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Hlavní téma:

Rozpočet města  
na rok 2016

Opravy komunikací, vyšší bezpečnost  
a podpora školství, sociálních služeb  

a kvality života občanů



Ivana Dudová
koordinátorka 
Mateřského centra Mraveniště

Vážení spoluobčané, sousedé a kamarádi, jedním slovem Říčaňáci. Dostalo se mi možnosti vás oslovit 
prostřednictvím úvodníku Říčanského kurýru. Již třetím rokem pracuji v mateřském centru v Říčanech 
a ráda bych vám přiblížila know-how a potřebu mateřských center. Naše mateřské centrum může fun-
govat i díky městu Říčany, děkujeme.
Myšlenka mateřských center byla do České republiky implantována z Německa. Zakladatelky prvního ma-
teřského centra u nás se inspirovaly zkušenostmi německých kolegyň a vytvářely český model mateřských 
center. První centrum založila ve spolupráci s YMCA v Praze Na Poříčí Rút Kolínská. Její kniha Mateřská 
centra přináší poznatky z návštěv v německých mateřských centrech a tak i návod pro české ženy.
Základní myšlenka činnosti mateřských center je vytvoření komplexního programu pro rodiny s dětmi 
v oblasti kultury, zábavy, sportu i vzdělávání a budování profesionální organizace. Mateřská centra nej-
častěji zakládají ženy na mateřské dovolené a ty se také v centrech často scházejí. Hlavním cílem center 
je proto uspokojení potřeb této sociální skupiny obyvatelstva. Mateřská dovolená je všeobecně vnímá-
na jako období krásné, přinášející pozitivní mateřské zážitky. Z této představy vycházel zřejmě i autor 
termínu „mateřská dovolená“. Pravděpodobně ale neexistuje žena (a ani muž, pokud byl na rodičovské 
dovolené), která by v tomto období dovolenou prožila. Vedle pozitivních zážitků jsou tu náročné rodi-
čovské povinnosti, stereotypní nikdy nekončící nedoceňovaná péče o domácnost, společenská izolace, 
ztráta důvěry ve vlastní schopnosti atd. atd.
Mateřská centra, tedy i MC Mraveniště, nabízí v nově zrekonstruovaných prostorách bezpečné zázemí 
dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci. Snažíme se 
dodržovat know-how mateřského centra a nabídnout vlídné prostředí všem, kteří ho potřebují. Nabízí-
me ženám možnost setkávání, vzdělávání i odpočinku formou workshopů všeho druhu. V příjemném 
prostředí se mohou nejen setkávat, ale i předávat si zkušenosti, svěřovat se a navazovat nové vztahy. 
Nabízíme možnost pomoci v podobě potřebných kontaktů. V mateřském centru mohou ženy (i muži) 
uspokojit své sociální potřeby a co je důležité, mohou se přitom zde rozvíjet i jejich děti.
Pro děti je u nás připravena pestrá nabídka kroužků z odvětví výtvarného, hudebního, sportovního 
i vzdělávacího. Maminkám nabízíme ruční dílny i vzdělávací přednášky pro usnadnění návratu do za-
městnání. Mraveniště také každoročně pořádá mnoho akcí pro celé rodiny.
Ráda bych touto cestou pozvala všechny maminky, tatínky i babičky a dědečky, kteří jsou u nás v Ří-
čanech noví nebo se cítí sami, přijďte mezi nás. Můžete jen tak navštěvovat různé aktivity nebo se 
aktivně zapojit do pořádání plánovaných akcí. Každá pomoc je vítána a třeba právě pro vás to bude tím 
správným kořením života.
Když se všichni budeme podílet na aktivitách v Říčanech, bude se nám tu všem žít lépe.

Slovo úvodem
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Foto: rudolf Flachs

V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Z KURýRU VybíRáme...
Rozpočet města 2016
Seznamte se v detailech s rozpočtem  
na letošní rok Strana 8

Nová zelená úsporám
Informace o dotačním programu získáte  
na semináři v Kulturním centru Strana 11

Hlasujte pro nádraží
Další hlasování „Řídím Říčany“ vám umožní  
vybrat, jak naložit s budovou nádraží v Říčanech Strana 14

Jak budou letos vypadat zápisy do ZŠ?
Nové informace a doporučení o zápisech  
do prvních tříd najdete i na internetu Strana 23

masopust na náměstí
Vydejte se s říčanskými školáky  
na masopustní průvod Strana 39

Pejsek Akim už je doma!
Dobročinný projekt – sbírka na asistenčního  
pejska – úspěšně ukončen Strana 55

máte rádi Lego?
Výstava s hernou plnou kostiček začíná  
v muzeu již 10. února Strana 67



Krátce z rady 17. 12. 2015
u Radní souhlasili se zahraniční cestou vítězky fotogra-

fické soutěže partnerských měst sl. Kateřiny Tlusté 
a jejího doprovodu, a s uvolněním částky na pokrytí 
letenek a 32£ kapesného na 4 dny pro 2 osoby.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a společností AREA 
group s.r.o. jako zhotovitelem na vypracování projek-
tové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikace 
Verdunská“ za celkovou cenu 198.440 Kč včetně DPH.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-

u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy řádné 
na služebnost uložení kanalizace na pozemku par. 
č. 1438/131 v k. ú. Říčany u Prahy mezi městem 
Říčany a Magistrátem hl. m. Prahy za cenu 13.342 Kč,  
a souhlasilo s jejím podpisem.

u Zastupitelé schválili v souladu s nařízením vlády 
č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, s účinností od 1. 1. 2016 tyto výše ma-
ximálních odměn:
– neuvolněný místostarosta 34.139 Kč
– radní 2.506 Kč
– předseda výboru 2.143 Kč
– člen výboru 1.770 Kč
– člen zastupitelstva 874 Kč
V případě souběhu funkcí se výše odměn za jednotlivé 
funkce sčítá.

u Zastupitelstvo schválilo směrnici, kterou se upravu-
je směrnice č. 2/2013 o zadávání veřejných zakázek, 
platnou a účinnou dnem vyvěšení, takto:
– v čl. XX odst. 1 písm. a) se vypouští slova „jde-li o za-
kázky II. kategorie“.

– v čl. XX odst. 1 písm. i) se vypouští slova: „, a to za před-
pokladu, že celková cena všech stupňů projektové doku-
mentace nepřesáhne v součtu 750 000 Kč bez DPH.“
– v čl. XX se vypouští odstavec 2 tohoto znění:

„VZMR II. kategorie uvedené v tomto článku odstavec 
1 písm. a) a VZMR uvedené v odstavci 1 písm. i) budou 
zadávány následujícím postupem: Zadávající vede pro 
danou kategorii služeb seznam zkušenostmi prověřených 
dodavatelů, na němž je uvedeno nejméně sedm dodavate-
lů. O zapsání do seznamu rozhoduje na návrh zadávající-
ho starosta města. Pro příslušnou VZMR osloví zadávají-
cí vždy nejméně tři dodavatele ze seznamu (při uplatnění 
principu rotace, tj. pro následující VZMR osloví zadávají-
cí vždy následující (nejméně) trojici dodavatelů ze sezna-
mu) a případně další dodavatele v seznamu neuvedené.“
Pozn.: Písm. i) bylo do článku XX odst. 1 vloženo novelou 
směrnice č. 4/2013.
u Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci do pro-

gramu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2016“, 
a to na dokončení rekonstrukce zázemí říčanského ragby 
klubu.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z lednového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 10. 2. 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

tem Říčany jako objednatelem a Ing. arch. Ivanem 
Kaplanem jako zhotovitelem na zpracování regulační-
ho plánu lokality Stará náves za cenu 78.650 Kč včetně 
DPH.

u Rada vzala na vědomí výsledky voleb z řad pedagogic-
kých pracovníků a rodičů do školské rady v Základní 
škole u Říčanského lesa.

u Radní schválili zřízení dvou dočasných pracovních 
míst pro projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání (MAP) v rámci operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání, Prioritní osa PO3: rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundár-
nímu vzdělávání, a to na dobu dvou let, tj. od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2017.

u Rada souhlasila s podpisem smlouvy mezi Česko–
německým fondem budoucnosti a městem Říčany, 
jíž bude Říčanům poskytnuta vyúčtovatelná částka 
80.000 Kč na projekt „První krok – Erster Schritt“ pro 
setkání 48 dětí z partnerských měst Říčany a Grabow.

Krátce z rady 21. 12. 2015
u Rada města Říčany schválila rozpočtové opatření, kte-

rým se zařazují do rozpočtu města na rok 2015 tyto 
účelové příjmy a výdaje:
– účelový dar od Charity Říčany pro OSPOD 5 000 Kč
– příjmy z pokut z úsekového měření na krytí výdajů 

spojených s provozem 125.000 Kč
– přijaté účelové prostředky na hřiště Větrník 6.500 Kč
– dotace Zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ U Říč. lesa 

414.460 Kč

Informace z radnice
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– dotace Zvyšování kvality ve vzdělávání 1. ZŠ 
403.552 Kč

– dotace na akci Zakládání krajinných prvků v okolí 
Říčan (remízky) 204.736 Kč

– podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících 
dřevin 134.850 Kč

– dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 
132.493 Kč

– podpora z Fondu kultury a obnovy památek MěKS 
40.000 Kč

– podpora z Fondu kultury a obnovy památek – Pod-
pora obecních knihoven – Husova knihovna; 
55.000 Kč

– dotace na výkon sociální práce 592.000 Kč
– dotace na plochu na zemědělskou půdu  

13.218,78 Kč
– dodatek k dotaci pro DPS 164.100 Kč
– pojistné plnění za požáry v lese 323.268 Kč
– příjem z prodeje hasičského auta na materiální vyba-

vení pro hasiče 50.000 Kč
– finanční dary Zoeller, 1. SčV a Ballagio na kulturní 

akce 35.000 Kč
u Radní souhlasili s přijetím sponzorského daru pří-

spěvkovou organizací I. základní škola Říčany ve výši 
5.000 Kč, který bude účelově použit dle sponzorské 
smlouvy pro potřeby třídy 8. A.

Krátce z rady 7. 1. 2016
u Rada souhlasila s poskytnutím finančního daru Zá-

kladní škole a Praktické škole Kostelec nad Černými 
lesy ve výši 4.000 Kč ze své rezervy a souhlasila s pod-
pisem darovací smlouvy.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a Ing. arch. Ivanem 
Kaplanem jako zhotovitelem na zpracování návrhu 
změny č. 1 regulačního plánu lokality Větrník I. za cenu 
52.030 Kč včetně DPH. 

u Radní schválili zkušební otevírací dobu (od 14. 1. 
do 31. 3. 2016) občerstvení v areálu volnočasových ak-
tivit v Pacově v rozsahu:
– pondělí zavřeno
– úterý zavřeno
– středa 14 – 17
– čtvrtek 14 – 21
– pátek 14 – 21
– sobota 14 – 21
– neděle 14 – 17
Celkový počet hodin 27, úklid, nákupy, ost. úkoly 
správce 13 hodin, celkový úvazek 40 hodin

u Rada schválila tato pravidla pro provoz občerstvení 
v areálu volnočasových aktivit v Pacově: 
– Ceny jednotlivých položek bude tvořit správce 

areálu s tím, že je bude předkládat ke schválení 
vedoucí odboru finančního s cílem dosažení při-
měřeného zisku, který bude v souladu s dotační-
mi pravidly.

– Měsíčně bude probíhat inventura provozu s vyhod-

Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
každou první středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 3. 2.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 17. 2.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24. 2.

nocením ekonomických výsledků, na základě kte-
rých může být cenová politika upravena.

– Po ukončení zkušebního provozu (k 31. 3. 2016) 
bude provedeno celkové vyhodnocení, které bude 
předloženo radě s návrhem dalšího postupu při za-
jištění provozu občerstvení.

u Radní schválili uzavření darovací smlouvy s dárcem 
firmou Zoeller Systems s.r.o. na poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 150.000 Kč, který je účelově určen pro 
příspěvkovou organizaci města Dům s pečovatelskou 
službou SENIOR na pořízení auta pro denní stacionář, 
a zároveň souhlasili s převodem prostředků příspěv-
kové organizace města Dům s pečovatelskou službou 
SENIOR z rezervního fondu do investičního fondu 
v předpokládané maximální výši 450.000 Kč za účelem 
pořízení tohoto služebního vozidla. 

u Rada schválila poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč panu 
Jaroslavu Štolcovi u příležitosti pořádání 22. ročníku 
soutěže malé kopané Rychta Cup. Dar je poskytnut 
z rezervy starosty.

Krátce z rady 14. 1. 2016
u Rada souhlasila s přijetím sponzorského daru příspěv-

kovou organizací I. základní škola Říčany, Masarykovo 
nám. 71, ve výši 5.000 Kč, který bude účelově použit 
dle sponzorské smlouvy pro potřeby školy.

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi 
městem Říčany jako objednatelem a firmou RYBÁŘ 
stavební s.r.o. jako zhotovitelem na vypracování pro-
jektové dokumentace pro provedení stavby „Navý-
šení kapacity ZŠ U Říčanského lesa“, včetně výkazu 
výměr a oceněného kontrolního rozpočtu, za cenu 
119 790,00 Kč včetně DPH. 

u Rada souhlasila s tím, že administrativní budova 
čp. 1650 Březinova ul. v Říčanech o celkové výměře 
227,31 m2 v areálu „Na Fabiáně“ nebude komerčně 
využívána, nýbrž bude využita pro potřeby Městského 
úřadu v Říčanech

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Ambrožová, odbor Kancelář starosty
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Vzpomínka na České Vánoce na náměstí  
– sice nebyly bílé, ale opět pohodové a milé
Tradiční předvánoční večer si užilo téměř tisíc návštěvníků. Ochutnali dobroty věnované panem Frydrychem, zahřáli 
se svařeným vínem a čajem připraveným restaurací U Jermařů, okusili výborné řízečky hotelu Pavilon a zdravé čaje 
a likéry v domečku lékárny U bílého lva. Od říčanských skautů získali betlémské světlo. Hlavně si užili přátelské setkání, 
pohodovou atmosféru blížících se Vánoc, která otevírá nejen srdce, ale také vyvolává snahu pomoci potřebným. V letošní 
vánoční sbírce, která probíhala v jednotlivých domečcích s dobrotami, jsme získali částku 38 838 Kč. Děkujeme.

Vánoční stepování Kryštofa Kleina, vítěze zlatého oříšku města Říčany 2015.

Převážně nevážně zazpívaly členky skupiny Přelet M.S.

Pěvecký sbor Elišky Erlichové předvedl své umění téměř v plném počtu.

zpěvačky ze sboru Sirény dokonale navodily sváteční atmosféru.

K velké radosti dětí ani letos nechyběla zvířátka pana zajíčka. Jitka Bahenská
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Informace z radnice

Sociální zařízení určené pro senio-
ry a lidi se sníženou soběstačností 
funguje v Říčanech od léta loňské-
ho roku. V rámci svých služeb čas-
to vyžaduje i dovoz klientů domů 
či na jiné zdravotnické místo nebo 
poskytování ošetřovatelské péče 
v terénu. Proto se město rozhodlo 
poskytnout dennímu stacionáři 
auto, ve kterém bude možné převá-
žet i vozíčkáře. Na pořízení vozidla 
přispěla částkou 150 tisíc korun 
také firma sídlící v Říčanech. 
Město se rozhodlo pořídit dennímu 
stacionáři OLGA bezbariérový auto-
mobil s úpravou pro vozíčkáře v před-
pokládané hodnotě 500 – 600 tisíc 
korun. Na část nákladů přispěla spo-
lečnost Zoeller Systems s.r.o., která 
městu nabídla na pořízení vozidla fi-
nanční dar ve výši 150 tisíc korun. Zbý-
vající částka 450 tisíc korun se použije 
z rezervního fondu příspěvkové orga-
nizace Dům s pečovatelskou službou 
Senior, pod níž denní stacionář spadá. 
„Jelikož pracuji u této firmy přes dvacet 
let, setkáváme se dlouhou dobu s velkým 
počtem žádostí o finanční příspěvek 
od jednotlivců i neziskových organiza-
cí s různými oblastmi zájmu. Nakonec 
jsme se rozhodli, že budeme pomáhat 
přímo v Říčanech. Jakmile vidíme, že 
naše podpora bude někomu nebo něčemu 

přínosná a prospěšná, pak rádi peníze 
poskytneme. Jednou to může být pomoc 
sociálně znevýhodněným dětem, podruhé 
seniorům a potřetí opuštěným zvířatům,“ 
zmínila Eva Beckerová, jednatelka spo-
lečnosti Zoeller Systems s.r.o.
„Celý projekt, s nímž přišel lékař a radní 
města Michal Mrázek, je úžasnou zá-
ležitostí, ze které pozitivně mrazí. Ob-
divuji všechny dárce, patří jim hluboké 
poděkování. A za město samozřejmě dě-
kuji paní Beckerové,“ doplňuje starosta 
Vladimír Kořen /Klidné město/.
Automobil chce město vysoutěžit 
prostřednictvím veřejného výběro-
vého řízení, které může cenu vozidla 
výrazně snížit. Hlavním kritériem je 
úprava vozidla pro transport osoby 
na vozíku s přístupem pomocí auto-
matické rampy nebo inovativním sys-
témem pásů upevňujících vozík. 
„Bezbariérové auto budeme využívat 
k převozu klientů do stacionáře a zpět 
domů a dále poslouží pečovatelské služ-
bě DPS Senior pro terénní péči a dovozy 
klientů. Doufáme, že vůz bude ulehčením 
především pro rodiny, které nemohou 
dopravovat své seniory do zařízení, a pro-
to také předpokládáme zvýšený zájem 
o naše služby v denním stacionáři,“ říká 
Iveta Závodská, ředitelka DPS Senior. 
Denní stacionář poskytující ambu-
lantní služby pro osoby se sníženou 

soběstačností je prvním zařízením 
tohoto typu v Říčanech. Své služby 
nabízí seniorům se sníženou soběs-
tačností a potřebou celodenní péče. 
Také je určen pro osoby trpící chro-
nickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby. Pro denní pobyt 
může přijmout až 14 klientů a v rám-
ci odlehčovacích služeb například 
na celý týden až 4 klienty. 
Unikátní bylo financování této stavby 
za téměř 14 milionů korun. Stacionář 
vznikl za významné finanční podpo-
ry říčanských občanů Jana Blaška 
a Antonína Koláčka a firmy Zoeller 
Systems s.r.o. Do veřejné sbírky, díky 
které se vybralo přes 4 miliony korun, 
přispěly další stovky občanů. Zbývají-
cí část zaplatilo město.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Denní stacionář OLGA v Říčanech dostane  
od města a sponzora bezbariérové auto

Zveme Vás na výstavu Dobrovíz 
v náruči památkové péče aneb Vče-
ra, dnes a „kdyby“, která je k vidě-
ní od 18. 01. 2016 do 15. 03. 2016 
v prostorách 1. patra budovy Měst-
ského úřadu v Říčanech, Komenské-
ho nám. 1619, a to v době otevíracích 
hodin budovy úřadu.
Putovní výstavu připravil Národní 
památkový ústav, územní odborné 
pracoviště středních Čech, u příleži-
tosti 20. výročí vzniku vesnických pa-
mátkových rezervací a zón. Kurátorky 
Jana Berková a Markéta Hanzlíková 

dokumentují pozitivní výsledky památ-
kové péče v plošně chráněných sídlech 
na příkladu vesnické památkové rezer-
vace Dobrovíz. Výstava retrospektivně 
odráží činnost památkové péče, která 
se projevuje v záchraně existujících ob-
jektů před demolicemi a nepovolenými 
úpravami, a ukazuje proměny vzhledu 
usedlostí v uplynulých dvaceti letech. 
Obrazová dokumentace je doplněna 
o vizualizaci hypotetických dopadů ná-
vrhů stavebních úprav, které s ohledem 
na plošnou památkovou ochranu neby-
ly realizovány.

Čestmíra Šťastná, vedoucí Odboru 
územního plánování a regionální rozvoje

Navštivte putovní výstavu o vesnické 
památkové rezervaci Dobrovíz
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Vedení města v minulém volebním období hospodařilo 
velmi zodpovědně a pokračuje v tomto trendu i nadále, 
což se velmi výrazným způsobem projevilo na stávající vý-
borné finanční kondici města:

 Město si nepůjčilo za posledních 5 let žádné nové dlou-
hodobé úvěry

 Podrobné sledování a řízení příjmů a výdajů vedlo každý 
rok k přebytkovému hospodaření

 Přebytky rozpočtu jsou směrovány zpět do investic, 
na zlepšování infrastruktury města.

 Došlo a dochází k efektivnímu využívání peněžních pro-
středků na provoz úřadu a městských služeb přes výběro-
vá řízení a elektronické aukce

Splátky úvěrů+úroků (tvz. dluhová služba) klesají a zbývá 
více peněž na služby pro občany, školství, podporu senio-
rů a sportu nebo investic.
Finanční situace města Říčany je výborná, město je po le-
tech opět schopno v případě potřeby získat uvěrové finan-
cování a bude moci zrušit zástavu městského majetku.
Zlepšující se makroekonomická situace může při-
nést více peněž do městské pokladny, ale bude záležet 
na schopnosti státu vybrat daně
Příjmy města budou i nadále ovlivňovány zejména hospo-

dářskou situací v České republice a Evropské Unii. Před-
pokládá se hospodářský růst, který bude pravděpodobně 
nižší než loni, což by i tak mohlo přinést navýšení příjmů 
města, které jsou z velké části závislé na daňových pří-
jmech státu a jejich rozdělení směrem k obcím. Rozpočet 
města předpokládá z důvodu opatrnosti pouze mírný ná-
růst příjmu z celostátních daní. Případné přebytky z pře-
plnění daňových příjmů by financovaly jako v minulých 
letech další opravy silnic, chodníků a městské infrastruk-
tury, které nejsou zahrnuty do výdajů tento fiskální rok.

Rozpočet města v roce 2016 opět navýší výdaje na opravy 
městských komunikací, přinese vyšší bezpečnost obyvatel, zvýší 

příspěvky školským a sociálním zařízením a bude dále přednostně 
podporovat investice do kvality života našich občanů

Graf ukazuje, jaká částka z výdajů na roční provoz města by musela být zaplacena, aby došlo k úplnému splacení všech úvěrů. zatímco v roce 2010 to byl 
skoro jeden a půl násobek roční částky na provoz města, v letošním roce to bude pouze něco přes 20% ročních provozních výdajů. 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit a informovat o schváleném 
rozpočtu města Říčany na rok 2016 a celkové finanční situaci našeho města 

Držíme trend minulých let a zadluženost města dále výrazně klesá....

Vývoj zadluženosti města ukazuje níže připravený graf
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Výše příjmů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2016

Klasifikace příjmů:
 Příjmy z celostátního přerozdělení daní – alokace daní 

z příjmů a DPH ze státního rozpočtu převážně podle po-
čtu obyvatel; daň z nemovitosti, jejíž výše je určována 
městem a její výběr plyne přímo do městského rozpočtu

 Vlastní příjmy města – místní a správní poplatky, nájem-
né z nemovitostí a příjmy z prodeje městského majetku

 Neinvestiční dotace a příspěvky – dotace na výkon stát-
ní správy, sociální dávky do r. 2011, dotace na volby – prů-
běžné položky stejná výše je v mandatorních výdajích 

 Investiční dotace – vázané prostředky na veřejně pro-
spěšné stavby – většinou kryjí 60 až 85% potřebných vý-
dajů, zbytek je krytý z rozpočtu města

Vlastní příjmy města počítají s navýšením příjmů z úseko-
vého měření a nárůstem příjmu ze zásad za výstavbu. 
Výrazný propad v neinvestičních dotacích a příspěvcích 
od roku 2012 je způsoben změnou ve vyplácení sociál-
ních dávek, které jsou od 1. ledna 2012 v kompetenci úřa-
dů práce a nejsou již položkou příjmů města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o průběžnou a zúčtovatelnou položku, 
nemá tato změna žádný dopad na vlastní rozpočet města.
V získávání investičních dotací byly Říčany v posledních 
letech velmi úspěšné díky výborné práci vedení města 

a městského úřadu. Ze získaných dotací jmenujme vý-
znamné projekty jako odbahnění Mlýnského rybníka 
a Marvánku, nová mateřská škola Zahrádka, sportovní 
areál v Pacově, zateplení budovy jídelny na Sokolské nebo 
rekonstrukce ulic Štefánikova, Rýdlova Olivova. 
Rozpracované dotační žádosti nejsou v příjmech rozpočtu 
z důvodu opatrnosti reflektovány a budou po případném 
schválení dodatečně do rozpočtu včleněny. Rozpočet měs-
ta počítá s vlastními investicemi blížícími se ke 100 mil. 
Kč, skládající se z probíhajích investic ve výši 55 mil. Kč 
a rezervy na nové investice v částce cca 40 mil. Kč, kte-
ré budou schváleny po finálním schválení státní dotace 
na vyčištění Mlýnského rybníka. (V době přípravy roz-
počtu v listopadu 2015 výše dotace nebyla známa).
Díky splaceným dluhům můžeme zlepšovat služby ob-
čanům města, zvýšit prostředky pro školství a kulturu 
nebo snížit poplatky za odpad občanům s trvalým po-
bytem v našem městě
Dlouhodobým cílem je snižovat výdaje ať již přejednává-
ním stávajích smluv nebo změnou jejich rozsahu a naopak 
posilovat výdaje s pozitivním vlivem na kvalitu služeb ob-
čanům. To znamená promyšleně šetřit na chodu městské-
ho úřadu a naopak zajistit dostatečné prostředky na služ-
by a údržbu města. 
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Výše výdajů schválených městských rozpočtů v letech 2010 až 2016

Klasifikace výdajů:
 Výdaje na chod městského úřadu – obsahuje zejména 

mzdy a příslušné sociální a zdravotní pojištění všech za-
městnanců, provozní náklady kanceláří a dalších nákladů 
nezbytných k zajištění chodu úřadu.

 Výdaje na provoz města – patří sem služby nezbytné k údržbě 
města mezi jinými odpadové hospodářství, úklid a údržba ko-
munikací, zeleně a veřejného prostoru, veřejné osvětlení, opra-
vy silnic, chodníků a městského majetku, městská policie apod.

 Dluhová služba – splátky úroků a jistiny úvěrů; největší 
část je za úvěr na novou školu.

 Neinvestiční dotace a příspěvky – účelově vázané prostředky, 
které jsou vypláceny příspěvkovým a dalším organizacím, je-
jichž je město zřizovatelem jako školky, školy, knihovna, muze-
um a další. Tyto prostředky převážně slouží k úhradě provozních 
výdajů a údržby, v některých případech i mzdových výdajů. 

 Mandatorní výdaje – povinné výdaje, které musí město 
hradit ze zákona, zdaleka největší položkou jsou sociální 
dávky různých typů, tento výdaj je plně hrazen státním roz-
počtem a z pohledu města je to pouze průběžná položka;
Poměrně výrazné šetření výdajů na chod městského úřadu 
se v minulých letech neobešlo bez snižování pracovních míst 
a zmrazení růstu mezd. Vzhledem k nařízení vlády ČR došlo 
v minulém roce a dochází i v letošním roce k nárůstu tarif-
ních mezd zaměstnanců o 3% (zvýšení tarifů bylo provedeno 
po pěti letech). Novou položkou letošního rozpočtu jsou další 

výdaje spojené s dopravní bezpečností tj. kamerového systému 
monitorujícího rychlost na měřených úsecích. Tyto výdaje jsou 
více než kompenzovány výběrem pokut, které kryjí všechny 
provozní náklady a přinášejí prostředky na další zlepšení do-
pravních opatření v našem městě. Tyto dva faktory se nejvýraz-
něji podílí na celkovém nárůstu výdajů na provoz úřadu. 
Rozpočtovým cílem v oblastech provozu a údržby města je 
najít optimální poměr ceny, kvality a rozsahu služeb. V le-
tošním roce dochází k dalšímu výraznému posílení roz-
počtu na opravy a údržbu silnic a chodníků. Dále posílení 
výdajů na bezpečnost tj. navýšení rozpočtu městské policie, 
týkající se zvýšení počtu strážníku tak, aby bylo možno zaji-
stit více hlídek v ulicích. Rozšiřuje se také počet míst na se-
parovaný odpad, odpadkových košů a bio odpad.
Výdaje na neinvestiční dotace a příspěvky příspěvkovým 
organizacím jsou v porovnání s minulými roky vyšší. Zvý-
ší se provozní příspěvky školám a školkám, městskému 
muzeu, naběhne plný příspěvek na novou školku a naběh-
ne plně příspěvek na stacionář pro seniory. Město taky vý-
razně podporuje stabilizaci Olivovy dětské nadace.
Důraz na investice vede ke zlepšování kvality života ří-
čanských občanů s maximální snahou o získání dotač-
ní podpory všech projektů 
Pohled na výdaje největších investičních projektů loňské-
ho roku prozrazuje, že se vedení města snaží rovnoměrně 
rozdělit investiční výdaje mezi všechny potřebné oblasti:
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Životní prostředí a vzhled města
Životní prostředí a vzhled města
Sanace Mlýnský rybník 21,7 mil. Kč / s pomocí dotace
Odbahnění Marvánku 10,5 mil Kč / s pomocí dotace
Infrastruktura
Rekonstrukce stoky A 16,8 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace 
Olivova

13,7 mil. Kč / s pomocí dotace

Rekonstrukce Rooseveltova 
1. část

3,7 mil. Kč / s pomocí dotace

Sociální oblast – školství a senioři 
Nová MŠ Zahrádka 11,0 mil. Kč / s pomocí dotace
Jídelna – Sokolská zateplení 
okna

6,8 mil. Kč / s pomocí dotace

Stacionář pro seniory  OLGA 6,9 mil. Kč
Sport a volný čas
Rekonstrukce sportovní haly 
3. část

9,3 mil. Kč

Areál Pacov 16,7 mil. Kč / s pomocí dotace
Budova šaten Rugby 4,3 mil Kč

Vedení města a zaměstnanci městského úřadu trvale pra-
cují na získávání dotací z nejrůznějších výzev a programů, 
aby se co nejvíce uplatnil multiplikační efekt vlastních 
prostředků města. Výsledky minulého roku potvrzují 
úspěšnost tohoto snažení. 
Nejistota s přidělováním dotací jednotlivým investič-
ním projektům vyžaduje nutnost pečlivého finančního 
řízení, abychom dokázali najít dostatek prostředků 
na případnou spoluúčast tak, abychom o dotační pro-
středky nepřišli. 
Vzhledem k velmi náročnému řízení peněžních toků a to 
hlavně kvůli těžko předvídatelné časové návaznosti dotač-
ních plateb, má město vyjednáno velmi výhodné překleno-
vací financování, tak aby nedošlo k dočasnému nedostat-
ku hotovosti.
Plnění rozpočtu bude vedením města i finančním výbo-
rem bedlivě sledováno, aby byla stabilita rozpočtu zacho-
vána po celé fiskální období tak jako v minulosti. 

Martin Gebauer
zastupitel za KM a předseda finančního výboru
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Oprava silnice spojující centrum města s přípojkou 
k dálnici D1 spěje do finále! Komunikace má nový 
povrch, chodníky i osvětlení. V průběhu stavebních 
prací se však investoři – Středočeský kraj a město Říča-
ny museli poprat s nedostatky v projektové dokumen-
taci, výkonem autorského dozoru a dalšími menšími 
technickými problémy. Kvůli těmto nečekaným kom-
plikacím bohužel došlu k posunu dokončení stavby. 
V případě příznivých klimatických podmínek se řidi-
čům celá silnice otevře již v únoru. 
Oprava frekventované ulice probíhala od loňského léta 
ve čtyřech etapách. Vozovka prošla kompletní rekon-
strukcí včetně konstrukčních vrstev, výměny obrub, úprav 
chodníků a zřízení zelených pásů. Je vyřešena dešťová 
kanalizace, odvodnění i chybějící části vodovodních řadů. 
Nebude chybět ani nové veřejné osvětlení s nasvětlenými 
přechody pro chodce.
Během akce bohužel nastaly nečekané komplikace spo-
jené s konstrukčními vrstvami vozovky, které způsobily 
posun termínu dokončení o měsíc a půl. „Museli jsme 
řešit úpravy projektové dokumentace, výměnu autorského 
dozoru a překonat kolize u inženýrských sítí, proměnlivého 
podloží a havarijního stavu odkrytých částí infrastruktu-
ry,“ říká koordinátor akce za město Dominik Landkam-
mer z oddělení investic.

Problémy se podařilo překonat a v případě příznivého po-
časí by se mělo podařit dokončit stavbu na konci ledna. 
Některé činnosti lze provádět pouze při teplotě nad 5°C 
a jejich dodržení má stěžejní vliv na celkovou výslednou 
kvalitu a životnost díla. „Omlouváme se občanům za ome-
zení vzniklá z důvodu stavebních prací a děkujeme jim 
za trpělivost v průběhu této komplikované rekonstrukce,“ 
připomíná Vladimír Kořen /Klidné město/.
V jakých fázích rekonstrukce probíhala?
Nejdříve se opravila křižovatka pod hradem a úsek 
Na Spilce – Jizerská, kde byl zachován povrch dlažebních 
kostek. Pak následoval kruhový objezd Říčanská – Solná 
stezka a úsek „Kuříčko“. Poslední část rekonstrukce se 
týkala nejdelší etapy od Jizerské ulice až K Solné stezce. 
V prosinci se podařilo dokončit asfaltový povrch od do-
pravního hřiště U Staletých lip až za křižovatku s ulicí 
Vltavská a na začátku ledna byl do předčasného užívání 
uveden úsek od křižovatky Na Obci po Voděradskou. 
„S ohledem na potřebu vyčerpat do konce roku maximum 
finančních prostředků z dotace ROP Střední Čechy se 
přednostně dokončila vozovka. Nyní vybudujeme chodníky, 
veřejné osvětlení a dokončíme finální práce. Musíme uvést 
do pořádku také některé vady a nedodělky z již zprovozně-
né I. etapy, například dokončení plochy v křižovatce s Ko-

Náročná rekonstrukce ulice Rooseveltova 
směřuje do cíle
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lovratskou ulicí pod říčanským hradem,“ dodává Dominik 
Landkammer.
Během ledna se stroje přesunuly na horní část Roosevel-
tovy ulice. Stavebníci zde položili novou dešťovou kana-
lizaci, propojili vodovodní řady z ulic Vranovská a Želiv-
ská a opravili revizní šachty na kanalizaci. Od poloviny 
ledna následně v závislosti na teplotní situaci odstarto-

vala pokládka jednotlivých konstrukčních vrstev vozov-
ky. „V části od křižovatky s Vranovskou ulicí je s ohledem 
na projektovanou niveletu vozovky možné zachovat původní 
vrstvu z žulového kamenného štětu, proto zde práce pokra-
čují rychleji než ve spodní části ulice, kde bylo kvůli nízké 
únosnosti podloží nutné provést výměnu podkladních vrstev 
až do hloubky 0,9 metrů,“ vysvětluje situaci koordinátor.

Nová zeleň podél komunikace
Projekt měl za cíl nejen opravit ulici, ale zlepšit i pro-
středí podél frekventované komunikace. Od křižovatky 
Voděradská ke kruhovému objezdu zmizely krajnice 
vozovky, které byly historicky zadlážděny v úrovni 
jízdního pruhu a sloužily pro odvod dešťové vody. 
Nahradil je travnatý pás s novými uličními vpustěmi. 
Po dokončení stavby se zelené pruhy osadí keříky a kvě-
tinami. Novu podobu dostane také levostranný chodník 
směrem ke kruhovému objezdu, který bude během oprav 
uzavřený. Přístup ke hřbitovu zajistí nový chodník na pra-
vé straně.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly cca 43 milionů 
korun. Opravu vozovky, části dešťové kanalizace a výstav-
bu nasvětlení přechodů financoval Středočeský kraj díky 
podpoře z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy. Říčany se částkou 6 milionů korun podílí na re-
konstrukci chodníků, veřejného osvětlení a doplnění in-
ženýrských sítí.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

V projektu „Řídím Říča-
ny“ jsme nedávno oslovili 
občany, aby z nabídnutých 
možností vybrali tu, která 
by je nejvíce zaujala jako 
téma nově připravovaného 

filmového festivalu Říčanech. Občané projevili největší 
zájem o nejlepší světové filmy. Rádi bychom vytvořili pra-
covní tým, který se bude přípravou filmového festivalu 
zabývat. Hledáme do týmu zájemce o kulturu, filmové 
fandy, kreativce, organizátory, lidi s nápady a zkuše-
nostmi z podobných podniků. Rádi bychom vytvořili 
tým, který by vymyslel zajímavou a originální formu fes-
tivalu, který by se zapsal do filmových dějin. Tým se bude 
zabývat nejen podobou a formou festivalu, ale bude se vě-
novat i technickému a organizačnímu zabezpečení, mar-
ketingu, propagaci a hledání sponzorů.

Jestliže vás nabídka zaujala, pošlete na e-mail: jitka.ba-
henska@ricany.cz pár informací o sobě. Také nám na-
pište, jakou práci byste chtěli v týmu nejradši dělat. Moc 
děkujeme za vaši podporu a brzo se vám ozveme. 

Hana Špačková, místostarostka města Říčany

Hledáme spolupracovníky pro organizaci 
filmového festivalu v Říčanech!
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Rozbíháme další hlasování „Řídím 
Říčany“. Město chce od Českých 
drah koupit budovu u vlakového 
nádraží. Ta je několik let uzavřena. 
Nyní předkládáme 20 nápadů, jak 
historickou budovu využít. Někte-
ré možnosti jste navrhli přímo vy 
a my vám za to děkujeme! Řešení 
jsou různá – od menších stavebních 
zásahů po kompletní přestavbu, 
od návrhů propojených s nádražím 
po ryze originální nápady. Teď na-
dešla správná chvíle doporučit nám, 
který návrh je podle vás nejlepší. 
Některé nápady není možné zrealizo-
vat – parkovací dům by disponoval pří-
liš malou plochou (město navíc zvažuje 
parkovací dům na jiném místě) a Česká 
pošta má volné kapacity ve vlastních 
budovách. Pokud dispozice domu do-
volí kombinaci možností, může být 
prostor sestaven z více návrhů.
Hlasování trvá od 29. ledna do 14. 
února 2016. Zkušení hlasující již po-
stup elektronického hlasování znají. 
Ti, co zažívají premiéru, systém hla-
sování určitě snadno pochopí. Hla-
sovat mohou pouze registrovaní ob-
čané s trvalým bydlištěm v Říčanech 
ve věku 15+. Až šest plusových hlasů 
můžete rozdělit mezi šest návrhů, 
které se vám líbí nejvíce, naopak tři 
návrhy můžete (ale nemusíte) tzv. 
vyminusovat. Není to jednoduché? 
Na nic nečekejte a pomozte nám najít 
nejlepší řešení! 

1. Kavárna, čajovna + 
městské byty

Tato varianta počítá s ponecháním 
bytů ve druhém nadzemním podlaží 
a podkroví a s vybudováním kavárny 
či čajovny v přízemí. Zrekonstruova-

né byty by město nabídlo k pronájmu. 
Dolní část, kde původně byla čekárna 
a prodejna jízdenek, by sloužila jako 
internetová kavárna nebo čajovna. 
Prostor v blízkosti vlakové tratě je 
totiž zajímavým místem pro poseze-
ní, občerstvení i pracovní setkávání, 
který využijí jak občané města, tak 
turisté. Kavárna může být i tematic-
ky zaměřená na historii města nebo 
železnici s nabídkou deskových her. 
V kavárně může být výstavní galerijní 
prostor a dětský herní koutek.

2. Muzeum s originální 
expozicí 

Historická budova z roku 1894 může 
být perfektním stánkem k podtržení 
exkluzivity místa s důrazem na jedineč-
nost lokality a připomenutí Říčan jako 
oblíbeného výletního místa první re-
publiky. V muzeu s unikátní a poutavou 
expozicí by nechyběl přednáškový mul-
timediální sál, doprovodné aktivity pro 
děti a mládež či různé technologické 
vychytávky. Může jít o muzeum české-
ho filmu, který k Říčanům patří. V na-
šem městě žili a žijí přední herci jako O. 
Nový, R. Brzobohatý, V. Preiss, J. Po-
stránecký, D. Batulková, ale i tvůrci O. 
Hofman, J. Moskalyk, narodil se tu pan 
Tau nebo Návštěvníci. Kolik slavných 
filmů se natočilo v říčanském gymná-
ziu nebo na Jurečku! Muzeum se může 
zaměřit také na historii města od své-
ho vzniku až po současnost či historii 
železnice včetně klubu pro modeláře. 
Nebo můžeme přijít s netradičním mu-
zeem orientovaným na úspěchy české 
astronomie. V nedalekém Ondřejově 
sídlí kupříkladu světové špičky ve vy-
hledávání meteoritů a jiných mimo-

zemských těles – proč neukázat jejich 
úspěchy právě v Říčanech?

3. Služebna Městské policie

Vzrůstající potřeba bezpečnosti vyža-
duje větší počet městských strážníků. 
Nádraží může sloužit jako základna 
městské policie. Budova v centru 
města a v blízkosti vlakového nádraží 
– lokality s vyšší kriminalitou a van-
dalismem – se zdá být tak vhodným 
prostorem pro vybudování centra 
městské policie, která bude prostor 
lépe zajišťovat a kontrolovat. 

4. Krizové bydlení  
(sociální byty)

Nedostatek městských bytů pro obča-
ny v těžkých životních situacích nebo 
ze sociálně slabých skupin se uka-
zuje v Říčanech jako jeden z  nových 
problémů. Prostory nádražní budovy 
proto nabízí možnost vybudování so-
ciálních bytů pro krizové krátkodobé 
bydlení i finančně dostupné dlouho-
dobé pobyty se smlouvou na dobu 
určitou. Využít by je mohly samoživi-
telé nebo osoby v případě náhlé ztráty 
bydlení, finančních problémů z důvo-
du rozvodu, nemoci, úmrtí partnera 
či přírodní katastrofy. 

Jaké využití má mít nádražní budova v Říčanech?
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5. Čekárna + městské byty

Nemalá skupina občanů volá po tradič-
ním způsobu využití nádražní budovy, 
která dlouhá léta sloužila hlavně jako 
čekárna. Po rekonstrukci železniční 
tratě a výstavbě podchodu museli ně-
kolik let cestující čekárnu oželet. Bu-
dova zůstala uzavřená a lidé se neměli 
hlavně ve velkých mrazech kam scho-
vat. Teprve před rokem nechalo město 
vybudovat menší čekárnu spolu s Info-
centrem a detašovaným pracovištěm 
Městské policie ve vestavbě rondelu. 
Ta je především v zimě hojně využíva-
ná. Větší prostory by nabídla nádražní 
budova, komplikací však může být re-
lativně velká vzdálenost od nástupišť. 
V horních patrech by zůstaly městské 
byty určené k pronájmu. 

6. Půjčovna a úschovna kol 
a koloběžek

Říčanské nádraží je bezpochyby čas-
tým výchozím nebo naopak cílovým 
bodem pro výlety turistů a cyklistů 
na Říčansku. Velkou oblibu si získa-
la například známá naučná stezka 
Cesta kocoura Mikeše vedoucí z Hru-
sic do Říčan. Strategická poloha 
u nádraží proto přináší tip na služ-
by automatizované velkokapacitní 
úschovny a půjčovny kol, elektrokol 
a koloběžek s bezpečnostním reži-
mem přístupu, případně i souvisejí-
cích servisních služeb. Návštěvníci 
města by měli možnost si kolo vypůj-

čit a vyrazit na výlet. A díky úschovně 
by lidé mohli více podporovat cyklo-
dopravu ve městě – zvolit cestou na 
vlak do práce ekologičtější jízdní kolo 
místo auta bez obavy odcizení. V ne-
poslední řadě by toto využití mohlo 
zlepšit parkovací podmínky v blíz-
kosti nádraží.

7. Sklad civilní ochrany 
a krizového řízení + možnost 
požární zbrojnice

K zajištění ochrany obyvatel během 
přírodní katastrofy, velké havárie 
nebo válečného konfliktu musí mít 
město k dispozici prostředky indivi-
duální ochrany. Jako sklad integrova-
ného záchranného systému by mohly 
být využity právě prostory budovy 
nádraží. Sklad by fungoval jako cen-
trální místo pro zásobárnu funkčních 
pomůcek (kombinézy, respirátory, 
roušky, ochranné brýle, balíčky první 
pomoci, masky, rukavice pro vojen-
ský sektor, hasiče, policisty, záchra-
náře, další specializované jednotky 
a civilisty. Nádražní budova by se 
podle mnohých obyvatel mohla hodit 
i pro stanici jednotky dobrovolných 
hasičů v Říčanech. Strategické místo 
poblíž centra by hasičům umožnilo 
rychlý výjezd k zásahům. 

8. Coworkingové centrum

Zajímavým nápadem, jak využít 
budovu nádraží, je zřídit zde sdí-

lené kanceláře, tzv. coworkingové 
centrum za určitý měsíční poplatek. 
Otevřená pracoviště jsou v Čechách 
stále populárnější. V Říčanech tako-
vé místo zatím chybí. Coworkingová 
centra, často doplněná o kavárnu, 
představují pro mnoho začínajících 
podnikatelů nebo odborníků na volné 
noze vhodné alternativní prostředí 
k práci i ke schůzkám. Jde o velmi 
živé prostředí nezávislých lidí ve sdí-
leném prostoru, vytváří podmínky 
pro samostatnou práci i spolupráci 
na větších projektech mezi obory 
a podporuje kreativitu. Díky sdíle-
ným kancelářím by mnoho Říčaňá-
ků již nemuselo každý den dojíždět 
za prací do Prahy.

9. Sportovní tělocvična

Někteří občané si přejí využít budovu 
u vlakového nádraží pro sportovní 
účely. Prostory budovy by se tak moh-
ly přestavět do podoby víceúčelové 
tělocvičny vhodné pro všechny druhy 
sportů včetně zázemí pro sportov-
ce. Sportovní aktivity by zde mohly 
provozovat jak dospělí, tak děti nebo 
školáci. Historická vícepatrová budo-
va by musela projít kompletní a prav-
děpodobně nákladnou rekonstrukcí, 
protože nebyla pro sportovní užívání 
koncipována.

10. Ordinace lékařů

S nárůstem počtu obyvatel v Říča-
nech přichází i obrovská poptávka 
po lékařských službách. Doktoři  
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– pediatři, praktičtí, stomatologové 
a další specialisté – však často nemo-
hou najít vhodné prostory pro svoji 
ordinaci. Nádražní budova je na vý-
borně dostupném místě u nádraží 
v centru města. Proto je možností vy-
budovat místo ní lékařský dům s ně-
kolika ordinacemi. Tyto prostory by 
pak město mohlo lékařům různého 
zaměření nabídnout k pronájmu. 

11. Přesunutí části 
městského úřadu

Dobré umístění nádražní budovy při-
náší myšlenku přesídlení části měst-
ského úřadu, například podatelny či 
ověřovny. Díky snadné dostupnosti 
a blízkosti veřejné dopravy by mnoho 
lidí včetně občanů ze spádové oblasti 
uvítalo řešit úřední záležitosti přímo 
při výstupu z vlaku, když se vrací 
z práce. Návrhem je i možnost pře-
sunutí například celého stavebního 
úřadu nebo jiné budovy úřadu z cen-
tra právě sem. Součást prostor by 
mohlo tvořit i infocentrum. Uvolně-
ný prostor by se pak mohl využít pro 
aktivity, které na vlakovém nádraží 
nejsou vhodné.

12. Spolkový dům 

Prostory nádražní budovy by mohly 
sloužit pro veřejné aktivity a člen-
ské setkávání různých spolků, klubů 
a organizací fungujících v Říčanech. 
V současnosti se členové různých 

spolků scházejí po domácnostech 
nebo po restauracích a nemají k dis-
pozici žádný důstojný prostor pro 
svoji činnost. Řešením je zrekonstru-
ovat budovu a využít alespoň její část 
jako nadčasové kanceláře a zasedací 
místnosti pro jednání sportovních, 
kulturních a dalších volnočasových 
uskupení ve městě. Scházet by se zde 
mohly různé spolky: fotbalisti, rag-
bisti, šachisti, tanečníci, sokolové, 
pěvecké sbory, rybáři, včelaři a další. 
Jiný projekt stavby spolkového domu 
má město ovšem již připravený, má 
vzniknout přestavbou budovy býva-
lého kina na Komenského náměstí, 
pokud město získá dotaci. 

13. Městský pivovar + 
minipekárna

Historická budova nabízí své vyu-
žití i dalším originálním způsobem. 
Město by zde mohlo vybudovat mi-
nipivovar s dalšími doprovodnými 
službami. Městský pivovar by moh-
la doplňovat třeba minipekárna, 
obchůdek s uzeninami, pivovarská 
hospůdka s pivními specialitami 
nebo relaxační zóna s pivními lázně-
mi doplněné o masáže, aromatické 
zábaly a odpočinek na relaxačních 
lůžkách. Pivovar by mohl organizo-
vat i prohlídky, kde by se návštěvníci 
dozvěděli vše, co se pivovaru týká – 
od historie, přes technologii výroby 
piva, až po seznámení se současnými 
službami a produkty pivovaru. Neod-
myslitelnou součástí by byla i ochut-
návka vybraných druhů piv.

14. Menší obchod 
s potravinami
Podle některých obyvatel by v nádraž-
ní budově mohla vzniknout menší sa-
moobsluha s potravinami a případně 

dalším zbožím. Lokalita u nádraží je 
pro obchod ideálním místem. Mnoho 
lidí se vrací z práce vlakem, buď musí 
tahat tašky s nákupem přímo z Pra-
hy, nebo musí nakoupit po návratu 
do Říčan. Mnoho lidí parkujících 
na přilehlém parkovišti by jistě uvíta-
lo možnost ihned nakoupit na místě 
a ušetřit tak čas za dojíždění do vzdá-
lenějšího supermarketu. Po ránu by 
některé cestující potěšilo zde i pose-
dět a popít horký nápoj, část obchodu 
by tak mohlo tvořit i bistro s vlastní 
pekárnou nebo nabídkou čerstvých 
sendvičů a dortíků.

15. Centrum volného času – 
Klub mladých

Nádražní budovu lze využít pro vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže. 
Fungovat zde může „Klub mláde-
že“ třeba se zaměřením na přírodní 
a technické vědy. Cílem by bylo přilá-
kat menší děti i teenagery k technic-
kému vzdělání a propagovat tak mezi 
žáky a studenty základy disciplín jako 
ruční a strojní obrábění dřeva a kovů, 
základy elektrotechniky, fyziky, che-
mie, biologie a mnohé podobné. 
Centrum by mohlo získat za lektory 
zajímavé osobnosti například z ne-
dalekých institucí ČVUT, Astrono-
mického ústavu nebo AV ČR. Děti by 
si znalosti a vědomosti mohly osvojit 
hrou, pokusy, výzkumy a zajímavou 
formou pomocí počítačů, tabletů 
a různých audiovizuálních pomůcek.
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16. Turistický hostel s jídelnou

Ideální poloha budovy s návaznos-
tí na turistický region a vlastní trať 
z Prahy do Benešova nabízí využít 
prostory pro hostel či turistickou 
ubytovnu. Turisté a návštěvníci Ří-
čanska by se mohli za cenově přízni-
vých podmínek ubytovat ve městě 
s veškerou nabídkou služeb a vyjíždět 
na kole či vyrážet pěšky za památka-
mi a turistickými atrakcemi do okol-
ních obcí Ladova kraje. Možnost 
ubytování by mohla doplnit veřejná 
restaurace/jídelna například se sa-
moobslužným systémem. V letní se-
zóně by mohla být rozšířena na ven-
kovní posezení pod přístřeškem.

17. Knihovna

Do nádražní budovy je možné pře-
místit dospělé i dětské oddělení ří-
čanské knihovny. Knihovna by byla 
pro návštěvníky na jednom místě 
a přímo v bezprostřední blízkosti 
u vlaku, kterým cestuje mnoho lidí 
do zaměstnání. Pokud jste milovníci 
klasických knih, rádi listujete jednot-
livými stránkami a nestačí vám jen 
číst z elektronické čtečky knih nebo 
tabletu, pak byste si mohli u nádraží 
vypůjčit knížku na cestu vlakem a za-
tepla ji začít číst. Nebo potřebujete 
večer po příjezdu do Říčan vypůjče-
nou knihu vrátit, ale do 18. hodin 
nestíháte dorazit z nádraží do cent-
ra? Nyní byste měli knihovnu přímo 
u nosu. Knihovna by mohla dispono-

vat moderními místnostmi, studov-
nou a třeba i kavárnou. 

18. Koncertní a výstavní sál 

Odpovídající velikost, historická po-
doba a strategické dopravní umístění 
nádražní budovy nabízí její využití 
i pro kulturní a společenské účely. 
Vnitřní prostory by se mohly zrekon-
struovat na multifunkční kulturní 
sál pro potřeby filmových projekcí, 
přednáškovou činnost, různé besedy, 
hudební koncerty, taneční vystoupe-
ní a další společenské aktivity. Kon-
certní sál by se mohl v případě vý-
stavy proměnit v atraktivní galerijní 
prostor a zřídit by zde jako zkušebnu 
pro různé hudební, výtvarné či taneč-
ní obory mohla také říčanská Základ-
ní umělecká škola. 

19. Centrum duševního zdraví

Centrum duševního zdraví by mohlo 
sloužit jako zařízení poskytující psy-
chiatrické, psychologické a psycho-
terapeutické služby pro děti, dorost, 
dospělé i seniory. Péče by probíhala 
v terapeutických skupinách se za-
měřením na úzkostné poruchy, de-
prese, funkční psychózy, závislosti 
na alkoholu, drogách a hracích au-
tomatech, poruchy příjmu potravy, 
funkční sexuální poruchy a demence. 
Prostory by mohly nabízet pedago-
gicko-psychologickou poradnu pro 
děti, školicí pracoviště či krizové byty 
pro lidi v těžkých životních situacích. 
Součástí centra může být kavárna, 
ve které by pracovali klienti v rámci 

sociální rehabilitace a pracovní te-
rapie. Lidé s duševními poruchami 
jsou totiž často velmi hendikepováni 
na trhu práce a tato služba jim přine-
se zkušenosti nejen pracovního cha-
rakteru, ale i možnost začlenit se zpět 
do zdravějšího způsobu života.

20. Nádražní budovu 
nekupovat

Kromě různých variant využití má 
město i možnost budovu u nádraží ne-
kupovat. Stavba je v majetku akciové 
společnosti České dráhy, které ji jako 
mnoho dalších historických nádraž-
ních budov, nabízí k prodeji. Cena je 
podle znaleckého posudku odhadova-
ná ve výši cca 7 milionů korun. 

Co je projekt  
Řídím Říčany?
Jde o projekt, který odstartoval 15. 
května 2015 v Říčanech. Chceme 
zapojit veřejnost do rozhodování 
a získat její názor na různé aktivity 
města. Cílem je přiblížit radnici ob-
čanům a občany radnici. Každý mě-
síc probíhá nejméně jedna „soft“ 
volba, ve které může hlasovat kaž-
dý. A jednou za dva měsíce přinese-
me tzv. „hard“ hlasování pouze pro 
říčanské občany ve věku 15+.

Jak se můžu 
registrovat?
Jednoduše. Buď ve sportovních 
a volnočasových organizacích, 
nebo na některém z těchto kon-
taktních míst: Infocentrum na Ma-
sarykově náměstí, Infocentrum 
v rondelu, KC Labuť, DPS Senior, 
podatelna MÚ Masarykovo náměs-
tí a MÚ Komenského náměstí, Mu-
zeum Říčany, Centrum Na Fialce. 
Při přihlášení stačí napsat jméno, 
adresu a kontaktní e-mail (ti, kteří 
nekomunikují e-mailem, uvedou 
číslo telefonu).
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Reprezentační ples města Říčany se koná již popáté!  
Taneční parket rozvlní do rytmu vítězové Stardance 2015

Město Říčany zve všechny příznivce 
tance, noblesy a elegance na tradiční 
reprezentační ples. Pátý ročník se 
uskuteční poslední únorovou sobotu 
v kulturním centru Labuť. Návštěv-
níky čeká jako každý rok večer s bo-
hatým kulturním programem a lá-
kavou tombolou. Hostem bude Felix 
Slováček mladší a vrcholem akce 
taneční čísla aktuálních vítězů sou-
těže Stardance – když hvězdy tančí 
Marie Doležalové a Marka Zelinky. 
Milovníci tance mají už jistě ve svých 
kalendářích zarezervovaný termín 
na sobotu 27. února 2016 ve 20.00 
hodin. Tento den totiž patří taneční-

mu plesu města Říčany, který se koná 
v KC Labuť letos popáté. Nesmíte 
na něm chybět ani vy!
Letošní ročník nabízí vskutku mnoho 
lahůdek. Hosté se mohou pustit do víru 
tance za hudebního doprovodu bigban-
du Červení panteři. Orchestr doprovodí 
svým sólovým vystoupením Felix Slová-
ček ml. Tím program akce však zdaleka 
nekončí. Součástí večera je několik ta-
nečních a pěveckých vystoupení. 
Opravdovou třešinkou na dortu bu-
dou král a královna tanečního parketu 
– výherci televizní soutěže Stardance 
2015 herečka Marie Doležalová a pro-
fesionální tanečník Marek Zelinka. 

Marie Doležalová je populární 
herečkou a bloggerkou. Své první he-
recké krůčky uskutečnila v dětském 
dramatickém kroužku. V roce 2007 
absolvovala hudebně dramatické 
oddělení Pražské konzervatoře. Už 
od studentských let procházela mnoha 
metropolitními divadly a v současné 
době je její domovskou scénou Diva-
dlo Na Fidlovačce. První výraznější 
roli ztvárnila ve filmu Pusinky (2007) 
a divákům je známá z úspěšného tele-
vizního sitcomu Comeback (2008), ob-
jevila se i v dalších filmech a seriálech. 
Kromě herectví se věnuje také psaní. 
Od roku 2014 píše blog Kafe a cigárko, 
za který získala prestižní literární cenu 
Magnesia Litera a vítězství si v kategorii 
one (wo)man show odnesla i v anketě 

Křišťálová lupa oceňující nejzajímavější 
projekty a služby českého internetu. Pro 
úspěch jejího blogu ke konci roku 2015 
vydala jeho knižní obdobu s podtitulem 
Historky z hereckého podsvětí.
Marek Zelinka je profesionální ta-
nečník a choreograf. Po dokončení stu-
dia fyzioterapie se nyní věnuje studiu 
pantomimy na HAMU v Praze. Kromě 
výuky tance a tvorbě originálních cho-
reografií trénuje s balančním žebříkem 
a hraje v několika divadelních předsta-
veních. Vystupuje mimo jiné v Národ-
ním divadle, ve svém divadelním spol-
ku (PLAY) boyz a v pohybovém divadle 
La fabrika. Natočil řadu krátkých filmů, 
reklam a účinkoval na mnoha festiva-
lech doma i v zahraničí. 
Na podzim roku 2015 se spolu účast-

nili sedmé řady taneční soutěže Star-
Dance. Pár si svým bezprostředním 
projevem a originálními choreogra-
fiemi rychle získal sympatie diváků 
a ve finále se radoval z vítězství.

Sympatická dvojice si pro diváky při-
pravila ukázku dvou tanců – jeden 
latinskoamerický a jeden standardní 
se skvěle zvládnutou a neobvyklou 
choreografií, kterou téměř v každém 
díle uchvátili diváky v sále i odbornou 
porotu. A jako přídavek si přichystali 
ještě jeden tanec jako překvapení. 
Oba dva budou navíc celým večerem 
provázet v roli moderátorů. O příjemné 
chvíle a humor by tak v podání známé 
a oblíbené bloggerky a originálního 
tanečníka s osobitým knírkem neměla 
být na pódiu nouze. Kromě nich před-
vedou na tanečním parketu své umění 
také známé a úspěšné říčanské taneční 
soubory – tanečnice ze studia DANCE 
EB a tanečníci rokenrolu z taneční ško-
ly TWIST. Nebudu chybět ani členové 
tanečního klubu Fuego. 
A nebudou strádat ani vaše chuťové 
pohárky. Kromě výtečného občer-
stvení čeká na milovníky vinného 
moku ochutnávka široké nabídky 
moravských vín. Cena vstupenky je 
250 Kč. Lístky je možné zakoupit 
na místě v KC Labuť nebo elektronic-
ky prostřednictvím on-line systému 
na stránkách www.kclabut.cz. 

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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Kamiony v Říčanech nechtějí!  
Rozhodli o tom občané města v hlasování Řídím Říčany

Obyvatelé Říčan poslali v rámci hlasování o problémech 
města radnici jasný vzkaz. Nejvíce je trápí projíždějící 
nákladní auta s hmotností nad 12 tun. Ruší okolí nad-
měrným hlukem, ničí silnice, zhoršují životní prostředí 
a ohrožují bezpečnost na silnicích. Lidé chtějí také zajistit 
bezpečné cesty do škol a vyřešit chátrající budovu bývalé-
ho kina. O svůj názor se podělilo 608 lidí, kteří rozdělili 
celkem 2362 plusových a 829 minusových hlasů. 
Omezit průjezd kamionů městem Říčany si přeje 447 oby-
vatel. Pouze šesti hlasujícím náklaďáky na říčanských uli-
cích nevadí. Město Říčany jsou tranzitním místem, kterým 
projíždí velké množství vysokotonážních aut. Výsledkem je 
nadměrný hluk, poškozené komunikace, horší stav životní-
ho prostředí, dopravní zácpy a ohrožení bezpečnosti. 
Pod zátěží „tiráků“ trpí především hlavní říčanské tahy - ulice 
Černokostelecká, Říčanská, 17. listopadu a Široká. 
„Chtěl bych předložit na únorovém jednání zastupitelstva 
usnesení, kterým bychom požadovali úplný zákaz tranzitu 
kamionů po dálničním přivaděči k Říčanům a dál směrem 
do Pacova,“ komentuje výsledky místostarosta Zdeněk 
Hraba /Klidné město/. Vedení města nyní zvažuje i kupří-
kladu zavedení nízkoemisní zóny. Odklon kamionové 
dopravy z Říčan by do budoucna měla vyřešit plánovaná 
dostavba silničního okruhu kolem Prahy.

Eliminovat nebezpečí u škol a vyřešit 
budovu kina
Hlasující považují za problematickou i dopravu před 
říčanskými školami. Zajistit bezpečné cesty do škol po-
žaduje 275 lidí. Rodiče mají strach o své dětí, které se 
na cestě do školy často nevyhnou přechodům po frekven-

tovaných silnicích nebo komunikacím bez chodníku. Na-
víc okolí škol v ranních i odpoledních hodinách trápí velké 
kolony aut, kde hrozí nebezpečí nehod. 
Do školy je možné chodit pěšky nebo přijet na kole či koloběž-
ce. „Takové formy dopravy chceme určitě podpořit například for-
mou vyhrazených pruhů či zón pouze pro kola a pěší. Také hle-
dáme možnosti, jak zamezit nebezpečným dopravním situacím. 
Na červeně označených přechodech zesílí dozor městská policie. 
Jednáme i o parkovacích zónách, snížení rychlosti na 30 km/h či 
omezení vjezdu ke školám,“ říká starosta města Vladimír Kořen 
/Klidné město/. Ulehčit dopravním zácpám by mohly i školní 
autobusy, které by děti do školy svážely. 
Na třetím místě skončil s 217 hlasy problém spojený s ne-
využívanou budovou kina na Komenského náměstí. Chát-
rající kino přestalo fungovat v roce 2006 a doposud se ne-
našlo vhodné využití. V případě získání dotace je jedním 
z řešení komplexní přestavba na spolkový dům. Projekt 
zahrnuje knihovnu, studentský klub, kavárnu, zázemí pro 
sociální práci, mateřské centrum nebo občanský klub, 
prostor pro setkání seniorů či pro školní výuku. Nízkoe-
nergetická dvoupodlažní budova v přírodním stylu počítá 
s hřištěm a zatravněnou plochou na střeše. 
Ještě více lidí než nefungující objekt kina chce vyřešit ob-
last bývalé věznice. Nevzhledná konstrukce plánované 
věznice však nevadí 50 lidem z celkových 252 hlasujících. 
Nejednoznačně dopadly projekty vybudování relaxační 
zóny a podpory sociálního bydlení. Městské lázně a byty 
pro sociálně slabé mají v Říčanech téměř rovnocenný po-
díl příznivců i odpůrců. Na poslední příčky občané odsu-
nuly záměry zastřešení hřiště s umělou trávou u ragbyo-
vého stadionu a zpřístupnění radniční věže, které získaly 
shodně 55 kladných a 160 minusových bodů. 
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Ženy vs. muži, mladí vs. staří. Jak se liší 
výsledky?
Rozdílné preference můžeme pozorovat u mužů a žen. 
Na prvních dvou místech se shodují. Na třetí místo ale 
ženy posunuly budovu kina, muži chtějí naopak vyřešit 
spíše areál bývalé věznice. Ženy touží také více relaxovat, 
po celkovém součtu daly oddychové zóně 24 hlasů (+83, 
-59). Kdežto u mužů výrazně převládal negativní postoj 
a projekt u nich skončil s -9 hlasy (+63, -72). 
Zajímavá data přinesly i výsledky různých věkových ka-
tegorií, které se značně liší. Je pravdou, že občané starší 
20 let považují za největší problém kamionovou dopra-

vu. Výjimku tvoří nejmladší respondenti. Teenageři dali 
nejvíce hlasů kinu a úspěch u nich sklidily i říčanské láz-
ně. U dvacátníků a šedesátníků se mezi třemi největšími 
problémy objevila oblast Mlýnského rybníka. A třicátníci 
(nejspíš rodiče malých dětí) preferují nejen bezpečnější 
cesty do škol, ale stojí i o výstavbu nové školy. 
V pořadí již sedmé hlasování Řídím Říčany probíhalo od 1. 
listopadu 2015 do 6. ledna letošního roku a vycházelo ze se-
znamu, který sestavila veřejnost spolu s úředníky a vedením 
radnice v rámci akce 10P – Desatero problémů. Do ankety se 
zapojilo 608 obyvatel s trvalým pobytem v Říčanech starších 
15 let. Pro vítěznou možnost hlasovalo 75 % respondentů.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Pořadí Problém
Počet 

minusových 
hlasů

Počet 
plusových 

hlasů
Celkem

1. Omezení tranzitu kamionů (ul. Široká, 17. Listopadu, Říčanská 
a Černokostelecká) –6 +453 447

2. Bezpečné cesty do škol –10 +275 265
3. Vyřešit budovu kina – spolkový dům –24 +241 217
4. Vyřešit oblast bývalé věznice –50 +252 202

5. Rekonstrukce budov 1. ZŠ a výstavba nové budovy školy na Komenského 
náměstí –17 +214 197

6. Zlepšit okolí Mlýnského rybníka –20 +181 161
7. Zlepšit pořádek a vzhled u stanovišť separovaného odpadu –23 +142 119
8. Zajistit asistenty pedagogů na školách a finančně je zajistit –38 +120 82
9. Zlepšit podporu sociálního podnikání –39 +58 19

10. Zavést separované nádoby na kovy apod. –76 +93 17
11. Vybudovat oddychovou relaxační zónu na okraji města (říčanské lázně) –132 +147 15
12. Podpora sociálního bydlení –74 +76 2

13.–14.
Zastřešit malé hřiště s umělým povrchem u ragbyového stadionu (např. 
nafukovací halou) –160 +55 –105

Zpřístupnění radniční věže –160 +55 –105

Věk 1. místo 2. místo 3. místo
15–20 Vyřešit budovu kina Omezení tranzitu kamionů Vybudovat relaxační zónu
21–30 Omezení tranzitu kamionů Zlepšit okolí Mlýnského rybníka Vyřešit budovu kina
31–40 Omezení tranzitu kamionů Bezpečné cesty do škol Výstavba budovy základní školy
41–50 Omezení tranzitu kamionů Bezpečné cesty do škol Vyřešit budovu kina
51–60 Omezení tranzitu kamionů Vyřešit budovu kina Vyřešit oblast bývalé věznice
61–70 Omezení tranzitu kamionů Vyřešit oblast bývalé věznice Zlepšit okolí Mlýnského rybníka
71–90 Omezení tranzitu kamionů Bezpečné cesty do škol Vyřešit budovu kina

Hledají se členové dotační komise!
V souvislosti se zrušením grantové směrnice č. 2/2014 a schválením  nové směrnicí města na poskytování dotací 
z rozpočtu města (dříve grantů) č.1/2015 byla zrušena grantová komise. Město Říčany hledá v souladu s novou 
směrnicí členy dotační komise, kteří budou hodnotit došlé žádosti o dotaci z programu AKCE - více viz. web města, 
část Radnice, oddíl Dotace města (dříve granty) a pododdíl Dotace 2016 (dříve granty). Zájemci o členství v komisi 
se mohou hlásit na e-mailu: granty@ricany.cz, přihláška musí obsahovat: kontaktní údaje (vč. mailu a č. telefonu) 
a čestné prohlášení o členství v konkrétních říčanských organizacích. Přihlášky zasílejte do 15. 2. 2015. 
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Počet obyvatel v Říčanech stále 
strmě stoupá, k poslednímu dni 
loňského roku jich bylo bezmála 15 
tisíc. Za rok 2015 přibyla ve městě 
takřka tisícovka občanů, přestože 
se město snaží velmi výrazně regu-
lovat stavební aktivity. Ženy tvoří 
stejně jako v celé republice nad 
muži převahu, žije jich zde o 600 
víc. Největší věkovou skupinu za-
stupují čtyřicátníci a pak obecně 
lidé mezi 35 – 42 lety. Nejvíce dětí je 
v předškolním věku.

Na konci roku 2015 evidovalo od-
dělení evidence obyvatel městského 
úřadu přesně 14 999 obyvatel. Z toho 
405 lidí jsou cizinci s trvalým po-
bytem v Říčanech. K 1. 1. 2015 žilo 
v Říčanech včetně městských částí 
Strašín, Voděrádky, Pacov, Jažlovice, 
Kuří 14 tisíc obyvatel, o rok předtím 
13,5 tisíc a před třemi lety o dalších 
300 občanů méně. 
Číslo samozřejmě neustále kolísá, 
záleží totiž na počtu narozených dětí, 
úmrtí a nově přihlášených občanů k 
trvalému pobytu. V lednu ale Říčany 
překročily hranici patnáctitisícového 
města. Stalo se tak díky jednatřiceti-
letému muži, který se rozhodl v Říča-
nech nastálo bydlet. 
Město oceňuje, že se lidé hlásí k trvalé-
mu pobytu. Každý nový občan přináší 
do městského rozpočtu finance, které 
jsou potřebné pro rozvoj městské in-
frastruktury. Rychlý nárůst obyvatel 
však s sebou nese i velké obavy. „V Ří-
čanech stále bojujeme s nedostatkem 
školek a školek. Chybí nám peníze 
na opravy silnic a především nemá-
me kapacitu kanalizační sítě. Nyní se 
snažíme tento enormní nárůst brzdit 
regulačními plány. Pokud bychom in-
vestovali desítky milionů do nové linky 

čistírny odpadních vod, mohlo by v na-
šem městě žít téměř třicet tisíc lidí. 
Takový počet bychom stěží zvládli,“ 
říká starosta města Vladimír Kořen /
Klidné město/.  

Kolik je v Říčanech žen 
a mužů? 

Ženy jsou v Říčanech stále ve většině, 
loni jich bylo 7605, kdežto mužů bylo 
6 989. Oba zástupci pohlaví stoupají 
každý rok podobným tempem. 
Nejvíce žije ve městě lidí ve středním 
věku. Konkrétně těch, kteří loni 
oslavili čtyřicetiny, je zastoupeno 
nejvíce (304 lidí). Celkem je v 
Říčanech mezi 30 a 40 lety téměř 2,5 
tisíc obyvatel. 
V těsném závěsu za nimi jsou „jejich“ 
děti, těch nejmenších ve věku od pří-
chodu na svět do 10 let zde žije 2406. 
Z nich je nejvíce pětiletých dětí (cel-
kem 265). Na třetím nejpočetnějším 
místě jsou pak lidé ve věku 40 – 50. 
Přesto, že počet seniorů v České re-
publice prudce roste, v Říčanech jsou 
lidé vyššího věku spíše v „menšině“. 
Starších 70 let v našem městě žije 
pouze 1366 spoluobčanů. Nejstarší 
Říčaňák oslavil 105 let. 

Narodilo se 179 dětí, 
zemřelo 246 lidí

V minulém roce se malými 
Říčaňáčky stalo 179 narozených 

dětí, z toho 87 chlapců a 92 holči-
ček. Z matričních údajů lze zjistit, 
že v Říčanech neproběhl loni žádný 
domácí porod. V okolních obcích 
tomu ale bylo jinak – jeden chlape-
ček se narodil v Louňovicích a jedna 
holčička v Tehově. 
V loňském roce uzavřelo v Říčanech 
sňatek 98 párů. Říčanská matri-
ka však měla na starosti dalších 42 
svatebních obřadů, které se konaly 
mimo říčanskou obřadní síň (okolní 
obce, zahrady apod.). Číslo tak není 
úplně přesné, protože mnoho říčan-
ských obyvatel se žení či vdává jin-
de nebo naopak v Říčanech mohou 
vstoupit do manželství lidé s trvalým 
bydlištěm v jiném městě. Zapsaných 
rozvodů bylo 58. Ale podobně jako 
u svateb může jít o lidi, kteří zde kdysi 
uzavřeli manželství, ale trvalý pobyt 
mají mimo naše město. Loni zemřelo 
v Říčanech 246 lidí.

„Z porovnání narozených dětí a ze-
mřelých spoluobčanů je evidentní, co 
způsobuje nárůst obyvatel. Je to pře-
devším výstavba nových bytů a domů,“ 
vysvětluje Vladimír Kořen a dodává: 
„Dobíhají developerské projekty povo-
lené v období 2005–2010, kupříkladu 
sídliště V Alejích v centru města. Ná-
růst obyvatel nám dělá vrásky kupří-
kladu v oblasti základních škol, kdy 
se do kapacitních problémů dostává 
už i ZŠ Bezručova, kam kupříkladu 
spadá i zmíněné sídliště. Na druhou 
stranu jsem rád, že se daří obyvatele 
přesvědčit k trvalému pobytu 
v Říčanech, protože to znamená vyšší 
daňové příjmy.“ 

Adéla Ambrožová  
tisková zpráva města Říčany

V Říčanech žije od ledna 2016  
už přes 15 tisíc obyvatel!
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mAPy pro úspěch našich škol
Školy jsou priorita pro celé Říčansko. Proto se pod vedením 
města Říčany a MAS Říčansko spojilo ještě koncem minu-
lého roku 49 okolních obcí, 59 státních škol a školek (což je 
100% v území), 6 soukromých škol a 9 dalších vzdělávacích 
organizací, aby společně připravilo projekt MAPy. 
Tento vyjímečný projekt na podporu mateřských a základ-
ních škol ve všech obcích spadajících pod působnost Říčan 
byl spuštěn od 1. 1. 2016. Místní akční plány pro rozvoj 
vzdělávání (odtud zkratka MAPy) je mimořádný v tom, že se 
do něj aktivně zapojí celý region! V rámci pracovních skupin 
se budou scházet zástupci starostů, vedení škol, ale i volno-
časových organizací. Budeme také oslovovat i aktivní rodiče 
a žáky, aby s plány na rozvoj škol pomohli a řekli svůj názor. 
Společně tak půjde zajistit dostatečný počet míst v MŠ i ZŠ 
a jejich dobré vybavení, ale i zvýšit kvalitu vzdělávání.

A co projektem MAPy získáme? 
Možnost čerpat dotace na školy (to bez něj kromě výstav-
by MŠ, dětských klubů a lesních školek nepůjde). V rám-
ci dvou let se také ředitelé a učitelé budou účastnit řady 

seminářů a pracovních setkání, budou sdílet zkušenosti 
a spolupracovat s odborníky, především na inkluzi (tj. 
začleňování dětí se speciálními potřebami). K dispozici 
je také tým lidí, kteří napíší strategii i pomůžou školám se 
získáváním grantů a přípravou školních plánů. Kancelář 
projektu sídlí na městském úřadu, konzultace a zapoje-
ní se do pracovních skupin můžete už nyní naplánovat 
s hlavní manažerkou Ludmilou Třeštíkovou nebo asis-
tentkou Monikou Žilkovou na kontaktech tel: 323618122 
nebo mailu: Ludmila.Trestikova@ricany.cz 

V mnoha říčanských rodinách vrcholí přípravy na jeden 
z důležitých okamžiků malého človíčka - budoucího školá-
ka. Tím momentem je zápis do 1. ročníku. Pro letošní rok 
se budou zápisy konat ve všech říčanských školách v pá-
tek 12. února 2016. V těchto dnech je již otevřena webová 
stránka http://skoly.ricany.cz, kde rodiče budoucích prv-
ňáčků najdou veškeré informace o tom, jak zápisy proběh-
nou. Každý rodič může využít možnost v pohodlí domova 
zapsat do elektronického systému veškerá potřebná data. 
Při samotném zápisu se pak po kontrole údajů může už 
jen plně soustředit na své dítě na průběh zápisu. 

Zápis v ZŠ Bezručova
V letošním roce opět bojuje město Říčany jako zřizovatel 
základních škol s nedostatečnou kapacitou. Zastupitelstvo 
proto schválilo rekonstrukci školní budovy v ulici Sokolská, 
kde buduje nové 3 kmenové třídy. Z údajů v evidenci oby-
vatel a z výčtu ulic, které patří do tohoto školského obvodu 
víme, že největší množství dětí přijde k zápisu do Základní 
školy Bezručova. Proto tyto velmi potřebné učebny budou 
po dokončení a kolaudaci předány právě Základní škole 
Bezručova. Škola až po dokončení rekonstrukce a kolauda-
ci musí požádat o zvýšení kapacity školy. Tato kolaudace je 
naplánována na červenec letošního roku. 
Z procesního hlediska tedy proběhne podle zákona zápis 
do 1. ročníku v době, kdy ještě není z časového důvodu na-
výšena kapacita školy. Jedná se tedy o nesoulad termínů, 
kdy je ale třeba rozhodnout o přijetí. Ředitel školy přijímá 
dítě ke vzdělávání podle správního řádu a je nutné rozhod-
nout o přijetí dítěte do třiceti dnů. V březnu, kdy třiceti-
denní lhůta uběhne, ještě nebude budova zkolaudována, 

a tudíž nebude kapacita školy navýšena. Rádi bychom 
rodiče ujistili, že k dokončení stavby dojde včas a třídy bu-
dou sloužit svému účelu. 
Rádi bychom zákonným zástupcům budoucích prvňáků 
dětí poradili, jak v tomto případě optimálně postupovat.
Rodič požádá (připravíme formulář) ředitele školy o pře-
rušení správního řízení do doby navýšení kapacity školy. 
Tím umožníme řediteli vydat rozhodnutí o přijetí dítěte 
ihned po splnění všech výše uvedených podmínek. 
Rodič tedy obdrží písemný doklad o tomto rozhodnutí 
v průběhu měsíce srpna. Pokud o přerušení správního 
řízení rodič nepožádá, bude muset ředitelka školy vydat 
rozhodnutí o nepřijetí, přičemž za čtyři měsíce bude mu-
set celý proces zápisu a proběhnout znovu.
Možná se ptáte, kterých rodičů se toto opatření bude tý-
kat? Ihned po zápisu (17. 2. 2016) budou všichni zákonní 
zástupci budoucích prvňáků, kteří se dostavili k zápisu 
pozváni do budovy školy, kde formou losování bude vy-
bráno, kteří rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí hned, do 30. 
dnů od zápisu, a kteří budou čekat od srpna, a poté také 
obdrží kladné rozhodnutí. Na této schůzce bude mož-
nost zmíněnou žádost o přerušení správního řízení po-
dat. Více informací o průběhu losování naleznete: http://
www.2zsricany.cz/pro-rodice/budouci-prvnaci-zapis 
Ráda bych všechny rodiče, kterých se tato situace na ZŠ 
Bezručova bude týkat, ujistila, že město Říčany dělá vše 
proto, aby byl termín dokončení rekonstrukce budovy do-
držen. Prosíme rodiče o pochopení a trpělivost.
V ZŠ U Říčanského lesa a v 1.ZŠ na Masarykově náměstí 
neočekáváme žádné komplikace.

Hana Špačková, místostarostka pro oblast školství

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy na ZŠ v Říčanech?
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Řídím Říčany – má to smysl?
V předchozím čísle Kurýru i v jiných 
místních periodikách se objevilo ně-
kolik kritických hodnocení projek-
tu hlasování Řídím Říčany (D2.1). 
Níže shrnuji nejčastější argumenty 
a doplňuji svůj komentář. Věřím 
totiž, že projekt Řídím Říčany má 
velký potenciál a může nám pomoci 

posouvat naše město tím správným směrem.
Rozhodovat nemá veřejnost, ale zastupitelé?
Formálně a právně vzato je to pravda. Konečné rozhod-

nutí bude vždy mít zastupitelstvo nebo rada města. Tuto 
pravomoc jim nikdo nemůže vzít. 
Naši volení zástupci (jsem aktuálně jeden z nich) by ovšem 
měli rozhodovat podle přání voličů, tedy veřejnosti. Myslím, 
že je potřeba se občanů ptát na jejich názor častěji než jednou 
za 4 roky. Město i společnost se rychle vyvíjí, objevují se nové 
problémy i příležitosti. Řídím Říčany navíc omezuje vliv tzv. 
„řvoucích menšin“, které se svou hlasitostí snaží vyvolat po-
cit, že právě jejich problém je ten nejzávažnější.
Rozhoduje velmi málo hlasujících?
Na první pohled se skutečně může zdát, že cca 1 500 re-
gistrovaných, anebo 600 hlasujících v konkrétní anketě, 
je málo vzhledem k celkovému počtu obyvatel města. 

Agendu stížností, petic a ostatních podání podle organizač-
ního řádu Městského úřadu v Říčanech zajišťuje útvar inter-
ního auditu (ÚIA) v souladu s platnými  právními a vnitřními 
předpisy. ÚIA vede centrální evidenci této agendy, sleduje 
dodržování lhůt pro vyřízení a v případě potřeby organizuje 
koordinační schůzky ke zpracování odpovědi či místní šetření. 
Každoročně předkládá Radě města Říčany a kontrolnímu vý-
boru Zastupitelstva města Říčany zprávu o stížnostech, peti-
cích a ostatních podáních za příslušný kalendářní rok. 

Souhrnný přehled stížností, petic 
a ostatních podání za rok 2015

Stížnosti Petice

Ostatní 
podání 
a pod-

něty

Šetření 
VOP

Přijato za rok 
2015 celkem 40  11 33 3

 Z toho: důvodné  2

částečně důvodné  3

bezdůvodné 35

Ve srovnání s minulým rokem došlo k nárůstu počtu poda-
ných stížností dle § 175 správního řádu proti nevhodnému 
chování úředních osob nebo proti postupu správního orgá-
nu. Naopak poklesl počet podaných petic, ostatních podání 
a podnětů a šetření veřejného ochránce práv (dále VOP).
Největší počet stížností stejně jako v roce 2014 směřoval 
na práci přestupkového oddělení odboru právního. Počet 
stížností se odvíjí od charakteru agendy, kterou přestupko-
vé oddělení vyřizuje – trestá účastníky řízení, kteří spáchali 
přestupek. Jedním z prostředků obrany, který účastníci 
používají, je i podání stížnosti na práci referenta, případ-
ně námitky podjatosti. V naprosté většině případů byla 
stížnost vyhodnocena jako nedůvodná. V případě, kdy 
byla stížnost uznána za částečně důvodnou, byla přijata 
nápravná opatření: referenti byli poučeni, aby postupovali 
v souladu se zákony a judikaturou soudů. Dvě důvodné stíž-
nosti byly adresovány na práci Městské policie a i zde byla 
přijata konkrétní opatření ke zlepšení práce strážníků.

Petice podané v roce 2015 obsahovaly požadavky na zlep-
šení stavu konkrétních komunikací (např. Štěchovická,  
U Nás, Nedbalova, Jizerská, sídliště Olivova a okolí) a do-
pravního provozu v nich (Jizerská), tři petice se týkaly vý-
stavby nové ZŠ a MŠ Magic Hill v lokalitě na Fialce, jedna 
petice bytového fondu města a jedna otázkou nulové tole-
rance „hazardu“ ve městě. 
Ostatní podání a podněty k výkonu samosprávy směřovaly 
k probíhajícím investičním akcím na území města – rekon-
strukce Rooseveltovy ulice, rekonstrukce stoky A či příprava 
výstavby ZŠ a MŠ Magic Hill. Nejvíce byl ze strany občanů 
kritizován způsob informování MěÚ o dopravních uza-
vírkách v souvislosti s rekonstrukcí Rooseveltovy ulici. Je 
na místě uvést, že investorem této akce je vlastník komuni-
kace Středočeský kraj a město samo mnohdy mělo problém 
získat včas aktuální informace. Další podněty tradičně smě-
řovaly ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zejména 
chodců, k sousedským vztahům, chovu zvířat a obtěžování 
hlukem. Podání zaměřená na výkon státní správy nejčastěji 
kritizovala práci registru vozidel včetně délky čekacích lhůt.
Vedení města, MěÚ a odpovědní zaměstnanci se všemi stíž-
nostmi, peticemi a podáními v roce 2015 zabývali. Snažili se 
je řešit co nejlépe v rámci finančních možností schválené-
ho rozpočtu města a personálních kapacit MěÚ. Všechny 
stížnosti, petice a ostatní podání doručené na útvar interního 
auditu v roce 2015 byly vyřízeny v zákonné lhůtě. 

Vývoj za období 2013–2015:

Věra Likešová, vedoucí útvar interního auditu

Zpráva o stížnostech, peticích a ostatních podáních za rok 2015 
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Když jsme před více jak pěti lety nastoupili 
na radnici, bylo jedním z našich hlavních 
cílů ozdravení financí. Mimo úspor v cho-
du úřadu jsme se zaměřili i na efektivitu 
při zadávání zakázek. Jedním z opatření 
byla nová směrnice na zadávání veřejných 
zakázek. Nyní dochází k plíživým úpra-
vám místo komplexní revize materiálu, 

která nám byla přislíbena na srpnovém zastupitelstvu.
Už při vzniku směrnice proběhla široká diskuse mj. nad 
nastavením limitů či výjimek. Vedení Klidného města po-
žadovalo limity téměř nulové, my jsme chtěli dát větší dů-
věru zodpovědným pracovníkům a limity oproti zákonným 
tolik nesnižovat. Vzhledem k rozložení sil v koalici byl však 
nakonec schválen materiál s nepříliš vysokými limity a nut-
ností veřejně soutěžit mnohé. Došlo tak k menší pružnosti 
a zvýšení zatížení úřadu i organizací zřízených městem. 
Postupně si vedení Klidného města uvědomuje nevýho-
dy a komplikace a přehodnocuje situaci. Naposledy to 
však provedlo formou, kterou nepovažuji za šťastnou. 
Předložení materiálu pár hodin před zastupitelstvem s po-

změněním jednoho bodu směrnice kvůli snadnějšímu vý-
běru dodavatele pro konkrétní potřebu je při nejmenším 
diskutabilní. Navíc po zamítnutí podnětu ředitele I. ZŠ 
Mgr. Bednáře o navýšení limitů některých zakázek na sto 
tisíc korun na srpnovém zastupitelstvu slíbilo vedení města 
předložení komplexní návrh úprav této směrnice. 
Jedinou úpravou ve směrnici se tak od ledna stalo účelové 
vyškrtnutí pár slov, které nyní umožňuje zadávat zakáz-
ky malého rozsahu, jejichž předmětem jsou auditorské, 
znalecké a právní služby a služby jiných specialistů ve for-
mě studií a stanovisek a expertiz BEZ ZADÁVACÍHO 
ŘÍZENÍ, a to až do výše téměř jednoho milionu korun. 
Proč zrovna a pouze u tohoto bodu? A co když bude příště 
potřeba úprava pro nějaký jiný okruh činnosti? 
Věřím, že výběr bude aspoň probíhat oslovením několika 
ověřených dodavatelů. Když si sami vybíráme dodavatele 
např. malování nebo opravy plotu, vybereme si toho nejlev-
nějšího, o kterém ale máme dobré reference. Bez výběrové-
ho řízení jen výjimečně. Nemůžeme pak mít jistotu, že služ-
bu si nelze pořídit při udržení požadované kvality levněji. 

Miloslav Šmolík, zastupitel, ODS

Je dobré měnit pravidla dle potřeby?

Pojďme to ale obrátit – vždyť v předchozích letech se participa-
ce občanů omezovala víceméně na anketu 10 problémů Říčan 
(10P), které se účastnil řádově nižší počet hlasujících (desít-
ky). Bylo to na dnešní dobu moc složité, zdlouhavé, nepraktic-
ké. Díky Řídím Říčany je možné jednoduše zjistit názor všech, 
kdo se chtějí na směřování města jen trochu podílet.
Pro ilustraci: V celorepublikových průzkumech veřejného 
mínění je za reprezentativní a dostatečně přesný považo-
ván vzorek 1 000 až 2 000 lidí. V říčanských volbách byli ně-
kteří zastupitelé zvoleni počtem cca 500 hlasů. Je tedy více 
než 600 hlasujících Říčaňáků málo? A počet dále roste…
Registrace je zdlouhavá, nemám na to čas?
Registrace do projektu nezabere více než pár minut. I ten, kdo 
brzy ráno odjíždí do práce a vrací se pozdě večer, si může najít 
cestu do některého z ověřovacích míst, třeba o víkendu (rondel, 
infocentrum, Na Fialce, …). Navíc bude v nejbližší době umož-
něna registrace s ověřením na dálku, tedy zcela bez nutnosti 
dostavit se kamkoliv osobně. (Ověření se týká pouze „tvrdých“ 
hlasování pro občany Říčan, kde je nutné ověření trvalého pobytu. 
Pro veřejné, „měkké“ ankety od začátku stačí registrace na webu.)

Hlasování je zmanipulované?
Výsledky hlasování zmanipulovat nelze. Do aplikace 
nemá město přístup a výsledky se dozvíme, stejně jako ob-
čané, až v okamžiku ukončení ankety. Anonymita hlasují-
cích je též zajištěna několikanásobnou ochranou. 
Pravdou je, že v přípravě prvních hlasování došlo k dílčím 
chybám, ostatně jako u všech projektů v jejich začátcích. 
Aplikace D2.1 se stále vyvíjí právě na základě zkušeností 
z Říčan. Abychom co nejdříve nedostatky odstranili, sna-
žíme se již do výběru témat a přípravy hlasování zapojit 
nejen všechny zastupitele, ale i samotnou veřejnost. 
Proč to vůbec děláme?
Větší participace občanů, zejména na komunální úrovni, je 
trendem všude ve vyspělém světě (nepleťme s přímou demo-
kracií). Často si stěžujeme, že nám pravidla určují Evropská 
unie, politické strany či prezident, kterého jsme možná nevo-
lili. Nebojme se proto zapojit do utváření našeho města svým 
poradním hlasem. Děláme to přece sami pro sebe.

David Michalička, radní, Klidné město

Je mi ctí, že opozice kritizuje Klidné město za to, že jsme přísní 
a transparentní při zadávání veřejných zakázek. Bráníme roz-
krádání. Naše město vypisuje otevřené, všem přístupné sou-
těže dodavatelů a hlavním kritériem zůstává cena. Rozhodně 
se nedá tvrdit, že se transparentními zakázkami snížil výkon 
úřadu. Spíš se s ušetřenými penězi dynamicky rozrostl počet 
investic. Úprava směrnice o veřejných zakázkách byla v lednu 
minimální (vypustili jsme dva odstavce a jednu větu). Cílem 
byl přímější výběr specialistů. Oslovíme pět s vynikajícími refe-
rencemi a vyhraje ten s nejnižší cenou. Týká se to právních ana-
lytiků, znalců, auditorů a dalších specialistů, a to u malých řá-

dově stotisícových zakázek, které neřeší zákon. Opozice z ODS 
však chce, abychom oslovením vybírali i „nespecialisty“ třeba 
stavební firmy na dláždění chodníků. Vynikajících specialistů 
na stavební právo je pouze několik, kvalitních stavebních firem 
jsou stovky. Proč bychom jim měli bránit účastnit se soutěže? 
Proč bychom jejich okruh měli omezovat? V tomhle pohledu 
je Klidné město konzistentní. Sněmovna nyní připravuje nový 
zákon o veřejných zakázkách. Celkovou revizi směrnice udělej-
me až po vydání zákona, jinak bychom novelu směrnice museli 
vydávat dvakrát krátce po sobě. Tomu říkám zbytečná práce.)

Vladimír Kořen, starosta města
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Od 1. 2. 2016 v rámci návaznosti na spuštění nového in-
formačního systému městské policie v loňském roce pře-
chází strážníci nově na digitalizované Výzvy pro osoby 
podezřelé ze spáchání přestupku. Zjednodušeně napsá-
no, když strážník řešil příslušný dopravní přestupek, bylo 
vše potřeba řádně na místě zadokumentovat – nafotit, 
podrobně zapsat a umístit výzvu na vozidlo. Následně 
bylo nutné vše zpracovat a zaevidovat na služebně, tj. 
ručně přepsat do počítače. Nově budou strážníci měst-
ské policie zjištěné přestupkové jednání evidovat přímo 
na ulici pomocí mobilních zařízení. Zjištěný skutek bude 
automaticky zapsán ihned z místa do počítače na služebně 
včetně fotodokumentace. Konec je hlavně neustálému bě-
hání na služebnu a zpět. Každá hlídka a v případě potřeby 
i každý strážník odteď budou mít u sebe mobilní zařízení, 
ve kterém vše zaznamenávají. Mobilní zařízení obsahuje 
GPS modul, ten přiřadí souřadnice k události či k místu 
přestupku a vše se hned zobrazí v mapě. Ke všemu má 
navíc okamžitě přístup službu konající strážník, který se 
nachází na služebně, takže ví, kde jsou jeho kolegové a co 
řeší. Pokud na služebnu přijde řidič, který dostal Výzvu 
pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, nemusí už 
shánět hlídku a zjišťovat, co a kde se stalo, tak aby mohlo 
být přestupkové jednání dořešeno. 

DOSTALI JSTE LÍSTEK ZA STĚRAČ 
Výzva pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku – 
předvolání od Městské policie Říčany

Pokud se řidič dopustí dopravního přestupku a u vozidla 
se nenachází, strážník vypíše Výzvu pro osobu podezře-
lou ze spáchání přestupku (dále jen VOPP) a tuto umístí 
na přední nebo boční sklo vozidla.

Na VOPP se dozvíte, jakého přestupkového jednání jste 
se dopustili a jste vyzváni k dostavení se do 5 dnů na ad-
resu Městské policie Říčany, která je uvedena na VOPP. 

Velmi důležitou informací je místo a lhůta, kam a ve které 
je řidič povinen se dostavit. V Říčanech je to na adrese: 
Městská policie Říčany, Komenského náměstí 1619/3, 
Říčany. Lhůta je do 5 dnů od spáchání přestupku. Pokud 
se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, můžete si  na 
uvedených telefonních kontaktech domluvit náhradní 
termín: 323 618 150 nebo +420 725 022 765.

Z knihy událostí
15. prosince, 10.57
Bezpečnostní pracovník obchodního řetězce, který se na-
chází v ulici Černokostelecká, oznamuje strážníkům osobu, 
která se dopustila krádeže. Strážníci na místě zjišťují, že 
pachatel odcizil uzeniny v hodnotě přes jeden tisíc korun. 
U pachatele se nedaří ani po nezbytné součinnosti strážníků 
zjistit jeho totožnost, proto jej strážníci předvádějí na Policii 
ČR. Zde je zjištěna totožnost a navíc, že jde o recidivistu, kte-
rý byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen za ob-
dobné skutky a svým jednáním se tak opět dopouští trestné-
ho činu. Pomyslným bonusem v celé události bylo zjištění, 
že na pachatele je vydán příkaz k dodání do výkonu trestu 
do věznice, kde se již měl nějakou dobu nacházet. Jeho další 
kroky vedly rovnou tam. O jeho potrestání za spáchání trest-
ného činu bude rozhodovat v nejbližší době soud.

18. prosince, 21.46 
Policie ČR žádá strážníky o součinnost v ulici Melantri-
chova, kde mělo dojít k nehodě vozidel. Hlídka strážníků 
na místě zjišťuje zaparkované vozidlo Ford a svědka udá-
losti. Svědek strážníkům uvádí, že k dopravní nehodě ne-
došlo, ale řidič vozidla Ford je zjevně posilněn alkoholem. 
Navíc spí v jiném vozidle, které se nachází vedle uvede-
ného vozidla Ford. Na místo se dostavuje i hlídka Policie 
ČR a dále hlídka Policie ČR ze skupiny dopravních nehod, 
jelikož na místě musí být prošetřeny všechny zjištěné sku-
tečnosti a poznatky. Následně dochází k závěru, že k žád-
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V předvečer Štědrého dne jsme zajišťovali předvánoční 
setkání na Masarykově náměstí. Naše jednotka vyjížděla 
v uplynulém období celkem čtyřikrát. V neděli 27. pro-
since jsme byli povoláni k požáru porostu do Ruské ulice. 
Ihned po vyjetí jsme však byli odvoláni. O silvestrovské 
půlnoci jsme drželi pohotovost na základně. Letos se toto 
opatření skutečně vyplatilo, neboť jsme během této noci 
byli povoláni ke třem požárům. Před půlnocí jsme vyjíž-
děli dvakrát do Říčan k požáru porostu, nejprve do ulice 
U Studny a těsně před půlnocí do Široké ulice. V sedmé 
minutě nového roku jsme byli povoláni do Světic, kde 
od požáru porostu chytla i střecha blízké budovy. Ve všech 
případech byla na vině nezodpovědně odpalovaná zábav-

ná pyrotechni-
ka. Jak jsme vás 
již informovali 
v minulých vydá-
ních Říčanského 
Kurýru tak kon-
cem října jsme 
obdrželi smykový 
nakladač. Smy-
kový nakladač byl předchozím vlastníkem využíván v ze-
mědělství a stavebnictví. Tudíž byl značně opotřebovaný. 
Před zařazením do naší služby tak bylo třeba provést větší 
renovaci. Mnoho dílů a součástek bylo třeba vyměnit, 
provést novou elektroinstalaci, vyměnit provozní náplně, 
udělat nový nátěr a mnoho dalšího. Na renovaci se odpra-
covalo mnoho desítek brigádnických hodin zdarma. Podě-
kování tak patří mnoha naším členům, zejména pak Janu 
Rážovi a Petru Špatenkovi, kteří se zasadili o to, aby před 
Vánocemi mohl být náš smykový nakladač uveden do pro-
vozu. Máme tak k dispozici další prostředek, který může 
být efektivně nasazen k likvidaci mimořádných událostí 
v Říčanech a okolí. Závěrem si všechny dovolíme, ještě 
jednou, srdečně  pozvat na náš tradiční hasičský bál, kte-
rý se bude konat v sobotu 6. února  od 20.00 v Kulturním 
centru Labuť. K tanci a poslechu bude hrát hudební sku-
pina Unigema (dříve VAT). Předprodej vstupenek již pro-
bíhá v potravinách Rathouský (ulice 17. listopadu, mezi  
Komerční bankou a pekařstvím Frydrych).

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

né dopravní nehodě opravdu nedošlo. Poté je probuzen 
řidič vozidla Ford, který je na první pohled posilněn alko-
holem. Provedení orientační dechové zkoušky na přítom-
nost alkoholu odmítá. Ve věci tak dále šetří Policie ČR. 

25. prosince, 08.35
Strážníkům je oznámeno poškození motorových vozidel 
neznámým pachatelem v ulici Legií. Strážníci na místě 
zjišťují, že u většího množství vozidel jsou ukopána zpět-
ná boční zrcátka. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu, byla celá událost strážníky na místě předána Policii 
ČR k provedení dalších úkonů.

28. prosince, 14.37
Všímavý občan telefonicky oznamuje, že na Strašíně v ulici 
V Žaludech se vlivem silného větru vyvrátila vzrostlá osa-
mocená borovice. Na tomto není až tak nic neobvyklého, 
až na to, že nyní někdo borovici rozřezává a dřevo si odváží. 
Strážníci doráží na místo, ale pachatel krádeže dřeva z měst-
ského lesa se zde již nenachází. Bylo zjištěno, že padlý strom 
byl částečně ořezán a dřevo odtaženo. Na pozemní komu-
nikaci byly zjištěny stopy po tažení, a to i díky upozorněním 
oznamovatele, který toto strážníkům při telefonickém roz-
hovoru uvedl. Vypátrat pachatele krádeže dřeva tak nebylo 
vůbec složité. Stopa po tažení strážníky přivedla přímo před 
vrata jednoho z pozemků, který se nacházel nedaleko. 

Na parcele byly 
zjištěny právě roz-
řezané kusy dřeva 
připravené ke ští-
pání. Zde byla kon-
taktována osoba po-
dezřelá z krádeže, 
která se následně strážníkům ke skutku přiznává a uvádí, že 
dřevo vzala pro účely topení. Dochází tak k poučení o spá-
chaném přestupkovém jednání. Řešení uložením blokové 
pokuty je osobou pachatele odmítnuto, proto byla celá udá-
lost a spáchané přestupkové jednání oznámeno příslušné-
mu orgánu městského úřadu k dořešení.

7. ledna, 09.50
Zaměstnankyně obchodu na Masarykově náměstí stráž-
níkům oznamuje osobu, která se dopustila krádeže zboží. 
Na místě je strážníky zjištěno, že věkem se jedná o nezletilého 
pachatele. Strážníci provádějí ve věci prvotní úkony a snaží se 
zjistit totožnost pachatele. Jelikož se jedná o nezletilou osobu, 
která ještě nemá vystaven žádný průkaz totožnosti, není toto 
lehký úkon. Jediné, čím je na místě možné ověřit totožnost 
nezletilé osoby, je pouze průkazka, ze které toto nelze učinit 
hodnověrně. Ve věci je tedy strážníky kontaktována Policie 
ČR, která si následně celou událost převzala k dořešení.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Cedr 
Cedrus

Životní prostředí a zdraví

Vzrostlý cedr je na pohled krásný 
strom. Jeho koruna, s mohutnými 
rozložitými větvemi, přímo evokuje 
jižní kraje.
Na severní polokouli rostou tři dru-
hy cedrů. Cedr himálajský (Cedrus 
deodara) je původní v horách střední 
Asie od Afghánistánu po Nepál, cedr 
atlaský (Cedrus atlantica) v severní 
Africe v horách Alžírska a Maroka, 
cedr libanonský (Cedrus libani) 
v horách východního Středozemí 
od Libanonu po Turecko a na Kypru.
U nás se nejdéle pěstuje cedr libanon-
ský, který byl poprvé vysazen roku 
1812 v parku na zámku Hluboš. Čas-
to se vysazuje také cedr atlaský, ze-

jména v odrůdě s modrými jehlicemi 
(obrázek mladého stromku je z parčí-
ku u nemocnice).
Cedr libanonský a cedr atlaský se 
mírně liší v délce a počtu jehlic nebo 
tvarem koruny – c. libanonský má 
větve rozprostřené do plochých pa-
ter, c. atlasský má korunu kuželovi-
tou a větve spíše šikmo vzpřímené.
Stromy dorůstají výšky přes 20 m 
a dožívají se stáří i několika stovek 
let. Šedohnědá borka je ve stáří roz-
brázděná. Vytrvalé jehlice vyrůstají 
ve svazečcích po 10 až 40 na bra-
chyblastech (zkrácených větévkách).
Samčí šišky s pylem jsou štíhlé, asi 5 cm 
dlouhé. Samičí vzpřímené šišky mají 
vejčitý tvar o velikosti do 10 cm. Velké 
dřevnaté šupiny ukrývají nepravidelně 
trojhranná semena s velkým blanitým 
křídlem. Stromy vykvétají na podzim, 
ale semena dozrávají až druhým nebo 
třetím rokem. Zralá šiška se postupně 
rozpadá a zůstává po ní jen vřeteno.
Kvalitní hnědočervené dřevo, odolné 
vůči hnilobě, je předností i zkázou 
cedrů. Původní husté středomořské 
lesy byly vytěženy už v antice. Dře-
vo bylo vždy luxusním stavebním 
materiálem, údajně použitým i při 

stavbě Šalomounova chrámu v Jeru-
zalémě. Féničané z něj vyráběli své 
lodě. Pryskyřice a cedrový olej se po-
užívaly také k balzamování.
Cedr je národním stromem Libanonu 
a je zobrazen i na jeho vlajce.

Jakub Halaš
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Křídlatka v Říčanech 2015
I v roce 2015 pokračovala likvidace inva-
zivní křídlatky v Říčanech, v součinnosti 
Okrašlovacího spolku a Města Říčany. 
Do evidence ploch s křídlatkou byly v  
r. 2015 doplněny čtyři další plochy, tak-
že celkem evidovaných je nyní 7229 m2, 

z toho je již vyčištěných 4379 m2. V r. 2015 se podařilo 
vyčistit 820 m2 ploch. V r. 2016 budeme provádět likvidaci 
na celkové ploše1806 m2. 
Samozřejmě by tato činnost nebyla možná bez finanční pod-
pory Města Říčany, kdy nám byla pro rok 2015 poskytnuta 

dotace ve výši 10.228 Kč. Spolek také poskytl konzultace 
a poradenství v některých okolních obcích. 
Do likvidace křídlatky se také zapojuje stále více vlast-
níků pozemků a zahrádek. Kdo chce začít vlastními 
silami, doporučujeme následující postup podle Dr. Vět-
vičky: na jaře po vyrašení křídlatky pravidelně odstra-
ňovat výhonky vykopáním s kořeny, posekáním nebo 
odkopnutím. A to opakovat až do konce června. Pak ne-
chat křídlatku růst a v září, když doroste výšky cca 80 cm, 
postříkat Roundupem nebo Dominátorem. Těm, kteří si 
na likvidaci sami netroufají, nabízíme bezplatné prove-
dení na jejich pozemcích. 

Jiří Pánek, Okrašlovací spolek v Říčanech
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
První měsíc roku 
2016 byl, co se týká 
počasí, hodně stří-
davý, ale i tak jsme 
nezůstali za kam-

ny – proběhly tradiční akce jako 
je Kavárnička i Novoroční setkání 
s hudbou v Kulturním centru La-
buť a navštívili jsme komentovanou 

prohlídku výstavy „Komu asi pat-
řila? Knihy a jejich lidé – sběratelé 
i nepřátelé“ v Českém muzeu hud-
by v Praze. Je to jedinečná výstava 
ukazující poutavé příběhy a osudy 
knih a dokládá množství publikací 
knihovny Národního muzea. A tento 
měsíc zahajujeme jednodenní auto-
busové zájezdy za památkami v Če-

chách a na Moravě, takže budeme 
rádi, když se k nám připojíte i vy.
Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

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

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 – kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16:00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 10. února, středa – Povídání o historii – Karel IV., 
nejvýznamnější český král a římský císař – Místo: DPS 
Senior – společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup 
zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláková.
n 18. února, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior – 
jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání 
při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.
n 25. února, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku 
Zbiroh (okres Rokycany) – Místo a čas odjezdu: 8.00 h aut. 
zastávka K Žel. stanici, 8.05 h aut. zastávka Rychta, 8.10 h 
aut. zastávka Sukova, 8.15 h aut. zastávka Masarykovo nám. 
Jednodenní autobusový zájezd. Komentovaná prohlídka 
zámku a dalších přírodních a kulturních památek oblasti. 
Příspěvek účastníků: 250 Kč (pro členy Klubu Senior 220 Kč, 
zahrnuje dopravu, pojištění, vstupné). Přihlášení do 20. 2.
n 5. března, sobota – Novoměstský krajáč 2016 – Místo: 
Praha – Novoměstská radnice. Velká jarní výstava řeme-
slných výrobků a dobrot z vybraných regionů Čech a Mo-
ravy. Na programu je rovněž hudební program, kreativní 
dílny a workshop pečení chleba. Vstupní zdarma, jízdné si 
hradí účastníci sami. Přihlášení do 29. 1.
n 7. března, pondělí – Vítání jara – setkání s hudbou – 
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00h. Zveme vás na posezení 
plné hudby a tance. Zdarma víno z Moravy. Vstup zdarma.

Připravované akce
n 24. března, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku 
Děčín (okres Děčín) – Jednodenní autobusový zájezd. 
Komentovaná prohlídka zámku a dalších kulturních 
a přírodních památek oblasti. Příspěvek účastníků: 
290 Kč. Přihlášení do 20. 3.
 
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 18. února 2015 od 10.30 do 12.00 h.

Denní stacionář Olga při DPS Senior
Blahoslavova 2576, Říčany

V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyža-
duje pravidelnou pomoc jiné osoby. Zařízení funguje 
jako „mateřská školka“ pro seniory.

ZáKLADNí čINNOStI
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. Pomoc při osobní hygieně
3. Poskytnutí stravy
4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí

V denním stacionáři jsou služby poskytovány pro klienty 
v sazbě 30 Kč/hod. + stravné
V případě pobytu nad 5 hod. a min. 3x v týdnu se sazba 
snižuje na 20 Kč/hod. + stravné

Bližší informace  
Jana Kadeřábková  
tel: 323 618 272, 733 340 061
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Stavění ptačích budek 
a krmítek
čtvrtek 11. února 16 – 18.30 hodin 
v Muzeu Říčany
Tradiční akce pro děti i dospělé. Přijď-
te si s námi sestavit ptačí budku či kr-
mítko na zimu. Na výběr bude klasická 
budka s kulatým vletovým otvorem, 
sýkorník, nebo rehkovník, polobud-
ka pro rehky, konipase, lejsky a další 
druhy ptáků žijící v polodutinách. 
Dozvíte se, jak se správně budka za-
věšuje, kdy je vhodné ji čistit a které 
druhy ptáků ji mohou osídlit. Kromě 
samotné stavby budek z připravených 
dílů se můžete zapojit i do doprovod-
ného programu s ptačí tematikou. 
Přijít můžete kdykoliv v průběhu akce.
Cena materiálu: na jednu budku je 
170 Kč, na krmítko 200 Kč.

Vstupné na doprovodný program 
zdarma.

Pořádá Muzeum Říčany a Ekocent-
rum Říčany.

Pro děti a rodiče
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DIVADÉLKO ROMANETO

přichází s pohádkou

O dvanácti měsíčkách

pro děti od 3 do 10 let

27. února v 15 hodin v kapli

Olivovy dětské léčebny

Vstupné 80 Kč Tě
ším

e se na vás!

Tel: 723 564 383

Po první schůzce, která se uskutečnila 
17. 1., již začínáme mít jasno. O lokál-
ní potraviny a o produkci ovoce a ze-
leniny, které jsou pěstovány s větším 
ohledem na přírodu, je zájem. Každý 
den reagujeme na nové emaily, zájem 
o odběr potravin projevilo zatím asi 
30 rodin. Již v brzké době plánujeme 
spuštění FB stránek, na kterých bude 
možno nabízet vhodné zdroje potravi-
ny, případně sdílet přebytky ze zahrad.
A o co konkrétně je největší zájem? Asi 

největší zájem je o dodávky sezónní ze-
leniny a ovoce, mléčné výrobky, maso 
a vejce, ale mnoho zájemců se i vyslo-
vilo pro společné objednávky obilovin, 
luštěnin, mouky a ořechů. Odběr bude 
patrně probíhat pravidelně každý týden.
V současnosti se snažíme najít země-

dělce z okolí, kteří by byli schopni nás 
pravidelně zásobovat. Máte-li chuť se 
k nám připojit, podívejte se na webo-
vé stránky do složky místní potraviny 
a kontaktujte nás mailem eko.rica-
ny@post.cz.
Alžběta Macková a Kateřina Čiháková

Nakupujte potraviny jinak
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Pro děti a rodiče

Domácí násilí má různé podoby
V tomto vydání uvádíme příklad praxe z Občanské po-
radny Cesty integrace, o.p.s. 
Na stole poradce občanské poradny zvoní telefon: „Dob-
rý den, mohla bych se objednat k jednání?“, začíná hovor 
žena, která se nepředstavila. To není nic neobvyklého, 
protože poradna veřejně deklaruje, že své služby poskytuje 
důvěrně a také anonymně. „Víte, my máme doma takové 
nepříjemné problémy“, doplňuje stručně volající. V krát-
kém rozhovoru poradce nabízí několik možných termínů 
a zadává do kalendáře, sdíleného všemi dalšími poradci, 
termín konzultace. S poznámkou: Možná domácí násilí. 
Nejde o ojedinělý telefonát, protože většina klientů si ob-
jednáním zajišťuje dostatečný časový prostor pro neruše-
nou konzultaci. Nejde o ojedinělý telefonát, co se námětu 
konzultace týká. Problémy v soužití mezi blízkými v rodi-
nách a ve společných obydlích, jak říká zákon, jsou také 
tématem, se kterým se poradci nezřídka setkávají.

Provozní doba Občanské poradny Říčany
pondělí, středa 9.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
čtvrtek ( po předchozím objednání)
tel.: 312 315 284
email: poradnaricany@cestaintegrace.cz

Dvaačtyřicetiletý muž, otec dvou dětí, se rozvedl a odešel ze 
společné domácnosti s bývalou ženou. Měl malý byt a o ten 
nakonec přišel, poněvadž neplatil nájemné. Žil totiž po roz-
vodu tak, jako když byl ženatý. Nikde nebyl schopný vydržet 
v práci, dost popíjel a jediným rozdílem bylo to, že už nemohl 
žít na úkor manželky. Musel se přihlásit na městský úřad, 
kvůli způsobu života nedosáhl na žádnou formu podpory 
v nouzi. A tak si našel po létech odloučení cestu k matce a otci 
do jejich rodinného domku. Spokojil se se dvěma místnostmi 
v podkroví. Když otec zemřel, vzdal se dědictví, aby kvůli dlu-
hům a exekucím neohrozil matku a sestru, která zdědila po-
lovinu domku. To byla velká změna v životě, ale ne v jeho způ-
sobu užívání. Muž byl věčně bez práce, žil z důchodu matky 
a jejích úspor až do té doby, než prameny vyschly. Pak začalo 
ponižování, psychické týrání, vyhrožování, cestu do domku 

si našli první exekutoři, nezvaní kamarádi a policejní hlídky. 
Syn matku doslova vydíral, požadoval hotové peníze na uhlí, 
na elektřinu, nikdy však nic nezaplatil a peníze utratil. Vyhro-
žoval matce, že když nebude platit, že je vystěhují. A matka 
zase našla několik stokorun. Tehdy poprvé dcera seniorky 
a spolumajitelka domku se obrátila na občanskou poradnu. 
Jednou z rad bylo to, aby nedávala hotové peníze, ale aby uhlí 
třeba zaplatila sama uhlířům. Trvalo několik krutých měsíců, 
než se dceři podařilo matku přesvědčit, že její povinností není 
pečovat o syna do šedesáti let a že by svůj život mohla dožít 
v klidu a bezpečí. Zajistila pro ni místo v domě s pečovatel-
skou službou a příběh má už jeden dobrý konec. Zatím jen 
jeden. Klientka totiž přišla řešit další díl, tentokrát na téma 
záchrany domku před devastací a vybydlením, o které se 
všemožně a docela zdárně stará její bratr, který v domku dál 
žije. Pomohla by žaloba na zrušení práva užívání a vyklizení 
objektu, kterou by ale musely společně podat obě spoluma-
jitelky. Matka však o takovém řešení a konci „mamahotelu“, 
případně vyplacení z něho, nechce ani slyšet. Ještě není tak 
zle…
Projekt „Občanská poradna- finanční, dluhové poraden-
ství a osvěta pro seniory“ byl podpořen Československou 
obchodní bankou, a.s.

Vlastimil Zima, poradce
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Pro děti a rodiče

Rádi bychom se s vámi 
podělili o naše dojmy 
z činnosti Mraveniště 
v loňském roce. Naše 
organizace se úspěšně 
vyrovnává s přibývající 
konkurencí ostatních 
volnočasových spolků 
a klubů. Báječně se daří 

Mateřskému centru připravovat aktivity pro naše nejmen-
ší a jejich rodiče, těší nás, že o aktivity projevuje zájem stá-
le velké množství rodin. Velké děti, myšleno děti od 1. třídy 
základní školy, získaly během prázdnin nově vybavenou 
keramickou dílnu včetně nové pece. Sluší se poděkovat 
našemu největšímu přispěvovateli, kterým je město Ří-
čany. V rámci loňského grantového řízení obdrželo Mra-
veniště na provoz (například energie, keramické potřeby, 
vybavení keramické dílny, úklidových prostředků, výtvar-
ných potřeb a podobně) celkem 186 738 korun. Na nákup 
nové pece jsme od města získali 73 500 Kč, na pořádání 
Indiánského loučení s létem 15 611 Kč a na příměstské 
tábory 6 537 Kč. Mraveniště si velmi váží podpory města 
a s úctou tyto dotace každoročně přijímá. Díky nim mo-
hou být jednotlivé kroužky dostupnější pro děti. Rádi by-
chom se pochlubili i velkou účastí veřejnosti na akcích, 
které Mraveniště pořádá. Jedná se o Indiánské loučení 
s létem, Čertovský rej, Karnevaly, Dětský den. Jsme rádi, 

že se dětem i jejich rodičům naše programy líbí, některé 
už dlouhou řádku let! Úspěšně jsme letos také rozšířili 
zájmové aktivity pro školáky, zejména hudební studio. 
Snažíme se nabízet výuku stále většího počtu hudebních 
nástrojů. Naši lektoři s chutí pracují s malými talenty a už 
dnes připravují společný závěrečný koncert, který bychom 
rádi zavedli jako tradiční. Můžeme vás ujistit, že při pří-
pravě programu pro všechny děti Mraveniště se snažíme 
stále něco zlepšovat, vymýšlet zajímavé aktivity a progra-
my, které budou pro děti nejen atraktivní, ale i prospěšné. 
V neposlední řadě jsme vloni zprovoznili nový rezervační 
systém přihlašování dětí do jednotlivých kroužků. Zá-
věrem bych ráda poděkovala všem lektorům Mraveniště 
za jejich práci, přístup k dětem a iniciativu.
Rádi bychom vyzvali zájemce o práci v Mraveništi, aby se 
přihlásili s nabídkou zajímavé činnosti na e-mailu: mrave-
niste@ricany.cz.
Přejeme vám všem krásný, spokojený a příjemný rok 
2016, plný inspirativních okamžiků a zážitků. 

Hana Špačková, statutární zástupce Mraveniště

Trochu ještě o čertech….
Zima je v plném proudu, všichni myslí na zimní sporty, 
plesy nebo na jarní prázdniny, přesto nám dovolte malé 
ohlédnutí za prosincovými událostmi a akcemi. Opět by-
chom rádi, sice se zpožděním, za což se moc omlouváme, 
ale přeci, moc a moc poděkovali našim spolupořadatelům, 
kamarádům a příznivcům za to, že si udělali čas a pomoh-
li s organizací Čertovského reje 5. prosince, který se opět 
velmi povedl a byl úžasný! Na náměstí se odhadem sešlo 
na tisíc lidí! Děkujeme tedy městu Říčany za finanční 
podporu, za organizaci MAS Říčansko a Mraveništi, dále 
Sboru dobrovolných hasičů Říčany, Cestě integrace, sdru-
žení Báječný svět Svojetice, moderátorce Lucce Nejedlé 
a dalším mnoha milým dobrovolníkům a dobrovolnicím. 
Připomeňme si atmosféru alespoň na jedné fotografii. 

Za všechny organizátory Hana Špačková Mraveniště, 
Pavlína Filková MAS Říčansko

Ohlédnutí se za uplynulým rokem v mraveništi
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ze života škol(ek)

Záleží nám na dětech!
První školní rok ZŠ Nemo je v plném 
proudu. Do bouřlivých i poklidných 
vod se s námi na plavbu za poznáním 
vydalo sedm statečných prvňáčků, 
kteří se už mohou chlubit svým prv-
ním vysvědčením. Učí se s radostí 
a dělají velké pokroky v angličtině – 
každý týden mají 2+2 hodiny výuky 
a tráví několik dalších hodin s rodilým 
mluvčím, takže se setkávají s cizím 
jazykem v běžných komunikačních 
situacích. Angličtina je integrována 
i do výuky dalších předmětů a stává se 

přirozenou součástí života dětí. Žáci už velmi pěkně čtou 
a trénink čtení s porozuměním přináší své ovoce. Výuka 
probíhá na základě hláskování, které přináší rychlý po-
krok a motivuje děti ke čtení. Mnoho času a pozornos-
ti věnujeme přípravě na psaní, rozvoji grafomotoriky 
a smyslového vnímání. Matematiku se učíme metodou 
prof. Hejného, která poskytuje prostor pro přemýšlení 
a staví na skutečném porozumění, ne na biflování. Záleží 
nám na smysluplnosti učení, a proto výuku soustřeďuje-
me kolem témat ze skutečného života. Pracujeme s prvky 
programu Začít spolu, který podporuje v dětech samo-

statnost a odpovědnost za vlastní učení. Používáme široké 
spektrum metod i didaktických pomůcek a máme čas se 
každému dítěti věnovat podle jeho potřeb. 
Nezaměstnáváme jen mozek, ale i tělo. Využíváme te-
nisovou halu i venkovní sportoviště v Pacově. V rámci 
odpolední družiny nabízíme mnoho aktivit (sportovní 
kroužek, logopedie, keramika, tenis atd.). Denně je zařa-
zen pobyt venku. 
Od září otevíráme další první třídu pro maximálně  
10 žáků. Druhé kolo zápisu je 10. 2. 2016 od 14 do 17 
hodin. Přijďte se se svým dítětem podívat, jak fajn 
může být malá škola! Přijímáme též přihlášky do MŠ 
NEMO na příští školní rok. 

Těší se na vás Dagmar Bartoňková a nová paní učitelka

my tři králové jdeme k vám...
...k nám do Landie oprav-
du přišli: Kašpar, Melichar 
i Baltazar. Ve školce jsme si 
o průvodu Tří králů hodně 
povídali a četli, takže jsme 

věděli, proč se králové do Betléma vypravili a jaké dary při-
nesli. Vybrali jsme tři nejšikovnější školáčky, vyrobili jsme jim 
královské koruny, s pomocí maminek jim ušili vzácná roucha 
a mohli jsme vyrazit na tříkrálový průvod. Samosebou jsme 
nejprve obešli kamarády z ostatních tříd, navštívili jsme i naše 
malinká batolátka v jesličkách a všude jsme za sebou nechali 
známý nápis K+M+B. S pásmem vánočních koled jsme poté 
vyrazili potěšit babičky a dědečky do domu seniorů v Mnicho-
vicích, kde nás čekalo opravdu milé a vřelé přijetí. 

Jakmile náš průvod dorazil zpět do školky, všichni jsme 
se běželi převléci do sáňkovacího oblečení a vyrazili jsme 
na svah v naší školce. Sáňkování a bobování jsme si díky 
sněhové nadílce dosyta užili. 
V druhé polovině ledna udeřily mrazy a my jsme zahájili školku 
na lyžích – tedy lyžařský kurz na Šibeničním vrchu. Celý týden 
jsme pilovali lyžařskou techniku a při tom si užívali plno her 
a soutěží, které pro nás instruktoři lyžařské školy připravili.
Po sportovně náročném týdnu na nás čekala pohádková od-
měna v podobě filmového představení v kině na Fialce. Taky 
jsme se nemohli dočkat, až k nám dorazí lektorky z Malé 
technické univerzity s krabicí plnou Lega. S velkým nadše-
ním jsme absolvovali první lekci a naučili se, jak se stát zod-
povědnými staviteli měst. Už se těšíme na další lekce, kdy si 
zahrajeme na architekty, elektrikáře nebo instalatéry
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Kolovrátek
V naší školce Kolovrátek jsme 
se rozhodli, že na Vánoce udě-
láme radost nejen našim dětem. 
Oslovili jsme paní Vendulu 
Pizingerovou a koupili vánoč-
ní dárky od její nadace Kapka 

naděje. Každé dítě v Kolovrátku dostalo pod stromeček 
polštářek malovaný dětmi z onkologických oddělení. Děti 
měly z dárku velkou radost a některé si polštářek nosí kaž-
dý den do školky na spinkání. Moc si také vážíme toho, že 
paní Vendula přijala pozvání do naší školky, a všichni se 
moc těšíme na její návštěvu. Příchodem nového roku jsme 
také rodiče překvapili novou nabídkou spinkání ve školce. 
Jednou za měsíc si děti užijí dobrodružnou noc s výbor-
nou večeří, snídaní, bohatým programem plným soutěží, 
vyprávění pohádek a překvapení.
 Již tradičně chystáme na tento rok školku v přírodě, 
na kterou vyrazíme do malebné krajiny Krkonoš, přímo 
do Pece pod Sněžkou. Věříme, že si jako každý rok děti 
domů přivezou spoustu krásných zážitků.

 V naší školce je pro nás důležitý nejen kvalitní rámcový 
vzdělávací program, ale hlavně motto: JARO, LÉTO, 
PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE POŘÁD PRIMA.
Stále mezi sebe rádi přivítáme nové kamarády a kamarád-
ky k našim společným radovánkám. Podrobné informace 
se dozvíte na www.skolka-kolovratek.eu tel. 605 555 009, 
602 484 921  Facebook: školka Kolovrátek

ze života škol(ek)

Tři Králové v Pramínku
Tři králové jsou poslední koledou vánočního období, tak 
i my s dětmi jsme se vydali do Světic koledovat. Zpíva-
li jsme o cestě tří králů a trochu i hráli. Navštívili jsme 
Obecní úřad, základní školu a blízko bydlící přátele. Vy-

koledovali jsme dobroty i příspěvek do sociálního fondu. 
Děkujeme za ty dary, ať se dobře daří! 

Leden v mŠ Zahrádka
Po kouzelném čase vánočním jsme se 
v novém roce opět sešli s dětmi ve třídě 
Jablíček, abychom si popovídali o tom, 
co jsme dostali pod stromeček. 
Nastalo období tříkrálové a my stále če-
kali na sníh. A jelikož sníh k měsíci lednu 
patří, rozhodli jsme se, že si sníh přičaru-

jeme. Vše začalo příběhem „O Sněhovém králi“. Po skonče-
ní se všichni s nadšením dali do malování sněhového krále 
doufajíc, že jistě napadne sníh jako v pohádce. Děti postavi-
ly přírodní domeček pro skřítka Borovičku, aby se měl před 
sněhem kam schovat. A opravdu! Ráno nás čekalo sněhové 
království, i když sněhové pokrývky bylo jen poskromnu, 
na postavení sněhového krále to stačilo. 
Naše třída nezapomněla ani na ptáčky v zimě. Sestavili 
jsme jim krmítko, které jsme umístili na naší zahradě. Slí-
bili jsme si, že ptáčkům budeme sypat zrníčka až do jara. 
Práce to byla těžká, ale díky ní jsme se seznámili s nejrůz-

nějším nářadím (brusným papírem, kladívkem i vrtač-
kou). Rozhovory během celé práce byly nejen o ptáčcích 
ale i o bezpečnosti při práci. Veselá nálada nám nechyběla 
a z hotové práce jsme měli všichni velikou radost.
Sněhu nám během ledna přibylo, a tak jsme konečně mohli 
využít náš kopec k radosti dětem a sáňkování mohlo začít.

Třída Jablíček
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Soukromá Základní škola 
Magic Hill, Říčany
partnerská škola projektu 
Microsoft Škola pro 21. století

www.magic-hill.cz
Pro sjednání návštěvy nebo přijímacího pohovoru kontaktujte:

602 176 833 nebo info@magic-hill.cz, reditel@magic-hill.cz

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 
DO 6. TŘÍDY
pro školní rok 2016/2017
• Kvalitní vzdělávání v českém a anglickém jazyce, tradice od roku 2004, držitel mnoha ocenění.

• Nadprůměrné vzdělávací výsledky žáků ve srovnávacích testech a mezinárodních zkouškách.

• Smysluplné vzdělávaní v souvislostech, individuální přístup, důraz na aktivitu, spolupráci a vlastní úsudek žáka.

• Zahraniční studijní cesty žáků, charitativní projekty, školní časopis, celoškolní akce, mimoškolní program.

• Podnětné a přátelské prostředí.

Nechcete své dítě přihlásit na víceleté gymnázium již po 5. třídě? 

Hledáte kvalitní alternativu víceletým gymnáziím?

PŘIJÍMÁ ŽÁKY 

Hledáte kvalitní alternativu víceletým gymnáziím?

Magic Hill 
s novou budovou 

měníme image.

Jak se Vám líbí 
nové logo?

Mateřská škola a Základní škola
s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o.

www.magic-hill.cz

inzerat_logo_sirka.indd   2 15.1.2016   23:03:25

inzerce
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Leden je ve školství obvykle měsícem pololetního hodno-
cení jak v mateřské, tak i základní škole. Od Tří králů se 
celý tým učitelů probíral portfolii dětí a tvořil ve škole vy-
svědčení, které si 28. ledna děti odnesly domů. V mateřské 
škole připravovaly paní učitelky podrobné zprávy o dětech 
pro navazující schůzky s rodiči. Tento měsíc se díky počasí 
podařilo užít si spoustu dní na lyžích, a to nejenom na Ši-
beničním vrchu, ale také na dalších horách a kopcích, 
na běžkách i sjezdových lyžích. 

Ve středu 6. ledna jsme se věnovali svátku Tří králů. Le-
gendu o třech mudrcích z Východu zkoumaly děti ve škol-
ce i ve škole, naučily se tříkrálovou koledu „My tři králové 
jdeme k vám“ v prodloužené verzi, ve které je v podstatě 
obsažen celý příběh. Ve školce jsme se v lednu věnovali 
nově nastoupivším dětem, které se zapojily do kolektivu, 
a aktivitám ve třídách i venku na zahradě (poté, co koneč-
ně napadl sníh). 

Školáci se věnovali projektům Čas a lidské tělo. 10. led-
na jsme čtenářskou dílnou a na ní navazujícím výtvar-
ným ateliérem oslavili Mezinárodní den tuleňů, lachtanů 
a velryb. Děti se také věnovaly uzavírání svých pololetních 
portfolií a projektů. Vyšší ročníky procházely detailním 
hodnocením před pololetním vysvědčením. Díky přízni 
počasí se nám podařilo několik odpolední strávit v lyžař-
ské škole na Šibeničních vrchu.

Dozvuky dnů otevřených dveří 
Děkujeme rodičům, kteří nás během dní otevřených dve-
ří navštívili. Udělali tak velkou radost našim dětským 
průvodcům. My dospělí se radujeme i z milé zpětné vaz-
by. Návštěvy nejčastěji komentují atmosféru a samotný 
učební proces. Není úplně jednoduché toto popsat, je to 
nejlepší zažít. Věříme však, že jednou z odlišností naší 
základní školy, která nám pomáhá vytvořit jiné prostředí 
pro učení, je věková smíšenost tříd. Žáci v 1.–3.ročníku 
se učí společně a žáci 4.–5.třídy rovněž studují ve věkově 
smíšeném kolektivu. V běžném chodu tříd lze vidět, jak 
starší žáci svým příkladem přirozeně vedou mladší spo-
lužáky a vytváří se opravdové kamarádské vztahy. Díky 
již zpracovaným zkušenostem a dovednostem ukazují 
jedni druhým, jak pracovat a postupovat, ať už při tvorbě 
referátu/prezentace, přípravě „knihožrouta“ nebo v ma-
tematice. Smíšená skupina také lépe umožňuje dětem 
pochopit učivo prostřednictvím „pozorování jiného dítě-
te“, ať už staršího nebo mladšího spolužáka. Děti použí-
vají mezi sebou jiné komunikační, výrazové prostředky, 
vysvětlují si jinak a také někdy postupují jinak než my, 

dospělí. Také práci s chybou chápou jako přirozenou 
součást vzdělávání. 
To, že se u nás děti učí všechno nejdříve konkrétně a až pak 
abstraktně, je již o Sofii známo. Materiály, kterými jsme schop-
ni naučit, jak například odmocňovat bez pomoci tabulek a již 
na prvním stupni, existují. Věříme, že i to se velkou měrou po-
dílí na zájmu mladších dětí o učivo starších a tím pádem tažení 
zájmu do „hloubky i šířky“ zkoumané problematiky. 
Jedním z důležitých aspektů práce našich učitelů je prů-
běžné slovní hodnocení dětí. Věříme, že systém postavený 
na sbírání známek nebo jiné variace hodnocení postave-
né na bodech či barvách (které vyjadřují to samé), nemá 
možnost vybudovat u dětí skutečný zájem o zkoumanou 
problematiku. Víme však, že toto průběžné hodnocení je 
pro učitele daleko náročnější. 
Setkáváme se s obavou rodičů, že děti ve smíšené třídě, 
navíc bez učebnic, se naučí méně, že učitel nemá dostatek 
prostoru pro individuální práci se žáky v jednotlivých roč-
nících. Přijďte se k nám podívat a přesvědčit se o opaku. 
V případě zájmu nám napište: info@zs-sofie.cz či zavolej-
te na 773 220 281.

Leden 2016 v mŠ a ZŠ Sofie 
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POZVáNKA
NA II. ŘíČANSKý mASOPUSTNí 
PRŮVOD S DIVADLem 
Rádi bychom pozvali děti i dospělé v Říčanech 
do masopustního průvodu, který pořádá Sofie – 
mateřská škola a základní škola s podporou města 
Říčany. Masopustní průvod vyjde ze školní zahrady 
v Žižkově ulici 12, sídla mateřské a základní školy 
Sofie cca ve 14 hodin.
Vítána je veselá nálada, hlava otevřená pro všemožnou taškařici 
a pokud možno maska do tradičního masopustního průvodu. Masky 
koně, báby s nůší, kominíka jsou typické pro český masopustní 
průvod. Dalšími klasickými postavami v průvodu jsou slamák, kůň, 
kozel, Žid či laufer, turci, husaři, vojáci, policajti, hasiči, parodický pár 
nevěsty a ženicha, řemeslníci, holič, fotograf, bubeník či kapela. 
Průvod projde městem až na náměstí před kostelem, kde se kolem 
15.00 hodin uskuteční představení loutkového divadla Rózy Blechové. 
Díky laskavé podpoře města Říčany, konkrétně paní místostarostky Hany 
Špačkové, bude divadlo hrát na městském pódiu. Přijďte se podívat, 
pobavit a podpořit obnovu další české tradice v Říčanech.

POZVáNKy mŠ A ZŠ SOFIe 
NA ÚNOR 2016
Páteční dopolední herny pro děti 
a rodiče od 2 let

Pro mladší děti, které ještě nemohou navštěvovat ma-
teřskou školu, je i v tomto roce každé páteční dopoledne 
od 9.30 hod. do 11.00 hod. připravena herna, kam mohou 
samozřejmě přijít se svými rodiči.
Přijďte se zastavit, pohrát si a užít čas společně se svým 
dítětem. Za pomoci prostředí plného podnětných aktivit, 
didaktických pomůcek a lektorů strávíte inspirativní do-
poledne a dozvíte se třeba i něco nového o svých dětech. 
Přihlásit se můžete na webu školky v rubrice pracovny. 

Seminář pro rodiče
11. 2., ve čtvrtek podvečer, pořádáme prožitkový seminář 
pro nové rodiče a také pro maminky a tatínky, kteří zva-

žují budoucí předškolní vzdělávání. Od 18.30 nabídneme 
možnost získat zkušenost z naší mateřské školy z prv-
ní ruky a k tomu dobrou kávu i čaj. Přihlásit se můžete 
na info@ms-sofie.cz

ZÁPISY DO SOFIE – základní škola
V únoru nás čeká druhý termín zápisů do prvního roč-
níku školního roku 2016/2017, a to od 15.30 do 17.30. 

ZÁPISY DO SOFIE – mateřská škola
Děti do mateřské školy zapisujeme v případě volné kapa-
city průběžně během školního roku. Rovněž již přijímáme 
přihlášky pro děti mladších tří let, které budou nastupovat 
v září 2016. V případě zájmu se přijďte podívat, nebo nám 
napište. U nás je den otevřených dveří každý den. Nemusíte 
se na prohlídku školy či observaci ve vyučování objednávat. 

Těšíme se na setkání s vámi, ať na našich akcích nebo bě-
hem masopustního průvodu!

Patrik Matlák, ředitel školy

Vítána je každá škola či skupina rodičů, která by chtěla 
vypravit průvod z jiné části Říčan. V případě zájmu rádi 
zkoordinujeme cestu průvodů, abychom se všichni sešli 
na náměstí u divadelního představení.
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA 
ze života škol(ek)

ANGLICKÁ TŘÍDA
Tento školní rok jsme u nás otevřeli 
první šestý ročník třídy s rozšířenou 
výukou angličtiny. Na základě přijí-
macího řízení se nám utvořila třída 
se dvaceti žáky. Cíl jazykové třídy je 
na konci 9. ročníku dosáhnout úro-
veň B1 (Cambridge certifikát PET 
– odpovídá maturitní úrovni angličti-
ny) a mít tuto úroveň podloženou slo-
žením příslušné zkoušky na British 
Council. Na žáky jsou kladeny vysoké 
nároky při rozvíjení všech jazykových 
dovedností. V každém školním roce 
zpracují 4 velké konverzační okru-
hy, takže na konci 9. ročníku budou 
mít zvládnuto 16 okruhů (které jsou 
součástí maturitních otázek, olym-
piád z angličtiny a mezinárodních 
certifikátů). Konverzace je dělená, 
což dává každému žákovi dostatek 
prostoru k mluvení. Žáci píší eseje 
na nejrůznější témata, deníky z akcí, 
shrnutí textu nebo filmu a zkouší si 
cvičení na psaní, která se vyskytují 
u mezinárodních zkoušek. Vyučující 
využívají reálné zvukové nahrávky, 

videa a testové materiály z Cambrid-
ge zkoušek, aby žáky naučili pracovat 
se slyšeným textem, vyhledat hlavní 
myšlenku a zpracovat ji. Žáci čtou 
delší texty, a to i texty beletristické. 
Od sedmého ročníku jim přibude 
povinná četba zjednodušených ver-
zí anglických knih a následná práce 
s tímto textem v podobě referátu, 
prezentace nebo eseje. Vždy na pod-
zim se uskuteční intenzivní jazykový 
kurz (v Čechách nebo v zahraničí). 

Na jaře se zapojujeme do akce, kdy 
ve škole týden pobývají zahraniční 
vysokoškoláci, kteří se žáky pracují 
během vyučování a připravují pro ně 
i aktivity po výuce.
Přijímací zkoušky do anglické třídy 
se budou konat opět v květnu, termín 
bude upřesněn. Obsahem zkoušky 
budou cvičení na poslech a cvičení 
na čtení s porozuměním. Hope to see 
you there. 

Zuzana Pokorná 

Třída bude otevřena při minimálním 
počtu 10 dětí, maximální počet dětí 
ve třídě je 15. 
Na základě přihlášky podané zá-
konným zástupcem, jejíž nedílnou 
součástí je doporučující stanovisko 
školského poradenského zařízení 
k zařazení do přípravné třídy, budou 
děti přijímány do přípravné třídy Zá-
kladní školy u Říčanského lesa pro 
školní rok 2016/2017 v tomto pořadí:
1. dítě s trvalým pobytem v Říča-
nech s následující předností:
dítě, které opakovaně získalo odklad 
a) začátku povinné školní docházky,
b) dítě, jež získalo první odklad za-
čátku povinné školní docházky,

c) ostatní
2. dítě bez trvalého pobytu v Říča-
nech s následující předností:
a) dítě, které opakovaně získalo od-
klad začátku povinné školní docházky,
b) dítě, jež získalo první odklad za-
čátku povinné školní docházky,
c) ostatní

V případě celkového počtu zájemců 
vyššího, než maximální počet, bude 
o přijetí dětí na úrovni jednotlivých 
kritérií rozhodnuto losem.
Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než 
zákonní zástupci, předloží zákonný 
zástupce doklad z matriky, v němž je 
uveden trvalý pobyt dítěte.

POZVáNKA
MASOPUSTNÍ 

KARNEVAL
Zveme děti a rodiče 

na masopustní karneval 
s tancem, soutěžemi 

a vyhlášením nejlepší masky.

Kdy: 24. 2. 14.00–16.00

Kde: tělocvična školy 

volejte:  
723 102 429, 323 666 546  

nebo pište:  
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz 

(do 22. 2.)

PŘeDem STANOVeNá KRITÉRIA PRO PŘIJímáNí DĚTí – PŘíPRAVNá TŘíDA 

PRO ŠKOLNí ROK 2016 – 2017
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ZŠ u Říčanského lesa 
otevírá ve školním 
roce 2016–2017 
přípravnou třídu
Pro školní rok 2016–2017 otví-
rá škola u Říčanského lesa příprav-
nou třídu. Přípravná třída základní 
školy se zřizuje přednostně pro děti 
s odkladem povinné školní docházky. 
Třídu lze zřídit, pokud se v ní bude 
vzdělávat nejméně deset dětí. Děti 
jsou do přípravné třídy přijímány 
na základě žádosti rodičů, která je 
podložena doporučením školského 
poradenského zařízení.
Učitel v přípravné třídě připravuje 
děti na zahájení vzdělávání v zá-
kladní škole. Vzdělávací program je 
upraven takovým způsobem, aby 
umožnil dětem snadnější začlenění 
do vyučovacího procesu v první tří-
dě. Organizace výuky se částečně liší 
od mateřské školy. Samozřejmostí 
je snaha vyjít vstříc požadavkům 
rodičů a respekt individuálním po-
třebám dětí.

Časté dotazy k přípravné 
třídě
Jaká je hlavní výhoda toho, že dám 
dítě do přípravné třídy?
Hlavní předností přípravné třídy je 
počet žáků, který umožňuje výrazný 
individuální přístup učitele.

Jaké děti se do přípravné třídy zařa-
zují?
Hlavním smyslem je připravit 
na vstup do první třídy děti se sníže-
nou koncentrací pozornosti, s vada-
mi řeči, se sociálním nebo jazykovým 
a jiným znevýhodněním. 
Jak máme postupovat v případě, že 
chceme dítě přihlásit do přípravné 
třídy?
Navštivte nás nejlépe v době zápisu 
12. února. Podmínkou je vyplně-
ní zápisního lístku a doporučující 
zpráva školského poradenského 
zařízení (na kterou máte následně 
dostatek času). S kontaktováním po-
radny vám můžeme pomoci. Přihláš-
ka vás navíc nezavazuje k tomu, 
aby vaše dítě pokračovalo v 1. třídě 
na naší škole; máte možnost zápi-
su na spádové základní škole podle 
místa trvalého bydliště. 
Počítá se přípravná třída do povinné 
školní docházky?
Nepočítá. Školní docházka začíná 
první třídou.
Jsou děti v přípravné třídě známková-
ny?
Nejsou. Na konci školního roku získá 
každé dítě stručné slovní hodnocení, 
ze kterého je zřejmé, s jakým výsled-
kem přípravnou třídu absolvovalo.
Co budou děti v přípravné třídě dělat?
Cílem je rozvíjet řečové dovednosti, 
sociální a komunikační dovednosti, 
jemnou motoriku, časovou a prosto-

rovou orientaci, hudební a výtvarný 
projev, koncentraci pozornosti a dal-
ší. Vzdělávací program upravený 
v duchu těchto zásad zaručí snadnější 
následující začlenění do vyučovacího 
procesu v 1. třídě, čímž se předchází 
možnému školnímu neúspěchu.
Jaký je počet dětí v přípravné třídě?
Nejmenší počet dětí vychází ze škol-
ského zákona, v praxi se pohybuje 
v rozmezí deset až patnáct.
Byli jsme v poradně kvůli vyjádření 
ve věci odkladu školní docházky. Mu-
síme s dítětem znovu do poradny kvůli 
doporučující zprávě?
Doporučujeme kontaktovat porad-
nu za účelem dalšího postupu, lze 
předpokládat, že další účast dítěte při 
jednání s poradenským zařízením ne-
bude nutná.
Jak dlouho bude moje dítě do příprav-
né třídy docházet?
Dítě dochází do přípravné třídy jeden 
školní rok. Výuka začíná v 8.30 a kon-
čí v 12.10 hodin.
Musím si dítě po skončení dopolední 
výuky vyzvedávat?
Nemusíte. V případě zájmu může dítě 
docházet do školní družiny.
Jaká je výše školného?
Docházka do přípravné třídy je bez-
platná. Rodiče pravidelně hradí pou-
ze stravné ve školní jídelně – pokud 
dítě chodí na obědy; dále poplatek 
za školní družinu v případě, že školní 
družinu navštěvuje.
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VáNOČNÍ TURNAj žáků  
1. ZŠ ŘÍČANY VE flORbAlU
tradičně těsně před odchodem na vánoční svátky se pro dívky 
a chlapce 2. stupně konají sportovní turnaje – pro dívky turnaj 
v přehazované a pro chlapce ve florbalu. tato novější kolektivní 
hra si získala mezi kluky hodně příznivců a nadšenců.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. 6. a 7.ročníky a 8. a 9.
ročníky systémem každý s každým.
Před zahájením turnaje byli žáci poučeni o bezpečnosti a o zá-
kladních pravidlech hry.

21. 12. 2015 přesně v 9 hodin byl zahájen první zápas mladších 
žáků. Chlapci bojovali v rámci pravidel a snažili se dosáhnout 
vítězství nad soupeřem. Zápasy se pravidelně střídaly a postu-
pem času se začali prosazovat favorité z obou kategorií.
U  mladších žáků se výrazně prosadily 7. ročníky, naproti tomu u star-
ších žáků to byli kluci z 8.B., kteří jasně kralovali nad ostatními.
První tři mužstva v každé kategorii byla odměněna drobnými 
cenami a diplomy.
Hlavním organizátorem soutěže byl Martin Caudr. Na závěr patří 
poděkování paní správcové Susové a městu Říčany, které ochot-
ně propůjčilo nově zrekonstruovanou sportovní halu.

Odpoledne 3. 12. 2015 jsme se vydali (Mikuláš, několik andělů 
a mnoho pekelníků) v čele s paní učitelkou Nejedlou na nadílku 
do DOMU SENIORŮ na Kavčí skále. Pravidelně v tento čas připravu-
jeme pro naše seniory pásmo koled, básniček a taneční vystoupení. 
Letos jsme s sebou měli dokonce i houslistu, který nás nejen dopro-
vodil při zpěvu koled, ale na konci našeho programu zahrál trochu 
vážné hudby. Atmosféra byla tak jako každoročně výborná, slavnostní 
a dojemná. Koledy se s námi snažili zazpívat všichni obyvatelé SENI-
ORU. Po programu na každého z nich pamatoval Mikuláš drobnými 
dárky, které andělé a čerti s nadšením mezi seniory rozdali.
Dopoledne 4. 12. 2015 pak Mikulášská družina zavítala mezi 
žáky 1. až 4. tříd naší školy. Mikuláš v každé třídě dlouze listoval 

a četl v KNIZE HŘíCHŮ, kde měl zaznamenán každý prohřešek 
dětí za celý rok. A právě tento pátek přišlo zúčtování. ti vzorní 
dostali sladkou odměnu, provinilci se museli častokrát ze spárů 
čertů vykupovat básničkami, písničkami nebo říkadly. Do pekla 
letos čerti nakonec nemuseli odnést nikoho.
Předvánoční období vyvrcholilo 22. 12., kdy si každá třída zorga-
nizovala vánoční besídku s ozdobeným stromečkem, ochutnáv-
kou cukroví, programem a samozřejmě i s rozdáváním dárků. 
Pak už následoval všeobecný úprk na vánoční prázdniny.
Všem žákům i zaměstnancům školy přejeme co nejúspěšnější 
rok 2016.
Lenka Prchalová, koordinátorka parlamentu

PŘEdVáNOČNÍ AlChYMISTICká 
kUChYNě
Není každý sportovcem, aby se mohl utkat v mezitřídním 
klání. Pak se nabízí otázka, jakým způsobem zaujmout tu 
nesportovní část žáků.
„Chemie řečí alchymie“ představila jednoduché chemické 
pokusy z běžně dostupných látek, které si sami žáci přinesli, 
pokusy dle návodů provedli, zhodnotili a pochopili. Chemie 

se představila v lidské podobě bez složitých reakcí a vzorců 
s využitím jednoduchých pomůcek a postupů. Žáci viděli 
model „soptící“ sopky i hasicího přístroje, vznášející se 
vajíčko „usmažené“ bez ohně a doma si mohli vyrobit 
karamelové lízátko. A aby chemie nebyla úplně bez chemie, 
tak příklad samovznícení v rukách pedagoga byl jistě také 
zajímavou motivací pro zvídavé žáky.
Musíme jen doufat, že chemie zůstane poutavým předmětem 
i bez výbuchů a syntéz.

PEČENÍ VáNOČNÍhO CUkROVÍ
20 žáků sedmých ročníků si vybralo tradiční předvánoční 
disciplínu – pečení vánočního cukroví.
čtyři skupinky žáků dostaly za úkol vyrobit dva druhy 
nepečeného a dva druhy pečeného cukroví. Za zmínku stojí, že 
víc než polovinu „pekařů“ tvořili chlapci, kteří si v konkurenci 
dívčích družstev vedli velice zkušeně.
Na konci čtyřhodinového pečícího  maratonu předvedli všichni 

účastníci tácy plné cukroví. Některé kousky byly doslova 
výstavní a tak chuťově výborné, že získaly obdiv od vedoucích 
paní učitelek, zkušených pekařek vánočního cukroví.
Odměnu v podobě formiček na pečení si za své pekařské umění 
nakonec odnesli všichni účastníci. Na většině z nich na konci 
čtyřhodinového pobytu u válu a rozpálené trouby byla znát 
únava a vyslovovali tak obdiv maminkám, které v tomto duchu 
tráví většinu předvánočního období.

PŘEdVáNOČNÍ ČAS NA I. ZŠ
NA VáNOCE SE TěŠIl SNAd kAždý Z NáS A děTI 
SAMOZŘEjMě NEjVÍCE. PŘÍPRAVA NA SVáTkY 
SE TAk jAkO kAždOROČNě VEPSAlA dO AkCÍ 
POŘádANýCh PARlAMENTEM NAŠÍ ŠkOlY.

Jan Krásný, Jana Kolková a Zuzana Havlíková, učitelé na 2. stupni
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V roce 2016 se uskuteční již třetí roč-
ník společného projektu České filhar-
monie a Asociace základních umělec-
kých škol ČR, jehož vyústěním bude 
koncert velkého symfonického or-
chestru složeného z žáků základních 
uměleckých škol ČR a členů České 
filharmonie pod taktovkou šéfdiri-
genta ČF pana Jiřího Bělohlávka. 
Cílem projektu je umožnit žákům zá-
kladních uměleckých škol „ochutnat“ 
způsob práce předních umělců, zased-
nout s nimi v jednom orchestru a spo-
lečně vystoupit na koncertě. Dalším 
záměrem je pak prezentace základních 
uměleckých škol ČR jako významného 
a kvalitního segmentu uměleckého 
vzdělávání v ČR. Všichni žáci v tomto 
projektu reprezentují základní umělec-
ké školy ČR jako celek. Tak bude také 
celý orchestr prezentován.
V letošním roce se projektu účastní 
celkem pět krajů a jedním z vybra-
ných krajů je i kraj Středočeský.
O projekt byl mezi jednotlivými ZUŠ 
velký zájem, přihlásilo se mnoho zá-

jemců z řad mladých hudebníků, kte-
ří si náročnou práci profesionálních 
umělců, hrajících v tomto význam-
ném a vynikajícím orchestru, chtěli 
zkusit na vlastní kůži.
Do projektu byli, podle určitých kri-
térií, vybráni jen ti nejlepší. Musí to 
být samozřejmě nástrojově technicky 
zdatní žáci, kteří k náročným technic-
kým partům přidají ještě něco navíc. 
Zahrát skladby F. Mendelssohn-Bar-
tholdyho Koncertní ouverturu op. 
32, „Pohádka o krásné Meluzíně“, 
M. P. Musorgského Symfonickou bá-
seň „Noc na Lysé hoře“,J. Brahmse 
Uherský tanec č. 5 nebo F. Schuberta 
Symfonii č. 8 h – moll „Nedokonče-
nou“ vyžaduje od žáků již značnou 
technickou úroveň.
Zkoušky již začaly probíhat. První 
soustředění proběhlo 9. února 2016, 
kdy se sešly jednotlivé nástrojové 
skupiny. Pod vedením hráčů 
z České filharmonie pronikali mladí 
muzikanti do tajů nástrojového 
partu. Vše se odehrává v krásných 
prostorách Rudolfina.
Další soustředění bude 28. února 
2016 a velké předkoncertní praž-
ské soustředění všech zúčastněných 
žáků, ale i pedagogů, proběhne od 
6. – 10. dubna 2016. Na soustředění 
budou děti zkoušet nejen koncertní 
skladby, ale jsou pro ně od ČF připra-
veny i výlety a program, na který jen 
tak nezapomenou!
ZUŠ Říčany budou v projektu repre-
zentovat tři mladí muzikanti – hous-
lista Jáchym Šimon, ze třídy paní 
uč. H. Kutmanové, fagotistka Judita 
Stejskalová, ze třídy pana uč. L. Ko-
řínka a hornista J. Svoboda ze třídy 
pana uč. J. Brázdy.
Čeká je obrovská práce, nejen je, ale 
i jejich pedagogy, ale myslím si, že 
výsledek bude stát za to. Kdo o sobě 
může říci, že vystupoval s ČF pod 
taktovkou J. Bělohlávka ve Dvořáko-
vě síni?
Tento projekt je skutečně excelentní. 
Výborně zorganizovaný a pro děti 

zcela bezplatný, vše hradí ČF. Tady by 
se zasloužilo vyjádřit velké poděková-
ní vedení ČF a všem, kteří na tomto 
projektu pracují, včetně zástupců 
AZUŠ ČR. Pro děti to bude obrovský 
zážitek!
Velký stočlenný orchestr složený 
z žáků ZUŠ a členů ČF se představí 
na koncertě 10. dubna 2016 v 19.30 
ve Dvořákově síni pražského Ru-
dolfina, pod taktovkou Jiřího Bě-
lohlávka.
Vstupenky je již možné zakoupit 
v předprodeji na Alšově nábřeží. Při-
jďte se podívat, bude to stát za to.

Iveta Sinkulová 
ředitelka ZUŠ Říčany

Projekt České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol ČR 2016
Společný orchestr žáků základních uměleckých škol 
a členů České filharmonie

Jáchym Svoboda

Jáchym šimon

Judita Stejskalová
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Vánoční výstava 2015
Malé pozastavení v před- 
vánočním shonu umožni-
la dětem i rodičům tradič-
ní vánoční výstava. Díky 
tvořivosti dětí, učitelů  
a vychovatelek školní dru-
žiny jsou každý rok k vidě-
ní nové nápady – letos to 
byl např. precizně vymo-
delovaný betlém, svícínky 
ozdobené drátěnkami, 
těžítko se zasněženou 
krajinkou a další. Ve škole 
se snažíme vést děti k péči 
o životní prostředí – i pro-

to mohli návštěvníci obdivovat vánoční stromy poskládané ze 
starých katalogů a ručně šité sáčky s bylinkami ze školní zahra-
dy, na které byla použita důkladně vypraná látka z vyřazeného 
gymnastického koberce. 
Součástí výstavy byly malé dílničky – děti zdobily perníčky 
a pomeranče, lepily rybičku, kreslily zmizíkem do inkoustu, 
vyráběly svícínky z jablíček, třpytivé zvonečky, miminka 
ve skořápce a srdce ozdobená novinovými trubičkami. 
Čistý výnos z vánoční výstavy byl 6750 Kč (o 400 Kč více 
než v minulém roce). Tohoto výnosu bylo dosaženo díky 
štědrým dárcům a dobrovolnému zapojení všech pedago-
gů z 1. stupně. Výnos bude použit ve prospěch žáků po do-
hodě s radou Spolku Bezručovka. 

Vánoční koncert Bezručovky
Vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech 
koutů. V tento sváteční čas se již tradičně ko-
nal vánoční koncert říčanské základní školy 
v Bezručově ulici, která se několikátým rokem 

věnuje hudebně nadaným dětem v programu hudebních 
tříd. V úterní podvečer 22. 12. 2015 se děti, rodiče a přátelé 
ZŠ sešli v KC Labuť, aby si zpříjemnili předvánoční čas hu-
debním vystoupením. Na diváky čekal velmi bohatý a pestrý 
program. Účinkující jistě potěšilo plné hlediště diváků, kteří 
přišli zhlédnout vystoupení malých hudebních nadšenců. 
Během večera zazněly nejen klasické koledy Pásli ovce vala-
ši a Půjdem spolu do Betléma, ale také méně známé sklad-
by, např. Nebeské kvítí od Spirituál Kvintetu nebo písně 
Andělská a Koleda z repertoáru Zuzany Navarové. Odvaha 
nechyběla ani žáčkům třídy 3. E, kteří pod vedením paní zá-
stupkyně Šindelářové nazkoušeli dvě tradiční židovské písně 
v hebrejštině s názvem Shalom chaverim a Hevenu shalom, 
dokonce ve vícehlasé úpravě. Součástí programu bylo také 
vystoupení dvou školních hudebních skupin – Happy Snakes 
a Troufalost. V jejich podání zazněly skladby ve třech jazycích 
– čestině, slovenštině a angličtině. Stalo se již tradicí, že žáci 
devátého ročníku, kteří navštěvují předmět volitelná hudební 

výchova, připravují svou vlastní původní skladbu. Deváťač-
ky si tak vyzkoušely práci hudebních skladatelů. Jejich úsilí 
a snahu je třeba náležitě ocenit. Píseň s názvem Naše přání se 
opravdu povedla a byla oceněna bouřlivým potleskem. Děti 
nás potěšily nejen zpěvem, ale i hrou na mnoho hudebních 
nástrojů. Přispívá k tomu velkou měrou i hudební a tvůrčí at-
mosféra základní školy, která děti ke hře na hudební nástroje 
motivuje a v této činnosti všemožně podporuje.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli 
na příjemném předvánočním zážitku. Letošní koncert se 
velmi vydařil a my rodiče se budeme těšit na nějaké další 
hudební setkání. Irena Kotková 

bezručovka

Do vánoční atmosféry nás naladila živá hudba v podání 
Jarky Šindelářové a Jany Mrázkové - Fingerové. 

Jana Slámová, učitelka a členka Spolku Bezručovka
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Říčany jdou s dobou, nabízejí 
dětem přirozenou výuku angličtiny
Zkušenosti rodičů s dvojjazyčnou třídou v bezručovce
Program PED Academy působí na několika státních školách 
a podporuje bilingvní výuku škol v předmětech jako je mate-
matika, prvouka a výchovy. Program PED zahrnuje vlastní 
koncept výuky anglického jazyka směřující k úrovni rodilého 
mluvčího a rozšiřuje vzdělanostní základ dětí v oblastech ma-
tematických, čtenářských, slohových, prezentačních a mluv-
ních dovedností v česky vyučovaných předmětech ROZUM, 
ROZČES, ROZDĚL a ROZOS. Vyučující jsou absolventy 
českých a zahraničních pedagogických fakult pro 1. stupeň, 
rodilí mluvčí. Děti tak dostávají kvalitu garantovanou stát-
ním školstvím, doplněnou o moderní způsoby výuky.
Bilingvní výuka a Program PED Academy na ZŠ Bezručova 
běží už třetím rokem. Dětem se naskytla příležitost naučit 
se cizímu jazyku přirozeným způsobem, který jim starší ge-
nerace může jen závidět. Požádali jsme rodiče, jejichž děti 
bilingvní třídy navštěvují, aby popsali svou první zkušenost.  

Co bylo důvodem, že jste se rozhodli umístit dítě do bi-
lingvního programu?
Mimo stále více potřebnou znalost anglického jazyka, kte-
rou zde děti získávají, naši dceru velmi baví předmět ROZ-
ČES – rozvoj ČJ, ve kterém nejen ona ráda prezentuje před 
třídou samostatně (či za drobné naší pomoci) připravené 
projekty. Sebevědomí, samostatnost a schopnosti prezen-
tace, které tímto získává, v budoucnu rozhodně zužitkuje.

J. Mikulášová, dcera ve 2. třídě bilingvního Programu

Jaký má vaše dítě vztah k angličtině?
Jsem překvapená jak oblíbená se u mého v učení poho-
dlnějšího syna stala angličtina, a to díky stylu výuky. Je 
na rozdíl od nás ušetřen notýsku plného anglických sloví-
ček s výslovností v hranatých závorkách. Čte zábavné ten-
ké knížky určené jeho věku a vidí, že s anglickým učitelem 
se dá řešit řada zajímavých témat. Ani předměty v českém 
jazyce nevnímá syn jako nudné, paní učitelka vyučování 
zpestřuje projekty, které děti zpracovávají namísto domá-
cích úkolů nebo ve škole při skupinové práci. Program po-
skytuje dostatek času pro zvládnutí školních osnov v češ-

tině i angličtině. Přála bych všem dětem, aby se mohly cizí 
jazyky učit tímto způsobem. 

J. Šmídová, syn ve 3. třídě bilingvního Programu

Jak se stavíte k situaci, kdy bilingvní třídu má možnost 
navštěvovat jen jeden ze sourozenců?
Mám dva syny, oba navštěvují ZŠ Bezručova. V době ná-
stupu staršího syna Program bilingválního vzdělávání ješ-
tě na škole nebyl, takže když začala školní docházka mlad-
šímu, byli jsme rádi, že mu můžeme dopřát výuku v tomto 
stylu. Doma si děti vzájemně doplňují své znalosti a starší 
sourozenec tím v tom mladším získal parťáka, který je 
schopen poradit například zapomenuté anglické slovíčko 
a se kterým se dá povídat o mnoha zajímavých věcech, jeli-
kož záběr získávaných informací v PED je opravdu široký. 
Je opravdu radost pozorovat takovýto rozvoj.

K. Kalašová, syn ve 2. třídě bilingvního Programu

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Zaslat dvě přihlášky: 1. k zápisu do ZŠ Bezručova a 2. 
do Programu PED 
Přihlášky k zápisu: do 5. 2. 2016 na www.2zsricany.cz 
Přihlášky do Programu PED: do 5. 2. 2016 na www.peda-
cademy.cz. Zápis v ZŠ Bezručova: 12. 2. 2016. Pro zápis je 
nutná spádovost dítěte.

Marie Lejčková, za vedení školy 

С новым годом!
Na naší škole se už několik let vyučuje ruština a němčina jako 
2. cizí jazyk. I letos jsme my, ruštináři od 3. do 9. ročníku, 
pořádali vánoční besídku. Malé děti ji měly skvěle připra-
venou – taneček kolem stromku, básničky, scénky – místy 

se objevily drobné 
nedostatky, ale 
co, vždyť ruštinu 
se teprve učíme! 
Nejvíc rozruchu 
bylo o přestávce 
kolem občerstve-
ní. Úžasná zdravá 

zelená limonáda, kukuřičné křupky nebo pirožky a další 
tradiční ruské pečivo, které vlastnoručně upekli kluci z 2. 
stupně, zmizely jak mávnutím proutku, na talířích nezbyla 
ani jablíčka.
Po přestávce pokračovalo představení žáků II. stupně. 
Další tanečky, scénky, ruské lidové písně… Představení 
završily zlaté konfety, které se rozlétly mezi děti a které 
nikdo nečekal. 
Myslím, že všichni prožívali tu pravou vánoční atmosféru 
a přáli si vzájemně šťastný nový rok. Některým z nejstar-
ších děvčat bylo skoro líto, že po odchodu ze základní ško-
ly se této besídky už nebudou moci zúčastnit. 
Ale tu letošní si patřičně užili.  Žákyně 9. ročníku

ze života škol(ek)
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Jak bude vypadat budoucnost Evro-
py? Jak bezpečně se v ní máme cítit? 
Máme řešení pro nynější vlnu uprch-
líku do Evropské unie ?
V říjnu se skupinka žáků  našeho 
gymnázia vydala s paní profesorkou 
M. Dvořákovou na představení Pree-
nacting Europe (Interrobang, Berlin) 
do nové budovy Národního muzea. 
Účastníci dostali hned v úvodu tři 
kartičky, žlutou, modrou, červenou 
a každá představovala jednu politic-
kou stranu. Pomocí nich jsme tedy 
hlasovali o návrzích, které nám byly 
předkládány. 
Například strana „žlutých“, v čele 
s vynikající protagonistkou zastávala 
názor, že lidé jsou jako hejno ptactva. 
Všichni se máme tedy hýbat a myslet 
společně. Být jako jeden.
Hlavní mandanti stran nám vysvětli-
li, co je jejich cílem, a poté podávali 

své návrhy. My jsme pomocí svých 
hlasů vybírali našeho zástupce.
Nakonec po dlouhém hlasování a svr-
žení jedné vlády, která byla vzápětí 

nahrazena jinou, vše dopadlo očivid-
ně dobře. Teď je tu ale otázka – bude 
to tak i v reálném světě? 

M. Profotová, kvarta, upr.

Akcent – mezinárodní festival dokumentárního divadla

Betlém L. P. 0
V době velkého očekávání a těšení se 
na vánoční svátky uspořádali žáci ří-
čanského státního gymnázia již tra-
diční Koncert na schodech. Pod tak-
tovkou Ivany Remkové a vedoucího 
dramatického kroužku Vojtěcha Ne-
jedlého jsme si připomněli známý 

příběh Ježíšova narození v úsměvné 
kombinaci s vysíláním „dobového 
Televizního kanálu Betlém“.
Už při příchodu nás uvítala příjemná 
předvánoční atmosféra, vytvořená 
nejen barevným osvětlením schodů 
(tedy jeviště), které měly kouzelný 
nádech modré, ale také svíčkami 

rozmístěnými na chodbách. Po úvod-
ním slovu paní ředitelky všem po-
sluchačům učarovaly sváteční tóny 
vánočních písní v podání pěveckého 
sboru gymnázia. Mezi koledami jsme 
„okem kamery“ sledovali reportáž 
z putování Marie a Josefa do Betlé-
ma, cestu tří králů i plamenné proje-
vy krále Heroda. To vše komentovali 
reportéři ze studia TV Betlém. 
Mohu říci, že jsem si koncert užil 
po všech stránkách. Ocenil jsem 
nejen zpěv koled, skladby hrané 
na příčnou flétnu, hoboj či saxofon, 
doprovázené Šárkou Mihulkovou, 
ale i netradiční úsměvné podání již 
tolikrát zpracovaného biblického 
příběhu. Moji mladší spolužáci se 
do svých rolí očividně vžili a byli 
zaslouženě odměněni vřelým potles-
kem. 
Pro mě byl koncert velkým zážitkem. 
Plni krásných dojmů jsme z budovy 
gymnázia vyšli zase o kus blíže samot-
ným svátkům štěstí, klidu a radosti.

T. Mondschein, 1. roč.
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Bioinformatika
Dne 6. 1. 2015 se na Gymnáziu, Říčany 
uskutečnila přednáška o bioinforma-
tice. Této přednášky se měli možnost 
zúčastnit studenti předmaturitních 
a maturitních ročníků. Přednášku vedl 
Daniel Svozil z katedry bioinformatiky 
VŠCHT. Jedná se o obor, který na této 
univerzitě funguje již třetím rokem 
a kombinuje oblast informačních tech-
nologií, molekulové a buněčné biologie 
a biochemie. Bioinformatika byla jako 
obor zavedena na VŠCHT ve spoluprá-
ci s Fakultou informačních technologií 
ČVUT. Na této fakultě studenti navště-
vují přednášky spojené s programo-
váním, algoritmizací a databázovými 
systémy. Mimo jiné VŠCHT spolupra-
cuje i s Akademií Věd ČR v magisterské 
části studia, a tak mohou studenti sly-
še přednášet renomované odborníky. 
Studijní obor bioinformatiky si klade 
za hlavní cíl vychovat odborníky pro 
analýzu dat získaných v biologii, bi-
ochemii či např. v biomedicíně. Celá 
přednáška byla vedena jako náhled 
do historie genového inženýrství a jeho 
nejvýznamnějších objevů, počínaje 
Mendelovými prvními genetickými 
pokusy a rozluštěním lidského genomu 
v roce 2003 konče. Vážným zájemcům 
o studium bioinformatiky se naskytne 
příležitost nahlédnout do laboratoří 
na dni otevřených dveří VŠCHT dne 
22. 1. 2016. Rozhodne se někdo z letoš-
ních maturantů pro její studium?

L. Červenková, septima

Vánoční dobročinný 
bazárek
V předvánočním čase nejen shání-
me dárky pro své blízké, ale i čas-
těji pácháme různé dobré skutky. 
Studenti i někteří profesoři našeho 
gymnázia poslední školní den před 
Vánocemi podpořili zvířata v útulcích 
uspořádáním dobročinného bazárku. 
Do školy donesli napečené cukroví, 
vánočky, mufiny i další dobroty, kníž-
ky, bižuterii a různé drobnosti. Vše se 
prodávalo o přestávkách na chodbě 
školy a celý výtěžek byl zaslán čtyřem 
vybraným organizacím, které se sta-
rají o opuštěná zvířata. Všem přispě-
vovatelům patří velký dík.  dd
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Vzpomínky Dalibora Hofty

Mezi námi

V našem seriálu o dřívější podobě města a jeho 
obyvatel se vraťme do centra Říčan. Projdeme se 
po Rýdlově ulici a jejím okolí. Vycházíme z Olivovy 
ulice a budeme se zatím držet po pravé straně.
Na budovu dnešní restaurace U Anežky a pro-
story keramického ateliéru navazoval ještě 
v padesátých letech minulého století domek, 
ve kterém pracoval sklenář pan Jaroslav Šach 
(dnes je na tom místě jedna z větví křižovatky). 
Okna a rámy zasklíval v dílně, anebo chodil pří-
mo na místo, kde jej bylo potřeba. My kluci, když 
jsme po ulicích kopali do meruny, jsme okno roz-
bili raz dva. Jednou jsem také při honičce loktem 
prorazil okenní tabulku ve třídě. „Běž k panu 
Šachovi a zařiď, ať to zasklí,“ reagoval otec. Účet 
pak vypadal následovně: 4,50 sklo, 4,80 mzda 
a k tomu tři procenta obratové daně, to je dneš-
ní DPH. Zaplatil to pan ředitel, dal si mě zavolat 
a ten účet jsem donesl domů. Tatínek mi dal de-
setikorunu a pohlavek. Pamatuji si, že za zbylé 
haléře jsem pořídil v trafice na náměstí osm Zo-
rek. To byly tehdy nejlacinější cigarety. Trafikant 
je umně zabalil do novinového kornoutku a my 
jsme je pak v průjezdu Živnostenské školy pokra-
čovací (dnešní Základní umělecké školy) s kluky 
vykouřili… Pan sklenář Šach byl významným 
členem místního hasičského sboru a také zdejší 
Obce Baráčníků. Později si zakoupil dům na rohu 
Štefánikovy ulice a Cesty svobody, kde měl holič-
ství pan Hejdánek.
V devadesátých letech vznikla na rohu Rýdlovy 
a Olivovy ulice u domku pana Vojáčka přístavba 
– v ní je dnes kancelář České pojišťovny. Vzpomínám si, 
že o kousek dál bydlel pan Bělohradský, Čahovi a také pan 
Biskup, který u nás mnoho let pracoval jako zdatný truhlář.
V naší truhlářské dílně vznikalo zařízení vily, která souse-
dí s pozemkem gymnázia. Patřila zámožné rodině pana 
Klimeše. Jako hoch asi čtrnáctiletý jsem tam chodil občas 
něco přeměřit. Vzpomínám například na točité samonos-
né schodiště. Schodnici ve tvaru podkovy lepili řemeslníci 
z tenkých tzv. švarten. Přitahovalo se to na konstrukci, 
po vytvrzení lepidla ji povolili a podkova byla hotová. Celé 
schodiště se dokončilo na místě a bylo ozdobou vstupní 
haly. Přejdeme přes Štefánikovu ulici kolem Mateřské 
školy U Slunečních hodin a budovy muzea, dříve vilky 
slečny učitelky Růženy Klímové. Dál bydlela početná rodi-
na Zahradníkova, na rohu s Alšovou ulicí stávala trafika. 
V dalším domě u Kabeláčů měla jeden z bytů pronajatý 
moje teta Boženka. Když mi onemocněla žena a ovdověl 
jsem, vychovávala několik let mou prvorozenou dceru.
Na rohu s ulicemi 5. května a Sukova postavil své nejstarší 
dceři krásnou vilu Josef Větrovec. Nějaký čas tam bydle-
la, ale přišla válka, pan stavitel zemřel, nastaly zlé doby 

a rodina vilu prodala obchodníkům Mestekovým. S rodi-
nou tam pak bydlela paní Pětická, jedna ze svěřenek paní 
Mestekové. V ulici 5. května nedaleko mostu žili například 
Kloboukovi a později ve stejném domě s rodinou i paní 
Milena Urbanová, zřizovatelka Masarykova klasického 
gymnázia. Pamatuji si ji z doby po listopadu 1989 jako 
velmi aktivní zastupitelku a schopnou rétorku. Byla velice 
žádaná i coby oddávající, svatebčany dokázala dojmout. 
Už se skoro zapomnělo, že nynější budova soukromého 
gymnázia v Táborské ulici byla původně velmi pěknou 
mateřskou školou ze sedmdesátých let. Za podjezdem 
železniční tratě se Rýdlova mění v ulici Smiřických. Tam 
měli domek Horinovi. Vždy upravený mladý Horina se 
mnou chodil do školy, později se stal právníkem a věnoval 
se rybaření, hlavně na Marvánku. Z těch končin se pa-
matuji ještě na Řeřichovy. Také jejich synka jsem znal ze 
školních lavic. I on býval úhledně oblečen, nosil kravatu 
a načesané vlny. Vzpomínám si, že mu dlouho dělalo po-
tíže v příjmení vyslovit „ř“ a spolužáci se mu kvůli tomu 
pošklebovali. To víte, děti.

Zaznamenala Renata Skalošová
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Jaroslav šach v baráčnickém kroji 
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Zprávy z mASky
Od ledna došlo ke změně obsazení naší 
kanceláře MAS Říčansko a k převedení 
telefonních čísel. Prosím, poznamenejte 
si, že Ludmila Třeštíková – koordinátor-
ka MAS pracuje nyní pro město Říčany 
na projektu místních akčních plánů 
(MAP) pro oblast školství. Nový kontakt 

naleznete na stránkách města. Původní číslo je stále funkč-
ní a dovoláte se do kanceláře MAS.

Naše kontakty:
Pavlína Filková – ředitelka MAS – 774 780 141, kance-
lar@ricansko.eu
Aleš Rudl – manažer značky Zápraží – 774 780 543, pro-
jekty@ricansko.eu

Můžete využívat i společný e-mail mas@ricansko.eu 

Upozornění pro úspěšné žadatele ve výzvách MAS!! 
Veškeré změny po dobu udržitelnosti 5 let od propla-
cení dotace jste povinni hlásit na RO SZIF a MAS musí 
změny potvrdit. Jsou změny, které můžete realizovat až 
po schválení, jinak hrozí sankce A, B, C, D (až do výše 
100 % vrácení dotace)! Zásadní je např. změna místa re-
alizace projektu, změna vlastnictví majetku pořízeného 
z dotace nebo pronájem předmětu projektu dalšímu sub-
jektu. V případě, že víte, že dochází k nějakým změnám, 
kontaktujte nás. RO SZIF provádí kontroly po celou dobu 
udržitelnosti projektu. 
Jsme rádi, že všechny projekty z našich výzev již byly 
proplaceny a víme konečné číslo peněz, které byly pro-
střednictvím MAS do regionu získány. Jde o 98 projektů 
za 47 796 192 Kč.

Společnost SOPO reprezentuje Českou republiku 
v prestižní mezinárodní soutěži European Business 
Awards. Bojovat o své prvenství bude v kategorii Spo-
lečnost s obratem 0 – 25 mio EUR s nemalou kon-
kurencí. Finálového kola se účastní 678 společností 
z celé Evropy.
SOPO patří již několik let mezi společnosti, kterým nejen že 
se podařilo proniknout na západoevropský trh, ale také se 
na něm dobře zabydlet. Česká společnost, jejíž výrobky jsou 
spojovány s nejprestižnějšími značkami ve výrobě a užití 
elektromotorů, reprezentuje Českou republiku v prestižní 
mezinárodní soutěži European Business Awards. V rámci 
letošního 9. ročníku soutěže European Business Awards 
porota posuzovala přes 32 tisíc firem z 33 evropských zemí. 
Z národních kol vzešlo celkem 678 společností z celé Evro-
py, které postoupily do dalšího klání.
Ve vysoké konkurenci obstála společnost se 190 zaměst-
nanci a stala se národním šampionem ve své kategorii. 
Za úspěchem společnosti SOPO s.r.o nestojí jen manag-
ment a strojové vybavení, ale především „zlaté české ru-
čičky“ všech lidí z výroby. Celá výroba je rozložená do zá-

vodů v Modleticích, Jedovnicích a Nebovidech. Vysoká 
kvalita a preciznost výroby dělá ze společnosti SOPO ev-
ropského lídra v oboru vinutí pro elektromotory. Její maji-
tel je na své zaměstnance právem hrdý a říká: 
„Chceme vyhrát, protože si to všichni Sopáci zaslouží. 
Bude rozhodovat odborná porota, ale i lidé prostřednic-
tvím hlasování po internetu od 11. ledna 2016 do 28. úno-
ra 2016. Tak nám můžete poslat hlas,“ uzavírá zaklada-
tel společnosti Sopo.
V dalším kole soutěže se společnosti představí vlastními 
prezentačními videi, v nichž uvádí sama sebe a hlavní 
aspekty svých obchodních úspěchů. Porota zhlédne všech 
768 videí a nejlepšímu ze skupiny udělí ocenění Ruban 
d’Honneur. Jeho držitelé pak postoupí do hlavního finále 
European Business Awards 2016.
Konečný úspěch společnosti SOPO v soutěži můžete ovliv-
nit i vy. Svým hlasem můžete podpořit českou firmu ze svého 
regionu a hlasovat pro ni na oficiálním webu soutěže www.
businessawardseurope.com nebo na www.sopo.cz/soutez. 
Pod českou vlajkou najdete všechny soutěžící a jejich pre-
zentační videa. 

Společnost SOPO národním šampionem v prestižní 
podnikatelské soutěži eUROPeAN bUSINeSS AWARDS 

inzerce
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bič boží 
Kdo z nás by si nepředstavil poslední den v roce v doprovodu 
veselé a družné zábavy! K ní nerozlučně patří zvukové a svě-
telné efekty a jen mrzout může tuto tradici zavrhovat. Vesele 
se tedy slavilo i na Kavčí skále. Na Nový rok v ul. Domažlická, 
poblíže areálu hotelu Pavilon, bylo možno spatřit na vozovce 
množství odpadu od zábavné pyrotechniky, na chodníku ještě 
dvě prázdné krabice. Další den krabice zmizely, svinčík zůstal. 
V neděli též, zatímco v pondělí zapracoval vítr, auta a o zbytek 
se den nato postaral sněžný pluh. Takový exces jednou za rok 
po Silvestru provinilcům odpusťme. Avšak běžná praxe udržo-
vání čistoty je mnohem horší. Neodklízené exkrementy po pej-
scích i jinak znečisťovaný veřejný prostor různým odpadem, to 
vše ukazuje, jaký občanský postoj je také možno zaujmout. To-
tiž neúctu ke svému okolí, k lidem a přezíravost vůči orgánům 
města. To vše ve smyslu „vadí-li to někomu, ať si to uklidí“. Že 
různé svinstvo, naprosto bez respektu k soukromému vlast-

nictví, namísto do odpadových nádob putuje přes ploty do za-
hrad, není rovněž jevem výjimečným. Plastický obraz morálky 
společnosti pak vyvstane objektivním hodnocením mezilid-
ských vztahů obecně. Příkladů bezohlednosti, intrik a podrazů 
nalézáme v naší společnosti všude bezpočet. Co je však nejhor-
ší, že národ tím ztrácí mravní sílu a vědomí sounáležitosti.
Od r. 375 n. l. historie datuje vpád Hunů do Evropy a následně 
stěhování národů. V tomto počátku středověku náčelník nájezd-
níků Attila, zvaný „Bič boží“, plundroval celý kontinent. Uply-
nula staletí a nyní se opět Evropa otřásá ve svých základech. My 
Češi automaticky předpokládáme, že se vždy dokážeme stmelit, 
kdyby byla smrtelně ohrožena naše existence. Ale je to oprav-
du tak jisté? Nacházejme proto k sobě cestu, mějme se v úctě, 
zlepšujme vztahy mezi sebou všude, kde můžeme, už nyní, jak-
si v předstihu. I tady v Říčanech máme k tomu příležitostí dost 
a dost. Nečekejme, až budou dopadat rány. Ač se nás dnes bouř-
livé události zatím fatálně nedotýkají, kdoví, co přinese zítřek.

Josef Kubec

Dne 14. 2. 2016 by se dožil 80 let pan Antonín Kroča 
z Říčan. Prosím, věnujte mu s námi  tichou vzpomínku.
Za  celou  pozůstalou  rodinu  děkuje  a  vzpomíná  dcera 
Jitka Vačkářová

Sta let by se dožila 3. února 2016 naše maminka, 
babička, prababička a teta Františka Vojáčková z Říčan. 
S láskou vzpomínají Vojáčkovi

Rádi bychom prostřednictvím Kurýru popřáli 
pí. Pavlíně Havlíčkové k jejímu životnímu jubileu 85 
let, které oslaví dne 30. ledna 2016. Říčany jí byly 
celý život domovem i prací, kde rozdávala úsměv 
spokojeným zákazníkům na každém kroku.
Maminko, děkujeme ti za vše, co jsi pro nás i ostatní 
udělala. Přejeme ti jen vše nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Syn Pavel Havlíček s manželkou
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Vážený pane starosto, vážení 
spoluobčané
Před nedávnem mě v prosincovém Kurýru zaujal příspě-
vek pana Marka na téma instalace radarů a měření rych-
losti v naší obci. Nerad bych se pouštěl do diskuse na téma 
porušování pravidel, tady se asi všichni shodneme na po-
třebě jejich dodržování, ale rád bych otevřel téma smys-
luplnosti aktuálních dopravních opatření. Je opravdu 
nutné umisťovat kamery na přehledná a bezpečná místa 
na širokých komunikacích, jako je např. Říčanská, a ne 
tam, kde hrozí reálné nebezpečí? Pevně věřím, že našemu 
zastupitelstvu nejde jen o snadný způsob plnění obecní 
pokladny a šikanu „taťky“ pospíchajícího vyzvednout 
dítko ze školy za překročení rychlosti o 10km za hodinu, 

ale především o bezpečí nás, občanů Říčan. Proto bych 
přivítal otevřenou diskusi naší radnice s občany s cílem 
vyslechnout různé názory a především společně vytipo-
vat nebezpečná místa, na která by následně směřovala 
vhodná bezpečnostní opatření. Jako příklad mohu uvést 
okolí nové školky Zahrádka, kde především v ranních ho-
dinách panuje dopravní chaos, a kde jsem bohužel za po-
slední období nezahlédl jediného dopravního policistu, 
o kamerách ani nemluvě. Rovněž by stála za úvahu osvě-
ta na téma přednosti zprava, kdy bohužel toto základní 
pravidlo nezná, nebo možná ignoruje, značná část řidičů. 
Pane starosto rád bych znal Váš osobní názor na zmíně-
nou problematiku a proto věřím, že si najdete osobně čas 
na odpověď a nenecháte ji na někom z dopravního odboru, 
který si ji zjednoduší formou citace vyhlášek.

Předem děkuji, s pozdravem Radek Novotný

Děkuji za Váš podnět a reaguji stručně. Stanovení míst pro 
úsekové měření nezávisí na vůli starosty. Vybrali jsme místa, 
kde po nás veřejnost aktivně požadovala zklidnění dopravy 
(petice ul. Široká, časté stížnosti obyvatel v ulici Smiřických, 
petice obyvatel z oblasti Na Vysoké – úsek 101 apod.). Tyto 
úseky pak posuzovali majitelé komunikací – ŘSD, Středočes-
ký kraj a město Říčany. Následně se ke stanovení úsekového 
měření vyjadřovali zastupitelé města na veřejném zasedání, 
silniční správní úřady a také Policie ČR. Město podepsa-
lo pětiletý kontrakt s dodavatelem systému. Před spuště-
ním úsekového měření jsme říčanské obyvatele informovali 

o všech úsecích v Říčanském kurýru, na webu a v masových 
médiích. Úsekové měření není možné zavádět tam, kde není 
dostatečný provoz – kolem 3000 aut denně. Celý systém pak 
není efektivní. Nyní projednáváme další rozšíření míst úse-
kového měření – především s vedením obcí, které spadají pod 
naší působnost (od Kamenice po Kostelec nad Černými lesy). 
V Říčanech prověřujeme zavedení úsekového měření na Ro-
oseveltově ulici, Olivově ulici a také na silnici 101 kupříkla-
du v Pacově. Vaše podněty jsou tedy vítány, nicméně po dobu 
dalších čtyř let nelze očekávat změnu úseků, které již pracují. 

Vladimír Kořen

Otevřený dopis starostovi 
města Říčany
Pane starosto, lidsky jsem se s Vámi rozešel před 5 lety, 
na prvním tehdejším zasedání zastupitelstva, kdy jste se 
rozhodl inaugurovat „vašeho přítele“ p. Nevrklu do nové 
funkce v nové organizaci. Celých pět let jsem Vaši práci 
nekritizoval a pouze přihlížel. Nyní ale nastala změna a po-
hár přetekl. O jaký problém se jedná? Jedná se o koupaliště 
Marvánek! Mnoho Vašich předchůdců slibovalo odbahně-
ní koupaliště Marvánek a celkovou rekonstrukci koupališ-
tě, aby mohlo alespoň částečně plnit svůj svoji funkci. Ano, 
neudělali nic. Vy jste zajistil peníze a provedl určité práce. 
Bohužel Vašeho bombastického cíle „Odbahnění koupa-
liště Marvánek“ jste nedosáhl. V koupališti bylo až 2,5 m 
bahna, vy jste odvezl cca 0,75 m. Na dně rybníka tedy zů-
stalo asi 1,5 m bahna. Naprosto vyhozené peníze a špatně 

provedená práce. Ještě horší než neodbahněný Marvánek je 
ale zbourání opěrných stěn v západní části koupaliště v dél-
ce cca 250 m. Tyto opěrné zdi tvořily cestu, po které denně 
prošly stovky lidí, a byly zde lavičky, ze kterých byl krásný 
výhled na vodu a druhý zalesněný břeh, maminky zde kor-
zovaly s kočárky a byla zde krásná odpočinková zóna. A co 
jste provedl Vy? Všechno zboural a provedl násyp, na který 
jste nasypal písek a zničil tuto krásnou cestu pro procházky 
říčanských obyvatel. Naprosto jste zničil „genius loci“ to-
hoto místa a udělal z koupaliště rybník, kam zřejmě budete 
chodit lepit písek kanagonem, aby se na té šikmé navážce 
udržel. Nehodnotím Vaše celkové působení ve funkci sta-
rosty, hodnotím tento projekt, u kterého jste naprosto zkla-
mal a vyhodil peníze daňových poplatníků oknem. Doufám, 
že mnohé z toho, co jste zničil, bude opět napraveno a něk-
do v budoucnu skutečně koupaliště Marvánek „odbahní“ 
a možná mu vrátí část zašlé slávy.

Leoš Vojtěch

Děkuji Vám za kritický pohled na investiční akci „Od-
bahnění Marvánku“. Musím přiznat, že radnice zazname-
nala prakticky jen pozitivní reakce. Co se týká odvezeného 
a přemístěného bahna – šlo o více než 6.000 tun. To je víc 
než 600 plně naložených tatrovek. To není zanedbatelné 
množství. Zvažovali jsme ještě hlubší odtěžení sedimentu, 
ale projekční kancelář nám to nedoporučila. Hrozilo, že 
odtěžíme původní nivu potoka, která těsní dno. Z rybníka 

by mohla utíkat voda podzemními geologickými vrstva-
mi. I tak je hloubka u nového požeráku takřka čtyři metry. 
Rybník je funkční, opravena byla hráz, vznikl nový litorál. 
Na opravu cest myslí další investiční záměr, který byl schvá-
len na podzim. Připravuje se výběr projektanta. Budeme 
rádi za Vaše připomínky v době projektování, tam totiž mají 
největší smysl.

Hezký den Vladimír Kořen
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Požadavek na opravu cesty v oblasti Jureček – Strašín vy-
vstal z potřeby správy lesa a byl podpořen ve veřejném hla-
sování Řídím Říčany. Počet účastníků hlasování byl mnoho-
násobně vyšší, než v dřívějších pokusech o komunikaci mezi 
vedením radnice a občany. Správa městských lesů a vedení 

radnice se dohodli na rozsahu opravy tak, aby část přístu-
pové cesty byla upravena na šíři 3 m a sloužila především 
ke správě lesa, například v případech nutnosti odstranění 
padlých stromů, zásahu hasičů při požárech lesa apod. 
Navíc podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je vjezd mo-
torovými vozidly na lesní pozemky zakázán. Podél rybníka 
Jureček bude šíře cesty upravena na 1,5 m pouze pro pěší 
a cyklisty. Projekt úpravy cest zpracovávají odborně způso-
bilé osoby a realizace je pod dohledem správců lesa, stejně 
jako v případě předchozí opravy cesty u Staráku. V době 
stavby se zdá často zásah do porostu a krajiny větší, než 
ve skutečnosti je a než po ukončení celé akce bude. Co se týče 
tradičního lesnického značení stromů (označení hranic po-
rostů či značení výběru stromů pro těžbu), tak to opravdu 
není problém „ilegálních spejerů“. 

Tomáš Mařík, tajemník

Říčanský Dakar
S velkým znepokojením sleduji úpravy terénu v okolí Ju-
rečku. Denně tudy chodíme na procházky a záměr opravit 
lesní cestu jsem považovala za možnost kultivovat zdejší 
prostředí. To jsem ale netušila, že do lesa vtrhnou ohrom-
né bagry a válce, které bychom raději viděli na katastrofál-
ně zanedbaných radošovických ulicích. Nesmyslně širo-
kou cestu razí terénem bez jakýchkoliv ohledů na přírodu. 
Proč je potřeba kvůli lesní cestě uříznout kus kopce, jako 
by šlo o pražský obchvat? Proč je nutné osekat u fotbalo-
vého hřiště kořeny vzrostlých stromů, kterým takový zá-
sah jistě neprospěje? 
A co hůř, podobné pokusy jsem zaznamenala už i na ro-
mantické pěšině kolem Jurečku. Přilehlý svah dosud 
přirozeně drží kořeny stromů. Jestli mají být zničeny 
i ty (a vykopaný kus svahu na dvou místech tomu na-
povídá), můžeme se těšit na pořádnou erozi. Anebo vy-
budování nějaké zdi, která do lesa, podle mě, skutečně 
nepatří. Mohu jen doufat, že krásný přírodní břeh bude 
zachován a nechystá se přeměna rybníka na betonovou 
požární nádrž. Dále nechápu, proč je budovaná cesta 

tak široká (místy tři metry a více). Má se u nás pořádat 
Rallye Dakar? Bydlím tu víc než 25 let a nikdy jsem ne-
měla problém vyhnout se s chodci nebo cyklisty. Chce 
tedy investor nalákat do lesa ještě více motoristů (jakoby 
provoz u fotbalového hřiště a občasné invaze motorek 
nestačily)? Nebo pro koho je tato lesní „dálnice“ určena? 
Na kola a kočárky se odkazovat nelze – sama trasu denně 
projíždím s městským typem kočárku a s kořeny ani šíř-
kou jsem neměla téměř žádný problém. Také mě zajímá, 
zda budou ze stromů odstraněny čmáranice a značky pro 
dřevorubce, a to pokud možno dřív, než inspirují „ilegál-
ní“ sprejery. Ponechme stranou, že výsledky občanského 
hlasování o tomto projektu nelze brát vážně, zvláště kvů-
li minimálnímu počtu účastníků a naprostému nedostat-
ku informací o projektu (třeba o rozsáhlém kácení stro-
mů nepadla v letním Kurýru ani zmínka). Žádám tedy 
radnici, aby zastavila devastaci lesa dokud je čas. Nepa-
třím mezi chronické stěžovatele, třeba předchozí opravu 
cesty u Staráku mohu jen pochválit. Mírné úpravy šetrné 
k přírodě? Proč ne. Ale to, co v lese vidím teď, mi (a mno-
hým dalším Říčaňákům) nahání hrůzu. 

Hana Máchová

Hlasování „Řídím Říčany“
Přidal jsem se k hlasování Řídím Říčany a z prvního hla-
sování jsem byl šokován. Bude řídit Říčany 300 občanů 
z 15 000? Nezájem o to hlasování je absolutní. Plně sou-
hlasím s názory pana Musila, p. Nováčkové a p. Maci-
nauera. Aspoň v neděli a ve svátek bychom mohli mít tro-
chu klidu. Já osobně sousedím se čtyřmi zahradami a děsí 
mně, že někdo bude sekat v sobotu, další v neděli a všich-
ni ve svátek. Několikrát jsem se stavěl v Německu, když 
měli svátek, a vše i supermarkety měly zavřeno, jak jsem 
se ptal, tak neexistuje něčím hlučet. Proč? Je přece svátek 
a tomu se vzdává hold.
Kdyby tam někde přišla radnice s takovou anketou? Asi by 
ji musela rychle opustit. Pro hlasování Řídím Říčany ne-
mám slušný výraz, nebudu ho publikovat.

Zdeněk Mrha

LADOVSKÉ
VEPŘOVÉ HODY

v areálu Pivovaru Velké Popovice
sobota 27. února 2016 od 10 do 15 hodin

zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské výrobky
od místních výrobců

doprovodný hudební program

sněhové sochy

rozšířené prohlídky pivovaru o školu čepování piva

ochutnávka piva Kozel Černý Nefiltrovaný

přidejte se k masopustnímu průvodu
sraz v 10:00 hodin před školou

www.laduv-kraj.cz
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Nábor začátečníků  
v TŠ TWIST Říčany

Tři tituly mistrů světa v juniorech, 
mnohokráte mistři České repub-
liky, opakované cesty do Ruska či 
dalších čtrnácti zemí na titulární 
soutěže – to není vychloubání, to je 
reklama na TŠ Twist v jediné větě. 
A právě tato, dnes už dvousetčlen-

ná taneční „rodina“, hledá nové talenty do svých řad. 
V únoru nabíráme mladé a začínající zájemce o rokenrol. 
Děti od pěti do sedmi let na zkušebních lekcích uvítá věčně 
usměvavá Lucie Mášová. Právě Lucka vyučuje každý pátek 
od 15.00 do 16.00 hodin všeobecnou přípravku, kde se děti 
učí jak základům tanečního pohybu, vnímání rytmu, či třeba 
mnohé druhy tanců, ale i základy gymnastiky. Děti od osmi 
do jedenácti let mohou přijít také každý pátek od 16.00 na se-
známení s rokenrolem. Budou-li úspěšné, nabídneme jim 
některý z našich oddílů. V oddílech už bývají tréninky alespoň 
2x týdně. A kam že mohou noví zájemci o členství v TŠ Twist 
Říčany každý pátek v únoru přijít? Do tělocvičen ZŠ U Lesa!
A na co jsme v TŠ Twist pyšní, vyjma mnoha světových 
titulů, medailí, pohárů?

 trenéry jsou dospělí tanečníci s trenérskou licencí 
(vzděláním)

 nabízíme kontinuální činnost pro členy od pěti let do 
dospělosti (ti nejstarší u nás tančí už 15 let)

 v posledních letech se každý náš junior či juniorka no-
minovala za ČR na mistrovství světa či mistrovství Evropy 

 zajišťujeme kompletní servis, od kostýmů po dopravu 
na soutěže

 všichni jsme si rovni a tykáme si (trenéři, mistryně svě-
ta, začátečníci)

 vystupujeme také na plesech, v televizi a dalších akcích
Zajímá vás členství v zavedeném rokenrolovém oddíle? 
Chtěli byste vidět vaše děti pravidelně unavené, ale spo-
kojené ve skupině sportujících vrstevníků? Nebo dokonce 
s medailemi a poháry? Pak hledáme právě vás, respektive 
vaše dítka! 
Více informací o Taneční škole Twist Říčany – na www.
tstwist.cz

Zuzana Boháčková a Jiří Boháček
zakladatelé a hlavní vedoucí, ts.twist@post.cz

Rádi bychom vám všem touto cestou poděkovali za vaši 
podporu a příspěvky do veřejné sbírky určené na výcvik 
asistenčního pejska pro handicapovanou říčanskou hol-
čičku, kterou v posledních letech společně organizovalo 
taneční studio Dance EB a Pěvecký sbor Elišky Er-
lichové. S velkou radostí můžeme oznámit, že se nám 
společnými silami podařilo dosáhnout vytyčeného cíle 
a v tomto měsíci sbírku úspěšně uzavřít a z jejího výnosu 
uhradit celkovou sumu za výcvik pejska Akima. Akim je 
již nějakou dobu v rodině a každý den pomáhá své nové 
kamarádce Kristýnce v jejím rozvoji a přináší jí radost 
a smích.  Ještě jednou vám všem moc děkujeme za vaši 
dobrou vůli a ochotu pomoci dětem kolem sebe. Speciální 
dík patří městu Říčany, které neváhalo a ihned se zapojilo 
do projektu a podpořilo ho. 

Za TS DANCE EB – Edita Broukalová
Za pěvecký sbor Elišky Erlichové – Eliška Erlichová 

Dobročinný projekt ukončen, Akim je doma!
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Naše účast v Londýně
V pátek 4. prosince 2015 
se skupina říčanských ša-
chistů vypravila do Lon-
dýna sledovat světovou 
šachovou TOP desítku 

v čele s mistrem světa Magnusem 
Carlsenem z Norska. Zároveň si při-
jela zahrát týdenní turnaj, který byl 
součástí tohoto největšího šachového 
festivalu ve Velké Británii – London 
Chess Classic. Velmistrovský super-
turnaj přilákal do Londýna řadu hráčů 
z celého světa. Celkem se odehrálo 9 
turnajů s účastí 697 hráčů!
Ve Weekend Classic Openu si z KŠ Ří-
čany 1925 zahrál Evžen Pospíšil, Ma-
rek Otruba, Patrik Chajda a v U2000 
Weekend Openu bojovala Kristýna 
Otrubová a Táňa Zlámaná. Výsledky 
nebyly sice příliš uspokojivé, ale naší 
hlavní prioritou bylo sledovat světo-
vou špičku. A věřte, bylo se na co dívat.

Festival proběhl ve fantastické atmo-
sféře a do poslední chvíle nebylo jas-
né, kdo si odveze 1. místo.
Nakonec rozhodlo poslední kolo, kdy 
Magnus Carlsen porazil Alexandra 
Grischuka a celkově získal 5,5 bodu.
London Classic – finální skore: 1. Mag-
nus Carlsen 5½, 2. Maxime Vachier-
-Lagrave 5½, 3. Anish Giri 5½, 4. Levon 
Aronian 5, 5–7. Alexander Grischuk, 
Fabiano Caruana, Michael Adams 4½, 
8. Hikaru Nakamura 4, 9. Viswanathan 
Anand 3½, 10. Veselin Topalov 2½. 
Nezapomenutelným zážitkem bylo 
osobní setkání s nejlepšími hráči svě-
ta. Na fotce vidíte Táňu Zlámanou 
s M.  Carlsenem nebo naše naděje 
s A. Griščukem. 

Táňa Zlámaná

Mistrovství ČR 
v bleskovém šachu
M ČR se po roční pauze vrátilo zpátky 
do Prahy a i Říčany měly své zastoupení, 
díky legendárnímu velmistrovi Vlastimi-
lovi Hortovi, který zaručil účast mé oso-
by samotné. Nalosovaní třetího kola nás 
také dal k sobě a pan Hort mi ukázal, jak 
se šachy na takové úrovni hrají. Turnaj 
byl extrémně silný, hrálo zde 15 velmis-
trů a nespočetně mezinárodních mistrů. 
Mé startovní číslo (57) z 60 účastníků 
hovoří o všem. Každá výhra se na tomto 
turnaji velice cení. Nakonec jsem obsa-
dil 46.místo s 5,5 body z 13kol. 
S výsledkem jsem spokojený nebyl, 

protože jsem ve spoustu partiích udě-
lal zbytečné hrubé chyby. Mistrem se 
stal Vojtěch Plát , mimo jiné letošní 
vítěz Poháru města Říčany. Mistrní 
žen se stala Karolína Olšarová.

Stanislav Stárek

Přeborníkem klubu 
v bleskovém šachu  
M. Voráček

V prosincovém termínu se hraje 
nejenom M ČR, ale i klubový přebor. 
Letošní se konal o svátku 26.12. Prů-
měrné ELO první desítky hráčů bylo 
2 080, což svědčilo o velmi kvalitním 
turnaji. Suverénním vítězem se stal 
Miroslav Voráček před Janem Štast-
ným a Stanislavem Stárkem.

Jaroslav Říha 

Do finále KP družstev 
mládeže
KŠ Říčany 1925 uspořádal 9.1. jednu 
ze 4 skupin krajského přeboru mlá-
deže družstev. Základní kolo se letos 
hrálo poprvé s přidávaným časem 
a do bojů jsme poslali družstva „D“ 
a „E“. A družstvo bojuje v extralize. 
Družstva „B“ a „C“ v 1. lize. 6–ti 
členné družstvo D vybojovalo suve-
rénní postup do krajského finále, kte-
ré se hraje 9.4. Soupeři z Čelákovic 
a Sázavy nestačili ani na naši další 
zálohu (E). 

Jaroslav Říha FO
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Říčanský volejbal 
roste

Říčany přilákaly 
hvězdu českého 
volejbalu. I takto 
by mohl vypadat 
nadpis ke člán-
ku v Říčanském 

kurýru. Přijel k nám totiž hráč evrop-
ské úrovně. Abychom však nepředbí-
hali, je nutné začít od začátku. 

Oddíl volejbalu SPORT CLUB SPI-
RIT, který působí v ZŠ u Říčanského 

lesa zaznamenal v poslední době vý-
razný rozvoj. Trenéři se zkušenostmi 
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z nejvyšších soutěží, dobré jméno 
a zázemí klubu SPIRIT přilákali v po-
sledních letech značné množství ří-
čanských dětí. Říčanský volejbal tedy 
v poslední době zaznamenává velký 
„boom“ a co je ještě důležitější, má 
značný potenciál do budoucna. Toho 
si již všímají volejbalové osobnosti, 
které chtějí dále podpořit rozvoj vo-
lejbalu v našem městě. Jedním z nich 
je i hráč švýcarského týmu VBC Ein-
siedel, Matěj Prajzler, který za dětmi 
do klubu SPIRIT přijel rovnou ze 
švýcarského Einsiedelnu, který se 
nachází nedaleko Zurichu. Jako zku-
šený hráč extraligového týmu a poté 
jako úspěšný blokař v zahraničních 
soutěžích rozhodně má co dětem pře-
dávat. O speciální trénink projevilo 
zájem i velké množství rodičů našich 
dětí, kteří chtěli sledovat Matěje pří-
mo při práci. Děti si s Matějem vy-

zkoušely nejen samotný volejbalový 
trénink, ale také si trénink užily velmi 
zábavnou formou v podobě různých 
pohybových soutěží. Děti se mohly 
také podívat na videozáznamy, které 
jim lépe přiblížily dění na tréninku. 
Pochopitelně na konci každého tré-
ninku, který Matěj vedl, nechyběla 
ani autogramiáda a společné focení. 
Bylo pěkné když si řada rodičů pama-
tovala na dechberoucí sledování Ma-
těje při extraligových utkáních. Když 
Matěj Prajzler odjížděl z našeho měs-
ta, byl velice mile překvapen z průbě-
hu tréninku a značného potenciálu 
klubu SPIRIT a říčanských dětí. 
Jeden trénink s Matějem Prajzle-
rem však neznamená konec sezóny. 
Právě naopak. V současné době běží 
plné přípravy na řadu akcí, které 
jsou pro děti připravované. Děti se 
mohou těšit na soustředění, tábory 

a na mnoho dalších akcí, kterými 
chtějí trenéři i vedení klubu říčanský 
volejbal rozvíjet. 

Filip Miler

ze sportu

Sezónu 2015 úspěšně zakončil To-
máš Tichý (BHC CorroTech Radošo-
vice), když v sobotu 28.11.2015 v Os-
travě nadobro přemohl smůlu, která 
ho několik turnajů provázela a vybo-
joval 3. místo na mistrovství České re-
publiky. První příčku obsadil Simon 
Gaňa z GUNNERS Břeclav a druhou 
pak Martin Bednář reprezentující 
tým BHL Zekatel Žďár nad Sázavou. 
Mistrovský turnaj byl napínavý až 
do svého závěru, Tomášovi totiž při 
shodném bodovém zisku pomohl až 
počet nastřílených branek. Jeho ko-

nečné skóre bylo 11:6. Gratulujeme 
Tomášovi ke krásnému umístění.
Novou soutěžní sezónu odstartujeme 
v sobotu 20. 2. 2016 na lize škol v Pra-
ze na ZŠ U Roháčových kasáren. 
Tento rok nás také čeká mistrovství 
světa. V termínu 14.–17. 4. 2016 bu-
dou v Mostě probíhat mistrovství světa 
ve stolních hokejích (táhlové hokeje, 
air-hockey, billiard-hockey). V sobotu 
16. 4. 2016 dostane možnost zasáh-
nout do výsledků mistrovství v kate-
gorii Billiard-hockey, díky divoké kar-
tě, i Petra Mátlová (BHC CorroTech 
Radošovice). Široká veřejnost si může 

všechny disciplíny vyzkoušet již v pátek 
14. 4. 16 na otevřených turnajích.
Další informace o turnajích, kroužku 
apod. najdete na stránkách http://
bhc-radosovice.webnode.cz/.

Petra Mátlová

Tomáš Tichý 3. na mČR

Závodní rok sportovních gymnastek 
jsme ukončili na prosincových závo-
dech a můžeme jen hrdě konstatovat, 
že jsme se ani jednou domů nevrátili 
bez medailí. Je skvělé pracovat s ta-

lentovanými a nadšenými dětmi, kte-
ré rodiče podporují, vozí na závody, 
vodí na tréninky několikrát týdně. Ne 
vždy je to jednoduché. Stejně tak to 
není jednoduché pro trenérky, které 
svůj odpolední čas věnují dětem v tě-
locvičně (a to nejen těm závodním), 
víkendy gymnastickým závodům. 
Poděkování patří trenérkám Lucii 
Cirkvové, Barboře Bernardové, Jitce 
Jechové, Adrianě Krenkové, Adéle 

Dosoudilové, Tereze Hájkové, Marii 
Kohoutkové, Janě Jeriové, Kateřině 
Mášové a Kristýně Čermákové. 
Ve Vršovicích 19. 12. při celkové 
účasti 249 gymnastek a gymnastů se 

Úspěšný rok v gymnastickém oddílu
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ze sportu

mužům začala 
trochu neoblíbená 
zimní příprava

Po třítýdenní pau-
ze zahájilo Áčko 
říčanského Mount-
fieldu naplno zimní 
přípravu. Ta i letos 
bude probíhat pře-

vážně na fotbalovém hřišti v sousedních 
Kolovratech. Ač u hráčů nejméně oblí-
bená část sezóny, dorazilo jich po No-
vém roce na první tréninkovou jednot-
ku hned celkem třicet. Všichni úspěšně 
absolvovali úvodní testy fyzické kondice 
i splnili kritéria nástupu po vánoční 
pauze. Příprava v prvních dvou měsí-
cích bude zaměřena především na zvý-
šení fyzické vytrvalosti, výbušnost a si-
lovou kondici. V únoru odehrajeme dvě 
přípravná utkání na Slávii a ve Vídni. 
Fanoušky samozřejmě srdečně zveme. 
Tradičně v půlce března potom absol-
vuje tým týdenní soustředění v Ústí nad 
Orlicí, kde se už zaměříme na herní část, 

zapojování mladých hráčů a souhru 
mužstva. Před začátkem soutěže, ještě 
odehrajeme utkání s anglickým univer-
zitním týmem. Pro jarní část posilujeme 
o Lukáše Macháčka, který bude v Říča-
nech hostovat z prvoligového Havířova 
a je v současné době i reprezentantem 
v národním týmu XV. Cílem RC Mount-
field Říčany je na jaře postup do play 
off, v něm odehraný maximálně mož-
ný výsledek podle připravenosti hráčů 
a zabojování o finále Extraligy ragby. 
Všechny naše příznivce bych rád pozval 
na naše jarní utkání.

Martin Javůrek
hlavní trenér RC Mountfield Říčany

Říčanské ragbistky zahájily 
zimní přípravu s cílem 
zaútočit na medaili
První pondělí v lednu začala pro říčan-
ské ragbistky příprava pro jarní část 
dlouhodobé soutěže. Každé pondělí 
trénují v tělocvičně říčanského gym-
názia, kde se klade důraz na hry s balo-
nem. Ve středu mají společný trénink 

s muži, který je zaměřen na posilování 
celého těla a běhají se krátké trasy. Tré-
ninkový týden končí sobotním výbě-
hem kolem Olivovny. Na děvčata čeká 
zhruba pětikilometrový běh lesem.
„Poctivá zimní fyzická příprava je zá-
kladem pro dobrý výsledek v jarní části 
soutěže. Sedmičkové ragby je velice 
náročné na fyzickou kondici a proto 
trénujeme 3x týdně. Moc se mi líbí pří-
stup holek, které vůči mužům nechtějí 
žádné úlevy a zvládají náročné trénin-
ky s nimi,“ komentuje přípravu Josef 
Bláha, trenér říčanských ragbistek.
„Před sezónou jsme si dali za cíl vybojo-
vat první medaili v novodobé historii ří-
čanského ženského ragby, i kdyby měla 
být bramborová,“ dodává s úsměvem.
Naše ragbistky přezimují v tabul-
ce ELITNÍ SÉRIE na třetím místě. 
Vzhledem k dalším dvěma ligám pod 
nimi je to zároveň třetí místo z 18 žen-
ských klubů, hrajících v ČR.
Rádi mezi námi přivítáme nové zá-
jemkyně. Věkové rozhraní v našem 
týmu je od 13 do 41 let. Kontakt 
na trenéra: Josef Bláha 602 626 622.

Mediální komise RCM Říčany

našich 13 svěřenkyň opět neztratilo 
a jak už u nás bývá „zvykem“, opět 
vybojovalo několik medailí. Nejmlad-
ší pětiletá Amélie Žvejkalová těsně 
skončila na druhém místě, šestiletá 
Andrea Jechová svoji kategorii vy-
hrála, sedmileté říčanské gymnastky 

obsadily všechny stupínky vítězů (1. 
Linda Procházková, 2. Ellen Pospí-
šilová, 3. Magdalena Koudelková), 
mezi osmiletými si nejlépe vedla Lu-
cie Gaždová, která vybojovala bronz.
Po krátkém vánočním odpočinku jsme 
opět v tělocvičně, v rekreačních skupi-

nách a přípravkách probíhají tradiční 
ukázkové lekce pro rodiče. V závod-
ních pilně trénujeme, aby letošní rok 
2016 byl minimálně tak úspěšný jako 
loňský. 

TJ Tourist – oddíl sportovní gym-
nastiky
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ze sportu

Dětská liga karate 
v Říčanech
Diváci říčanských sportovních hal 
mohli být na přelomu roku svědky 
Dětské ligy karate. Nejprve ve spor-
tovní hale Na Fialce a poté v Městské 
sportovní hale proběhlo několik tur-
najů karate pro naše malé bojovníky. 
Říčanský klub karate působící v ZŠ 
u Říčanského lesa zorganizoval velmi 
pěkné soutěže jejichž cílem bylo pod-
poření a motivace těch nejmenších 
dětí, včetně získání cenných zkuše-
ností, které budou děti v budoucnu 
na republikových či mezinárodních 
soutěžích potřebovat. 

Celá akce probíhala za podpory Měs-
ta Říčany a dalších partnerů, díky 
čemuž mohly turnaje v našem měs-
tě vůbec proběhnout. Děti obdržely 
na každém turnaji speciální medaile 
vyrobené přímo pro dětskou ligu. 
Na mnoha dětech tak byla vidět velká 
radost, která potěšila nejen jejich ro-
diče, ale i organizátory. Profesionali-
ta a zkušenost s pořádáním akcí byla 
vidět na každém kroku. I přes stovky 
dětí, které se všech kol zúčastnily, 
probíhaly turnaje přesně dle časo-
vého harmonogramu, což není zvy-
kem ani na republikových závodech. 
O objektivnost a kvalitní rozhodování 
rozhodčích dohlížel přímo člen vede-
ní komise rozhodčích Českého svazu 
karate Jakub Tesárek, který byl velmi 
potěšen kvalitou soutěže a připrave-
ností mnoha dětí. Pro řadu z nich to 
totiž byly jejich první závody a jejich 
předzávodní nervozita z nich u zápa-
sišť přímo čišela, ale i tak předvedly 
úžasné výkony, na které mohou být 
patřičně hrdi. 
Celá liga je koncipována na prin-
cipu několika samotných turnajů, 
ze kterých děti sbírají body podle 
umístění. Po poslední soutěži jsou 
všechny body sečteny a jsou vyhlá-

šeni nejúspěšnější dětští bojovníci. 
Výhodou ligy je skutečnost, že kro-
mě samotného vyhlášení nejúspěš-
nějších závodníků ze všech kol, jsou 
také dekorováni závodníci z jednot-
livých turnajů, což je pro děti jistě 
motivační. 
Díky velmi pozitivním reakcím ro-
dičů, diváků a zejména dětí se or-
ganizátoři rozhodli nejen soutěže 
v budoucnu opakovat a pomoci tak 
dětem k jejich dalšímu růstu na cestě 
karatem, ale také počet soutěží navy-
šovat. V roce 2016 se tak můžeme tě-
šit na další skvělé karatistické zážitky 
v našem městě. 

Filip Miler, www.spirit-sport.cz 

DATuM ČAS SPORT A KATEgORIE PROgRAM MíSTO

6. 2. 8–16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

6. 2. 17.00 košíková kadetky U 17 Říčany – Ostrava B sportovní hala Říčany

7. 2. 10.00 košíková kadetky U 17 Říčany – Frýdek – Místek sportovní hala Říčany

7. 2. 13–17.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

13. 2. 8–16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

14. 2. 8–13.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

14. 2. 14.30 košíková st. minižákyně KP U13 Říčany – Benešov sportovní hala Říčany

20. 2. 8.30–16.30 florbal turnaj sportovní hala Říčany

21. 2. 8–16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

24. 2. 10–15.00 šachy – 2.liga Říčany – Kutná Hora sportovní hala Říčany

27. 2. 8–16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

28. 2. 8–16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – únor 2016

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a radošovic a mají zájem o uveřejnění programu, aby poslaly své 
rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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Florbalisté v polovině sezóny
Všechna naše soutěžní družstva mají 
za sebou polovinu turnajů v soutěžním 
ročníku 2015/2016 a to si zaslouží tro-
chu bilancování. Tentokrát se zaměří-
me na nejmladší kategorie.

Přípravka
Hráči přípravky absolvovali hned na začátku letošního roku 
svůj první turnaj. Hrálo se v Kutné Hoře a pro valnou vět-
šinu hráčů to byly první zápasy vůbec. Více než o výsledky 
šlo tedy o cenné získávání zkušeností. Hráli jsme ve dvou 
týmech, z nichž větší štěstí a zároveň kousek smůly měl 
tým bílých, který jen o skóre skončil na třetím místě, druhá 
parta – modří – skončila na místě pátém. Věříme, že všich-
ni si svoje první ostré zápasové nasazení užili a povzbudí je 
to do dalšího tréninku. Zároveň moc děkujeme za podporu 
rodičům i prarodičům, kteří vytvořili výbornou atmosféru.

Elévové
Modří i bílí absolvovali v soutěži již 6 turnajů po třech zá-
pasech v různých výkonnostních koších, většinou ve dru-
hém a čtvrtém. Bílí se v druhém koši drží od začátku a na 2 
turnaje nakoukli i mezi elitu, kde v jednom případě dokon-
ce bojovali ve finále o titul regionálního šampióna. Herně 
nejlepší zápas zažili 9. 1. se Spartou,letošním suverénem 
soutěže, kde po velikém boji (poločas 2:2) sice podlehli 4:9, 
ale takovéto prohry mohou kluky pouze posílit. Celkově se-
hráli 18 zápasů, z toho 11 výher, 1 remízu a 6 proher. Modří 
startovali v září v 5. koši a postupně se dostali až do koše 3., 
což je výsledkově určitě nadstandard. Mezi největší skalp 
lze nepochybně zařadit výhru nad Tatranem Střešovice 
3:2. Modří nyní hrají ve 4. koši, hráči se pravidelně střídají 
v účasti na turnajích a jejich dovednosti se zlepšují. Celkově 
sehráli 18 zápasů, z toho 9 výher, 1 remízu a 8 proher.

Mladší žáci
Oba naše týmy mladších žáků odehrály v prosinci je-
den turnaj. Tým bílých se poprvé v krátké historii klubu 
probojoval mezi 12 nejlepších družstev regionu Praha 
a střední Čechy, což je v nabité konkurenci obrovský 
úspěch, zvláště když vezmeme v úvahu, že více než polovi-
na hráčů bude moci hrát v této kategorii ještě minimálně 
v příští sezóně. Tým sice na tomto turnaji nevyhrál ani je-
den zápas, ale sehrál většinou vyrovnaná utkání a hlavně 
získal spoustu zkušeností. Tým modrých obsadil 5. místo 
ve třetím výkonnostním koši soutěže 3+1. 

V Říčanech budeme pořádat v příštích měsících násle-
dující turnaje, na které vás srdečně zveme:
20. 2.  Mladší žáci 3+1 Městská hala Škroupova
2. 4. Elévové modří Městská hala Škroupova
3. 4. Starší žáci hala Na Fialce
23. 4. Mladší žáci 5+1 Městská hala Škroupova
30. 4. Elévové modří Městská hala Škroupova

Více o našem klubu na www.fbcricany.cz; www.facebook.
com/florbalricany Trenéři FBC Říčany
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ze sportu

Vítejte u druhého 
dílu našeho jede-
náctidílného seriálu 
o historii, součas-
nosti, osobnostech 
a zajímavostech ze 

života letos 85letého tenisového od-
dílu Sokola.

Stejně jako mnoho jiných organizací, 
ani Sokol neměl v období mezi lety 
1948 – 1989 na růžích ustláno.
I takový krásný, gentlemanský a ne-
násilný sport jako tenis byl nahlížen 
jako sport buržoazní a tedy spíše po-
tlačovaný než podporovaný. Dnešní 
mladé generaci se již těžko vysvětlu-
je, že kromě např. banánů a manda-
rinek byl problém sehnat v obchodě 
i obyčejné tenisové míčky z Optimitu 
Odry či koupit si tenisovou raketu 
na Václavském náměstí v jediném po-
řádném obchodě Pragoimpo.
Říčany měly to štěstí, že nejen So-
kolu, ale též tenisu se věnovala vždy 
řada silných a osvícených osobností. 
Díky těm je tenisových oddíl stále zde 
a Sokol, počtem členů největší zájmo-
vá organizace ve městě, též.
Člověkem, na kterého bychom dnes 
moc rádi vzpomněli, byl pan Miroslav 
Pangrác. Opustil nás loni po dlou-
hém statečném boji s nemocí, kterou 
však překonával nezměrnou chutí 
žít.  Aktivně se účastnil Pražského 
jara v roce 1968 a za svou činnost byl 
později perzekuován  v zaměstnání .
Patřil, spolu s panem Vl. Černohor-
ským, na kterého jsme vzpomínali 

minule, mezi zakládající členy ob-
novující počátkem 90. let 20. století 
Sokol v Říčanech. Několik desítek let 
také byl také významnou osobností 
tenisového oddílu jako člen výboru, 
trenér, rozhodčí a činovník.
Za celoživotní práci obdržel od České 
obce sokolské oprávněné ocenění.
Pana Pangráce pamatujeme jako 
ohromně charismatického člověka, 
který nás dokázal strhnout pro krás-
ný bílý sport. Který, dnes pro mnohé 
naprosto nepochopitelně, dobrovol-
ně a zdarma věnoval velkou porci své-
ho času dětem a mládeži. 
Pomáhal organizovat nezapomenutel-
ná soustředění na Lipně a přivedl řadu 
z nás k závodnímu tenisu a k trenérské 
činnosti. V roce 1983 přišel s myšlen-
kou organizace podzimního turnaje, 
který by byl nejen místem setkání na zá-
věr sportovní sezóny. Byl by též příleži-
tostí setkání lidí, kteří milují tenis a ži-
vot ve všech podobách – v té závodní 
i čistě rekreační. Lidí, kteří bez rozdílu 
věku, pohlaví či smýšlení a své životní 
cesty mají chuť si zasportovat, poba-
vit se a strávit příjemný den. Vymyslel 
dodnes trvající tradiční turnaj „O šle-
hačkový pohár“. Turnaj smíšených 
dvojic pro hráče od 5 do 115 let, kde 
ve dvojici může být vždy pouze jeden 
závodní hráč a jeden hráč rekreační. Již 
více než 35 let se tak v druhé polovině 
září takto setkáváme. Je dojemné vidět 
dědečka ve dvojici s jeho vnučkou. Vi-
dět proti sobě stát soupeře z nichž jeden 
je o více než 70 let starší a přesto spolu 
krásně komunikují, baví se, respektují 
a baví je život. 
Miroslavovo krédo bylo: „Ať tě život 
hodně baví!“ Díky němu nyní více 
baví život i desítky dnešních tenistů.  
Tenisová sezóna na dvorcích, které 
najdete v Sokolské ulici, začíná vždy 
asi v polovině dubna a trvá podle po-
časí do poloviny října. Pamatuji si ale, 
že jsem naše seniory viděl prohánět 
se po antuce i týden před Vánocemi. 
Na jaře můžete přijít podpořit závod-
ní družstva při utkáních dospělých 
a mládeže. V letošním roce má oddíl 
pět závodních družstev – dvě družstva 
dospělých, starší a mladší žáky a také 
družstvo baby tenistů. Pod vedením 
skvělé trenérky Evy Kovačkové vy-

růstá nová generace skvělých hráčů. 
Senioři se mohou o víkendech zapojit 
do zápolení ve čtyřhrách našeho tra-
dičního VCT (Veteran Club – Ten-
nis) a pokud vám je více než 50 a máte 
k sobě partnera, se kterým váš věk čítá 
alespoň 120 let, můžete se v září týden 
před zmíněným Šlehačkovým pohá-
rem zúčastnit Turnaje stodvacetile-
tých :-) Naši aktivní senioři, z nichž 
řada pracuje jako správci areálu a díky 
nimž jsou tenisové kurty stále čistým 
a příjemným místem, organizují též 
turnaj skupin ve čtyřhrách nazvaný 
podle golfového vzoru Ryder Cup.
Tedy pozvání z prvního dílu stále 
trvá. Přijďte si i vy zahrát tenis v jeho 
86. říčanském roce.

Václav Votruba, Tenisový oddíl Sokola 
Říčany a Radošovice
(s použitím materiálů M. Pangrácové 
- Perst a P. Alberta)

Pozvánka na 6. ročník 
Říčanské laťky
Je únor a to pro říčanské i mimo-
říčanské atlety znamená jedno 
jediné – Říčanská laťka je tady. tra-
diční závody ve skoku vysokém se 
budou konat 20. února 2016 od 9 
hodin v sokolovně t.J. Sokol Říčany 
a Radošovice. Závod je určen pro 
závodnice a závodníky od 5 let až 
po žákovské kategorie. Informace 
o elektronické registraci, startov-
ném, prezenci a časovém sledu 
najdete na www.atletika-ricany.cz.
Vendula Höfinghoff, za atletický od-
díl t.J. Sokol Říčany a Radošovice

85 let tenisového oddílu Sokola (2)

Miroslav Pangrác se svými svěřenci na počátku 
80. let 20. století
zleva a shora: V. Naxera, J. Pohunek, K. Fürst,  
F. Krischke, M. Pangrác

pan Miroslav Pangrác
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PŘIPRAVU-
JEME

20.00

02

buty
 St 27 / 01 / 2016 – 20.00
   KonceRt PoPuláRní oStRavSKé KaPely.  

Štefan Margita – tenor
 St 16 / 03 / 2016 – 19.30
   ÚSměvy – PíSně a oPeRní aRie KlavíRní  
   doPRovod Katarína Bachmanová.  
   KonceRt z cyKlu „Kruh přátel hudBy”.  

Jiří Bárta – violoncello, terezie Fialová – Klavír 
– Únorový koncert Kph
v únoru u nás přivítáme charismatického violoncellistu Jiřího Bártu.  
do evropské špičky vstoupil počátkem 90. let 20. století, když vyhrál významné 
hudební soutěže (drážďany, los angeles a Beethovenův Hradec). Po studiích 
na pražské Hamu studoval violloncellovou hru v Kolíně nad Rýnem u Borise 
Pargamenščikova. Je pravidelně zván na světové hudební festivaly (Salzburk, 
Praha, Bratislava, edinburgh a další ). vystupuje pravidelně s Českou f ilharmonií, 
Berlínskými f ilharmoniky, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FoK 
a dalšími orchestry. Hrává i s komorními soubory, nevyhýbá se ani spolupráci  
s jazzovými tělesy. v Říčanech vystoupí spolu s klavíristkou terezií Fialovou. 

Buty 
– Koncert ostravské kapely
Buty jsou česká populární hudební skupina, původně z ostravy, která vznikla v roce 
1986 ze skupin u238 a B komplex. zakládajícími členy jsou Richard Kroczek a Radek 
Pastrňák. K nim se přidali vít Kučaj, ivan myslikovjan a luděk Piásečný. v hudbě skupiny 
Buty se mísí velké množství hudebních stylů (rock, folk, folklor různých etnik, country, 
jazz, reggae a další) s nápaditými a vtipnými texty. Každé album se od předešlého 
výrazně odlišuje. od komorního Pískej si pískej, k atmosférickému Ppoommaalluu 
(část písní použité ke Svěrákovu filmu Jízda), pozitivitou nabitému dřevu (v těchto dvou 
albech většina kritiků shlédává umělecký vrchol skupiny), k mírně popovému počinu 
Rastakayakwanna, experimentálnímu avšak ne tak úplně koherentnímu Kapradí, přes 
normale (někdy chybně chápáno jako symbolizující nářky nad ostravským spolužitím 
Rómů a Čechů; hudebně inspirováno goranem Bregovičem), až k poslednímu albu 
votom, které vznikalo pět let. Kapela Buty vystoupí  v Kc labuť 17. února od 20 hod.

loBKowicz trio – druhý Únorový Koncert Kph 
– lukáš Klánský – klavír, Jan mráček – housle,  
ivan vokáč – violoncello
všichni členové lobkowicz tria jsou přes svůj mladý věk již uznávanými sólisty  
a vyhledávanými komorními hráči. Rovněž soubor samotný má již mnoho zkušeností 
z tuzemských a zahraničních vystoupení, je např. pravidelným účastníkem prestižních 
festivalů v Rakousku a itálii. Úspěšně se účastní významných soutěží. na mezinárodní 
soutěži Johannese Brahmse v rakouském Pörtschachu získal v září 2014 první cenu 
a cenu publika. Je také laureátem dvořákovy mezinárodní soutěže v Praze. Publikum 
i odborníci oceňují dokonalou souhru, přesvědčivou interpretaci, precizní technickou 
úroveň a vytříbenou intonaci souboru. název tria poukazuje na tradiční propojení rodu 
lobkoviců a mnoha skladatelů osmnáctého a devatenáctého století. 

liga proti nevěře 
– Komedie s detektivní zápletkou
liga proti nevěře – komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat 
tato divadelní inscenace – žena a její milenec, vracející se manžel, další 
žena hledající svého manžela. Je to ten původní milenec nebo není? manžel  
je prý v koupelně – mrtev! dá se utéci z třetího patra? dá se vraždit žehlicím 
prknem? vejde se milenka do krbu? a nezbláznili se všichni náhodou... 
napsal: zdeněk podskalský, režie: Biser a. arichtev, producent : petr mácha,  
hrají: veronika nová, ivo Šmoldas, michaela Kuklová. 

taneční záKladní Kurzy pro mládež  
– sezóna 2016
oznamujeme  vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského 
chování budou zahájeny v sobotu  10. září  2016 v 17.00 a 20.00 
hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít 
s partnerkou paní Janou vítovou.

neBuď laBuť a  zaJdi na KultuRu!

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

19.00

09

ondřej Havelka  
& His Melody Makers  
„nás to tady furt baví”
 Út 02 / 02 / 2016 – 20.00
   Koncert oBlíBené Kapely, Která hraJe  
   muziKu 20. – 30. let. 

jiří bárta – violoncello
 St 10 / 02 / 2016 – 19.30
  KlavíRní doPRovod terezie Fialová.  
   KonceRt z cyKlu „Kruh přátel hudBy”. 

 Koncert y 

ondřeJ havelKa & his melody 
maKers – „nás to tady Furt Baví” 
Út Koncert oblíbené kapely, která hraje muziku 20. – 30. let.

 společnos t a ta nec 

hasičsKý ples
So Hraje skupina vat, předtančení dance eB.

 společnos t a ta nec 

první říčansKá veřeJná tančírna
Út  Koná se každé druhé úterý v měsíci od 19 do 22.30. Příjemné prostředí, 
kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se pobavit, procvičit taneční 
kroky či odložit zbytečná kila!

 vá žn á hudBa 

Jiří Bárta – violoncello
St Klavírní doprovod terezie Fialová. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 společnos t a ta nec 

soKolsKý ples – ŠiBřinKy
Pá Hraje kapela color club. 

 společnos t a ta nec 

říčansKý pohár – 39. ročníK
ne Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích o pohár města Říčany.

 Koncert y 

Buty
St Koncert populární hudební skupiny.

 společnos t a ta nec 

ples rugBy
So  Hraje skupina repete, hosté: Kamil emanuel gott a maxim turbulens.

 společnos t 

zelená Úsporám 
Po Seminář pro občany SFŽP. Pořádá město Říčany. 

 vá žn á hudBa 

loBKowicz trio
St J. mráček – housle, i. vokáč – violoncello, l. Klánský – klavír. Koncert z cyklu 
„Kruh přátel hudby”.

 společnos t a ta nec 

ples zŠ Bezručova
Pá 

 společnos t a ta nec 

reprezentační ples města říčany
So K tanci a poslechu bude celý večer hrát kapela červení panteři. Jako 
host vystoupí Felix slováček st. celým večerev vás budou provázet marie 
doležalová a marek zelinka, vítězové Star dance 2015, kteří se také představí 
na parketu. dále vystoupí dance eB, tŠ twist a tK Fuego. 

20.00

06

těšíme se na vaši návštěvu!

robert křesťan  
& druHá tráva – 25 let
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

19.30

10

info@kclabut.cz

20.00

12

20.00

20

08.00

14

sto zvířat
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
   KonceRt K nové deSce  
   „ministerstvo mýho nitra”.  

20.00

17

18.00

22
19.30

24 Wake up and live 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
   Finálový KonceRt vítěznýcH KaPel  
   SoutěŽníHo multiŽánRovéHo HudeBníHo  
   FeStivalu. PŘiHlášKa PRo KaPely  
   na: www.waKeupFestival.cz.  

precedens
 St 23 / 03 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

Metropolitan  
jazz band a Hosté
 St 02 / 03 / 2016 – 20.00
   KonceRt z cyKlu „Jazzové večery  
   v říčanech”.   

liga proti nevěře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
  Komedie S deteKtivní záPletKou.  

rybičky 48
 Pá 11 / 03 / 2016 – 20.00
  KonceRt v Rámci „sliBuJu, že neBudu pít  
   tour”. PŘedKaPela: John wolFhooKer. 

20.00

26

19.30

27
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hodin v sále Kc labuť. taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít 
s partnerkou paní Janou vítovou.

neBuď laBuť a  zaJdi na KultuRu!

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

19.00

09

ondřej Havelka  
& His Melody Makers  
„nás to tady furt baví”
 Út 02 / 02 / 2016 – 20.00
   Koncert oBlíBené Kapely, Která hraJe  
   muziKu 20. – 30. let. 

jiří bárta – violoncello
 St 10 / 02 / 2016 – 19.30
  KlavíRní doPRovod terezie Fialová.  
   KonceRt z cyKlu „Kruh přátel hudBy”. 

 Koncert y 

ondřeJ havelKa & his melody 
maKers – „nás to tady Furt Baví” 
Út Koncert oblíbené kapely, která hraje muziku 20. – 30. let.

 společnos t a ta nec 

hasičsKý ples
So Hraje skupina vat, předtančení dance eB.

 společnos t a ta nec 

první říčansKá veřeJná tančírna
Út  Koná se každé druhé úterý v měsíci od 19 do 22.30. Příjemné prostředí, 
kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se pobavit, procvičit taneční 
kroky či odložit zbytečná kila!

 vá žn á hudBa 

Jiří Bárta – violoncello
St Klavírní doprovod terezie Fialová. Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 společnos t a ta nec 

soKolsKý ples – ŠiBřinKy
Pá Hraje kapela color club. 

 společnos t a ta nec 

říčansKý pohár – 39. ročníK
ne Soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích o pohár města Říčany.

 Koncert y 

Buty
St Koncert populární hudební skupiny.

 společnos t a ta nec 

ples rugBy
So  Hraje skupina repete, hosté: Kamil emanuel gott a maxim turbulens.

 společnos t 

zelená Úsporám 
Po Seminář pro občany SFŽP. Pořádá město Říčany. 

 vá žn á hudBa 

loBKowicz trio
St J. mráček – housle, i. vokáč – violoncello, l. Klánský – klavír. Koncert z cyklu 
„Kruh přátel hudby”.

 společnos t a ta nec 

ples zŠ Bezručova
Pá 

 společnos t a ta nec 

reprezentační ples města říčany
So K tanci a poslechu bude celý večer hrát kapela červení panteři. Jako 
host vystoupí Felix slováček st. celým večerev vás budou provázet marie 
doležalová a marek zelinka, vítězové Star dance 2015, kteří se také představí 
na parketu. dále vystoupí dance eB, tŠ twist a tK Fuego. 

20.00

06

těšíme se na vaši návštěvu!

robert křesťan  
& druHá tráva – 25 let
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

19.30

10

info@kclabut.cz

20.00

12

20.00

20

08.00

14

sto zvířat
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
   KonceRt K nové deSce  
   „ministerstvo mýho nitra”.  

20.00

17

18.00

22
19.30

24 Wake up and live 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
   Finálový KonceRt vítěznýcH KaPel  
   SoutěŽníHo multiŽánRovéHo HudeBníHo  
   FeStivalu. PŘiHlášKa PRo KaPely  
   na: www.waKeupFestival.cz.  

precedens
 St 23 / 03 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

Metropolitan  
jazz band a Hosté
 St 02 / 03 / 2016 – 20.00
   KonceRt z cyKlu „Jazzové večery  
   v říčanech”.   

liga proti nevěře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
  Komedie S deteKtivní záPletKou.  

rybičky 48
 Pá 11 / 03 / 2016 – 20.00
  KonceRt v Rámci „sliBuJu, že neBudu pít  
   tour”. PŘedKaPela: John wolFhooKer. 

20.00

26

19.30

27



RUKODĚLNá DíLNA: malování na hedvábí 
– náhrdelník

co se děje v kultuře

10. února až 10. dubna
Vstupte do světa LEGO® – do světa 
tvořivosti, zábavy a objevování. Čeká 
vás letiště s letadly z 90. let i součas-
nosti, auta, jezdící vlak, který budete 
moci ovládat, filmoví hrdinové (Toy 
Story, Star Wars aj.), architektura 
a mnoho dalších exponátů z různých 

časových období. Uvidíte tovární sety 
i autorská díla ze sbírek soukromých 
sběratelů a stavitelů. 
Děti si budou moci stavět z mnoha 
rozmanitých kostek LEGO® Duplo 
a LEGO® Classic. K zakoupení bu-
dou některé druhy nových továrních 
setů. 

Výstavu připravil Ing. arch. Petr Šimr 
– Peesko.

Pro školy bude připraven doprovod-
ný program se stavebnicí LEGO®, 
zaměřený na rozvoj matematického 
a logického myšlení zábavnou for-
mou.  
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, ro-
dinné 100 Kč

Otevírací doba během výstav:
pondělí - čtvrtek  14:00 - 18:00
pátek zavřeno
sobota a neděle  13:00 - 18:00

Dopolední vstup pro školy, 
skupiny i jednotlivce je nutno 
rozervovat.

Rýdlova 271/14; tel.: 323 603 161           www.ricany.cz/muzeum

Výměnný bazar oblečení
22. února a 23. února od 15:00 
do 18:00
Každý máme doma plnou skříň, ale 
co opravdu nosíme? Děti povyrostly 
a vám je líto vyhodit oblečení, do kte-
rého se už nevejdou? Přineste je na vý-
měnný bazar! Kolik kusů přinesete, 
tolik kusů si budete moci odnést. Zby-
lé oděvy budou věnovány na charitu.
Noste pouze pěkné, neobnošené 
věci. Nepřijímáme drobné oděvy 
(ponožky, kalhotky) a hračky. Z ka-

pacitních důvodů omezujeme příjem 
oděvů od jednoho účastníka na maxi-
málně 50 kusů.  
Vstupné 30 Kč (vstupenka platí oba dny)

CyKLUS ČTeNí 
STARýCH TexTŮ
pondělí 15. 2., 29. 2., 14. 3., 21. 3. 
od 18 hodin

Cyklus je určena laickým zájemcům 
o historii, obecním kronikářům či 
studentům historických oborů, kteří 
se chtějí seznámit s písmy 16. – 19. 
století. Důraz bude kladen na novo-
gotická písma. Cvičení jsou vhodná 
jako doplněk k cyklu TVORBA RO-
DOKMENU.

Vstupné: 100 Kč (na celý kurz 350 Kč) 
Lektoruje Martin Hůrka. 
Rezervace: martin.hurka@muzeum.
ricany.cz, tel.: 604 237 175

úterý 16. 2. od 17:30

Přijďte si vyzkoušet nenáročnou, 
relaxační techniku malování 
na hedvábí. Naučíte se vypnout 
hedvábí na rám, nanášet a za-
pouštět barvy. Zkusíte vytvářet 
zajímavé vzory efektovou solí. 
Vytvoříte si náhrdelník z vlastno-
ručně malovaného hedvábí a ko-
rálků. Veškerý materiál je v ceně 
kurzu. Dílna je vhodná i pro děti 
od 12 let.

Dílnu povede Petra Skřivánková
Cena dílny je 150 Kč

Rezervace nutná: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

Výstava bAReVNý SVĚT KOSTIČeK
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čtvrtek 18. února od 19 hodin

Na Borneu zkoumá český team vědců 
opice (např. vzácné kahau nosaté) a je-
jich potravu v unikátních porostech 
přímořských lesů, mangrovech. Při 
tom se snaží pomáhat místním lidem 
bránit se proti růstu korporací a ničení 
životního prostředí. Podíváme se, čím 
jsou mangrovy zvláštní a co v nich žije, 
ale také na krásu a nástrahy tropické-

ho pralesa i rovníkových velkoměst. 
Povídat si budeme o životě místních 
rybářů, stravě, dopravě a spoustě ma-

ličkostí, které činí Borneo zajímavým.  
Promítá a vypráví Tomáš Koubek
Vstupné 50 Kč

CyKLUS PŘeDNáŠeK 
KOLem SVĚTA:  
borneo – mangrovy

Jednou z nejzajímavějších hra-
ček z hlediska rozvoje prostorové 
představivosti a motoriky dětí jsou 
stavebnice. Takovou drobnou sta-
vebnicí, se kterou si děti mohly 
zkoušet sestrojit různé motocykly 
dle návodu či vlastní představivosti, 
byla i stavebnice firmy Schowanek 
(viz foto). Pochází patrně z konce 
30. let 20. století.
Firma Schowanek vznikla na konci 
19. století. Po roce 1927 rozšířila 
sortiment o dřevěné hračky a sta-
vebnice (zejména z oboru dopravy), 
které vyráběla v Jiřetíně pod Buko-
vou v Jizerských horách. Za druhé 
světové války se kvůli potřebám 
válečného průmyslu specializovala 
na výrobu maket lodí, letadel a tan-
ků všech armád. Piloti Luftwaffe 

se pak na nich učili rozeznávat své 
cíle. Po válce byl majitel zajat, pod-
nik znárodněn a záhy přejmenován 
na TOFA Albrechtice.
Historie stavebnic současného typu 
sahá k polovině 19. století. Tehdy se 
objevují první dřevěné či kamenné 
stavebnice tvořené z kostek, válců 
a kuželů (dnes Anchor). Od konce 
19. století se pak vyráběly staveb-
nice kovové (od 20. let 20. století 

například slavná česká stavebnice 
Merkur). Plastové Lego, dnes patr-
ně nejznámější stavebnice, vzniklo 
ve své současné podobě v roce 1954 
(obdobné kostičky však firma vyrá-
běla již od roku 1949). Od 10. února 
do 10. dubna bude Muzeum Říčany 
patřit právě této stavebnici. Přijď-
te se podívat a zahrát si s Legem 
na výstavě „Barevný svět kostiček“.

Martin Hůrka

Ze SbíReK mUZeA
Stavebnice

co se děje v kultuře

V současné době probíhá výstava vý-
tvarníka Pavla Trnky s názvem Figu-
ral Animal, na které prezentuje svoji 
kresebnou, malířskou a ilustrační 
tvorbu. Výstava potrvá do 18. 2. 2016.  

Po skončení výstavy galerie připra-
vuje internetovou aukci s uměním 
a také novu výstavu malíře Aleše 
Růžičky (viz obrázek). www.galerie-
kotelna.cz

Galerie Kotelna 
připravuje
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ODDĚLeNí PRO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

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

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

Zapomenutá fronta
MUDr. Jan Čermák a Miloslav Fišer 
společně rozeberou zážitky mužů 1. 
světové války, z pohledu psychiatra 
a vnuka jednoho z vojáků. Alois Šimá-
nek, dědeček pana Fišera, narukoval 
v roce 1916 na italskou frontu, odkud 
se po válce vrátil šťastně domů. Při-
jďte si vyposlechnout poutavý příběh 
z prvoválečného prostředí. 

KNIHOVNA PO ZAVíRAČCe – čtvrtek 18. 2. od 18.00

Moji malí i velcí zpěváci se v adventním čase, nyní už minu-
lého roku, vydali zazpívat na nejvýznamnější místa naší me-
tropole, a to hned několikrát. V rámci krásného benefičního 
koncertu Olivovy nadace si děti týden před Vánocemi zapěly 
v překrásných prostorách Chrámu Sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí, kde, v přibližně hodinovém bloku, potě-
šily nejen zástupce správní rady nadace, ale také návštěvníky 
vánoční Prahy. Mimo dětí vystoupila také skupina Eillas.
Dalším velkým zážitkem, bylo představení našeho sboru 
v rámci akce Hradčanské potkávání, kde děti přímo před 
Arcibiskupským palácem předvedly velmi rozmanitý reper-
toár, čítající především české písně a koledy, a to zejména 
pro zahraniční turisty mezi střídáními Hradní stráže. Akce 
pro nás probíhala ve dvou dnech, kdy poslední adventní ne-
děli vystoupil sbor a den poté říčanská skupina Eillas, která 
se také s úspěchem prezentovala přibližně půlhodinovým 
vystoupením. Jako host vystoupil náš oblíbený saxofonista 
Tomáš Rychta a zazpívala také sólistka Kačka Pokorná.
Velmi děkuji za tyto nezapomenutelné příležitosti Olivově 
nadaci v čele s milou paní ředitelkou Petrou Odstrčilovou 
a panu Tomáši Klímovi, který s námi vstřícně jednal a při-
pravoval vystoupení na Pražském hradě. S dětmi i jejich ro-
diči jsme si z těchto akcí odnesli velmi silné zážitky a dojmy.

Eliška Erlichová

Říčanský sbor na Staroměstském náměstí a Pražském hradě
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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

co se děje v kultuře

2. 2. Říčany 20.00 Ondřej Havelka & his Melody Makers – Koncert oblíbené kapely, která 
hraje muziku 20. – 30. let. Kulturní centrum Labuť.

4. 2. Říčany 17.00 
–19.00

Plenková dermatitida a její terapie – Odborný seminář pro lékaře 
a zdravotní sestry. Účastnický poplatek 300/150 Kč. Olivova dětská 
léčebna.

5. 2. Kolovraty 20.00 Ples Maestro club – Společenský ples, zahraje Velký taneční orchestr pod 
vedením Petra Hladíka. Vstupné 200 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. 
Sál U Boudů.

6. 2. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Mikulkovy pohádky aneb pět pohádek Aloise Mikulky. 
Pro děti od 3 let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

6. 2. Uhříněves 14.00 Dětský karneval – TJ Sokol ve spolupráci s Domem UM pořádají tradiční 
dětský karneval. Vstupné 50 Kč, dospělí 100 Kč. Divado U22.

6. 2. Uhříněves 19.30 Maškarní ples – Večerní maškarní zábava pro dospělé. Zahraje kapela 
Wilder. Vstupné 150 Kč, balkón a stání 100 Kč. Divadlo U22.

6. 2. Říčany 20.00 Hasičský ples – Kulturní centrum Labuť.

7.2. Kolovraty 19.00 IX. Pražská jezdecká zábava – Hraje skupina Tyrkys, vstupné 150 Kč. Sál 
U Boudů.

9. 2. Kolovraty 19.00 Burianova kuturní ozdravovna – Pacienty BKO provází slovem Jan 
Burian aneb co se dá dělat, abychom si uchovali zdravý rozum a kulturní 
úrověň. Klub U Boudů.

10. 2. 
–10. 4.

Říčany Barevný svět kostiček – Svět Lega, čeká vás letiště s letadly, auta, jezdící 
vlak, filmoví hrdinové, architektura a mnoho dalších exponátů. Muzeum.

10. 2. Kolovraty 19.00 Kolovratské Jazzování – Klub U Boudů

12. 2. Říčany 20.00 Šibřinky – Sokolský maškarní ples, hraje Color Club, vstupné 180 Kč. 
Kulturní centum Labuť.

13. 2. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Minimalistická pohádka divadla D21, Malá mořská 
víla, je založená na hravosti. Vhodné pro děti od 4 let, vstupné 100 Kč, 
rodinné vstupné sleva 20%. Předprodej též v IC. Divadlo U22.

13. 2. Strančice 19.00 Country bál – Tradiční Cowpackův country bál tentokrát pod záštitou 
Country Rádia. Hrají Rekonvalescence & Martin Javůrek a Natálie 
Grossová. Výuku country tanců obstará Jiří Jeff Vašák, ukázky stepu. 
Vstupné 180 Kč. Sokolovna.

13. 2. Kunice 20.00 Valentýnský zámecký ples – Valentýnské překvapení pro dámy, tombola, 
vystoupení semifinalisty SuperStar 2015 Marka Pošty, k poslechu a tanci 
hraje kapela Bosáci, vstupné 500 Kč. Zámek Berchtold.

13. 2. Kolovraty 20.00 Hasičský ples – Ples SDH Kolovraty, sál U Boudů.
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14. 2. Říčany 8.21 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Oleška - Dobré Pole - 
Kostelec n.Č.L. – 14 km. Odjezd autobusem č. 381 ze zastávky Říčany 
k žel.stanici. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@
centrum.cz.

15. 2. Uhříněves 19.30 Karel Plíhal – Valčiy, blues, latinskoamerické rytmy, swing i typické náladovky. 
Pořad není vhodný pro děti do 12ti let. Vstupné 290 Kč. Divadlo U22.

17. 2. Říčany 20.00 Buty – Koncert známé moravské kapely. Vstupné 280 Kč v předprodeji, 
na místě 300 Kč. Kulturní centrum Labuť.

18. 2. Uhříněves 19.30 Radůza s kapelou – Koncert pěvačky, multiinstrumentalistky a autorky 
hudby i textů. Vstupné 350 Kč, balkon 320 Kč. Divadlo U22.

20. 2. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Tajemství staré bambitky. Vstupné 100 Kč, rodinné 
vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

20. 2. Říčany 20.00 Ples Rugby – Kulturní centrum Labuť.

21. 2. Ondřejov 8.30 Balantes a Fyzio-fitness – Nedělní akce s přední lektorkou Českého svazu 
aerobiku Míšou Poláškovou-Komrskovou. Doporučujeme přihlásit se 
předem. Sportovně kulturní centrum.

21. 2. Kolovraty 14.00 Dětský karneval – Pořádá SDH Kolovraty v sále U Boudů.

21. 2. Štiřín 17.00 Sukův hudební Štiřín – Koncert vážné hudby v podání Josefa Špačka – 
housle a Miroslava Sekery – klavír. Zámek Štiřín.

26. 2. Říčany 20.00 Ples ZŠ Bezručova – Kulturní centrum Labuť.

27. 2. Uhříněves 10.00 Sobotní pohádkování – Dvouhodinový divadelně výtvarný workshop pro 
děti. Určeno pro děti od 5 do 10 let. Vstupné 100 Kč. Divadlo U22.

27. 2. Říčany O dvanácti měsíčkách – Hraje divadélko Romaneto. Olivovna.

27. 2. Velké 
Popovice

10.00 
–15.00

Ladovské vepřové hody – Zabijačkové lahůdky, sněhové sochy, 
rozšířené prohlídky pivovaru o školu čepování piva, ochutnávka černého 
nefiltrovaného Kozla. Sraz na masopustní průvod v 10 hod před školou. 
Areál pivovaru.

27. 2. Kolovraty 18.00 Zabijačkové hody – Jazziačka s kapelou Steamboat Stompers, vstupné 
380 Kč, v ceně je zahrnuto menu. Sál U Boudů.

27. 2. Říčany 20.00 Ples Města Říčany – 5. reprezentační ples, hraje Bigband Červení panteři, 
host večera Felix Slováček, vystoupí Dance EB, TŠ Twist a další. Vstupné 
250 Kč. Kulturní centrum Labuť.
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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.

Pohled na budovu podniku na obrábění dřeva (dnešní Obchodní centrum Lihovar). Firma byla známá jako tzv. kopytárna, neboť se zde 
vyráběla i dřevěná ševcovská kopyta. Malba zachycuje stav v roce 1922. Koncem 30. let byl areál přestavěn na lihovar, který zde v roce 
1939 otevřel Emil dynybyl.


