 61 a 62 během jejich demolice. Jednalo se o v jádru staré domy, což nazna-
čuje i kamenné zdivo patrné uprostřed snímku. Na jejich místě dnes stojí budova pošty.
Na druhé fotografii z obdobné doby vidíme Černokosteleckou silnici u hotelu Morava (prostor dnešního autobazaru při odboč-
ce do Strašínské ulice, naproti ul. Smiřických). Oba snímky muzeu darovali zaměstnanci 1. ZŠ Říčany, za což děkujeme.


