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Hlavní téma:

Říčany hledají nové  
policisty a strážníky
Pro zvýšení bezpečnosti ve městě i okolí  
hledá Městská policie i Policie ČR  
nové posily do svých řad



Jiří Schlögl 
sportovec roku 2015

Milí spoluobčané, sportovci, přátelé, 
jako říčanskému sportovci se mi naskytla možnost promluvit k vám prostřednictvím následujících pár 
vět. Přemýšlel jsem, jak co nejlépe a nejstručněji popsat sport, kterým již třetí sezónu úspěšně zaplňuji 
svůj volný čas. Jak vložit do pár slov napětí, radost, očekávání a často i obrovskou únavu a zklamání, 
které jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se o kombinaci vytrvalostního běhu v náročném terénu a pře-
konávání překážek vytvořených člověkem i přírodou.  Extrémní překážkové běhy se stávají fenoménem 
a druhy závodů se v maličkostech liší. Jedno mají však vždy společné. Vydáte se na trať o neznámé délce 
a nevíte, co vás čeká. Víte ale, že až za nějaký čas protnete cílovou pásku, budete špinaví, mokří, vyčer-
paní, ale šťastní a pyšní na to, že jste překonali sami sebe. A v tu chvíli nezáleží na tom, zda jste doběhl 
desátý nebo tisící.  Takový pocit je podstatou každého sportu a dokáže k němu navrátit spoustu lidí, 
kteří v dnešní době považují pohyb spíše za nucené zlo, které by se „mělo dělat“. Právě lidé, kteří vstali 
z kancelářských křesel a změnili svůj postoj ke sportu, tvoří značnou část běžců. Vždyť v loňském roce 
se pouze jednoho libereckého závodu Spartan Race zúčastnilo více než 6 tisíc lidí. 

Pro mě osobně představuje sezóna 2016 poměrně zlomový okamžik. Po několika dobrých umístěních 
v minulém roce jsem dostal možnost bojovat za  tým EOR složený z několika mezinárodních běžců. 
Tým, za který soutěží lidé, kteří patří mezi absolutní evropskou špičku. Udržet s nimi krok a učit se 
od nich, to je pro mě obrovská výzva, která vyžaduje mnoho úsilí. Závody, na které se v letošní sezó-
ně chystám, nás zavedou nejen do  českých hor, ale užijeme si výšek slovenských Tater, rakouských 
Alp nebo maďarského tepla. Vrcholem sezóny pro mě rozhodně bude Evropský šampionát série Spar-
tan Race, na kterém chci vylepšit loňské umístění a opět dosáhnout nominace na Světový šampionát 
v americkém Squaw Valley.  Tréninky i závody vedoucí k cíli představuji na své facebookové stránce 
(Jirka Schlögl- sportovec), kterou může sledovat každý, koho sport zajímá. 

Všem nadšeným a také budoucím nadšeným sportovcům přeji mnoho sil a úspěchů do celého nadchá-
zejícího roku. Těším se na tu radost ve vašich očích, až se s dalšími z vás potkám v cíli. 

Slovo úvodem
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Krátce z rady 21. 1. 2016
u Radní souhlasili s  bezplatným použitím znaku města 

Říčany pro účely obrazové přílohy vědecké publikace 
Klíč ke znakům měst České republiky, která bude vy-
dána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny 
v Brně v prosinci 2016, za podmínky, že nebude změ-
něno barevné a výtvarné provedení znaku.

u Radní vzali na  vědomí přerušení provozu v  době let-
ních prázdnin v MŠ Čtyřlístek od 18. 7. do 26. 8. 2016 

u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2016, na základě které se navyšují příjmy a výdaje roz-
počtu o 56.931.060,48 Kč. 

u Zastupitelé vydali obecně závaznou vyhlášku města Ří-
čany k zabezpečení místních záležitostí veřejného po-
řádku na veřejných prostranstvích, kterou se zejména 
upravuje pohyb psů a drůbeže na veřejných prostran-
stvích, pořádání akcí s hudební produkcí a používání 
pyrotechnických výrobků.

u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, která vymezuje veřejná prostranství, kde 
je zakázáno požívat alkoholické nápoje na  veřejném 
prostranství. Tato vyhláška, která ruší vyhlášku č. 
1/2010, již neobsahuje ustanovení, že zákaz požívání 
alkoholických nápojů se nevztahuje na akce pořádané, 
spolupořádané nebo povolené městem Říčany. Dále 
nově stanovuje zákaz požívání alkoholických nápojů 
v prostoru dětských hřišť v městských částech Pacov, 
Jažlovice, Strašín a Voděrádky.

u Zastupitelé schválili souhrnnou revizi investičních zá-
měrů (IZ), která řeší změnu harmonogramů fáze „pří-
pravy a provedení stavby“ v závislosti na schvalování 
potřebných finančních prostředků v  rozpočtu města 
Říčany, dále vzali na vědomí technickoekonomické vy-

hodnocení dokončených IZ a informativní přehled IZ, 
u nichž se předpokládá, že budou zpracovány a projed-
nány v roce 2016. Také souhlasili s doplněním sezna-
mu IZ navrhovaných k projednání ZmŘ v r. 2016 o IZ 
rozšíření ČOV Říčany.

u Zastupitelstvo souhlasilo s  tím, aby územní studie 
zpracované na  základě podmínky v  územním plánu 
Říčan byly předkládány zastupitelstvu města Říčan 
k odsouhlasení.

u Zastupitelé souhlasili s předloženou územní studií lo-
kality Radošovice (zpracovatel a  zodpovědný projek-
tant doc. Ing. arch. I. Kaplan), s územní studií Strašín 
– východ (zpracovatelka Ing. arch. Z. Straková, zodpo-
vědný projektant doc.  Ing. arch. I. Kaplan), s územní 
studii Strašín-jih I. (zpracovatel Ing. arch. D. Pružina, 
zodpovědný projektant Ing. arch. P. Salák).

u Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem na omezení tran-
zitní dopravy na silnicích II/107 Široká a II/101 Říčan-
ská, uložilo tajemníkovi MěÚ Říčany zajistit zahájení 
realizace tohoto projektu, a  dále souhlasilo s  uvolně-
ním 150.000 Kč z rezervy ZMŘ na projektovou doku-
mentaci na omezení tranzitní dopravy na silnici II/101 
Říčanská a II/107 Široká.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z únorového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 9. 3. 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

a  v  přípravném týdnu od  29. do  31. 8. 2016, v  MŠ 
U Slunečních hodin od 1. do 29. 7. a od 15. do 26. 8. 
2016 a v přípravném týdnu od 29. do 31. 8. 2016, v MŠ 
Zahrádka od 1. do 15. 7. a od 1. do 26. 8. 2016 a v pří-
pravném týdnu od  29. do  31. 8. 2016, v  MŠ Srdíčko 
od  1. 7. do  12. 8. 2016 a  v  přípravném týdnu od  29. 
do 31. 8. 2016.

u Rada souhlasila s podáním žádostí:
– MěKS do  dotačního programu Středočeského kra-

je – Středočeský Fond kultury a  obnovy památek, 
oblast Podpora kultury, na projekt „Kulturní tradice 
na Říčansku“

– Husovy knihovny do  dotačního programu Středo-
českého kraje – Středočeský Fond kultury a obno-
vy památek, oblast Podpora obecních knihoven, 
na projekt „Dovybavení regálovými rozřaďovači“

– Muzea Říčany o  dotaci z  rozpočtu Středočeského 
kraje z Programu na environmetální výchovu, vzdě-
lávání a osvětu pro rok 2016 na projekt „Pod povrch 
přírody a krajiny Středočeského kraje“

– Muzea Říčany o  dotaci z  rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského fondu sportu, volného času 
a primární prevence na projekt „Řemeslný kroužek“.

u Radní souhlasili s  uzavřením příkazní smlouvy mezi 
městem Říčany a  Ing.  L. Fajgarou, na  základě které 
bude Ing.  Fajgara odpovědnou osobou za  realizaci 
projektu rozšíření úsekového měření rychlosti vozidel 
na území vybraných obcí v rámci obvodu ORP Říčany 
dle přílohy tohoto materiálu.

Informace z radnice
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u Rada souhlasila s  umístěním sídla právnické osoby 
v nemovitosti města výlučně za podmínky, že žadatel, 
po projednání jím podané žádosti:
1. bude mít vždy řádně uzavřenu užívací smlouvu (tj. 

platnou nájemní smlouvu, nebo platnou podná-
jemní smlouvu, nebo platnou smlouvu o výpůjčce, 
apod.) na  dané nemovitosti ve  vlastnictví města 
Říčany, 

2. předloží čestné prohlášení, že nemá závazky vůči 
státu a městu Říčany (nedoplatky na daních, zdra-
votním a sociálním pojištění)

3. souhlas s umístěním sídla bude vždy omezen dobou 
platnosti příslušné smlouvy nebo dodatku, oprav-
ňující žadatele užívat předmětné nemovitosti. 

Krátce z rady 28. 1. 2016
u Rada schválila podání žádosti o dotaci na projekty: 

– „Street Workoutové prvky v Říčanech“ z Programu 
2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného 
času a  primární prevence a  závazek spolufinan-
cování projektu v  minimální výši 5 % z  celkových 
uznatelných nákladů projektu a  rezervovala tyto 
prostředky v rezervě RmŘ.

– „Výsadba izolační zeleně podél dálničního přivadě-
če II/101 a  budoucí Solné stezky v  Říčanech“ ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a země-
dělství pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat 
uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových 
nákladů projektu a  rezervovala tyto prostředky 
v rezervě RmŘ.

– „Říčanské městské slavnosti 2016“ ze Středočeské-
ho Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 
a zavazuje se spolufinancovat uvedenou akci ve výši 
minimálně 5 % z jejích celkových nákladů.

– „Pořízení dýchací techniky pro JSDH Říčany“ z Pro-
gramu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolu-
financování projektu v minimální výši 5 % z celko-
vých uznatelných nákladů projektu.

u Radní souhlasili s  podáním žádostí Muzea Říčany 
o  dotaci z  rozpočtu Středočeského kraje na  projekty 
„Osvětové akce pro veřejnost v geoparku“ a „Podpora 
EVVO koordinátorů na školách Středočeského kraje“ 
z  Programu na  Environmentální výchovu, vzdělávání 
a osvětu pro rok 2016.

u Rada schválila uzavření darovací smlouvy s firmou RA-
DIUS Říčany, s.r.o., na jejímž základě poskytne dárce 
městu Říčany finanční dar ve výši 30.000 Kč výhradně 
jako příspěvek na kulturní akci města – 5. reprezentač-
ní ples, který se konal dne 27. 2. 2016.  

Krátce z rady 4. 2. 2016
u Rada souhlasila s  předloženým návrhem kulturních 

akcí na  rok 2016 s  celkovým rozpočtem 300.000 Kč 

Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

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

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 16. 3.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 23. 3.

a  v  případě schválení navýšení rozpočtované částky 
na kulturní a sportovní akce zastupitelstvem města sou-
hlasí s předloženým návrhem rozpočtu na 500.000 Kč.

u Radní vybrali ve  věci veřejné zakázky Projektová 
dokumentace – Cyklostezka Do  Prahy na  kole – 
úsek Mnichovice – Kolovraty nejvhodnější nabídku 
uchazeče KAP ATELIER, s.r.o. s  nabídkovou cenou 
2.127.301 Kč včetně DPH.

u Rada navrhla posílení položky propagační předměty 
(poštovní známky) na 300.000 Kč a vytvoření položky 
na příjmové straně rozpočtu – příjem z prodeje poštov-
ních známek ve výši 150.000 Kč

u Radní souhlasili s přijetím věcných darů příspěvkovou 
organizací ZŠ Říčany, Bezručova 94, – 13 kusů moni-
torů v celkové hodnotě 13 Kč, které škola použije k vý-
uce svých žáků.

Krátce z rady 11. 2. 2016
u Rada revokuje usnesení Rady města č. 15-62-008 ze 

dne 17. 12. 2015 týkající se uzavření smlouvy o  dílo 
mezi městem Říčany a  společností AREA group, 
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce komunikace Verdunská“ a  souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako 
objednatelem a firmou Atelier M.A.A.T, s.r.o. jako zho-
tovitelem na vypracování této projektové dokumentace 
za celkovou cenu 269. 830 Kč včetně DPH.

u Radní souhlasili s  poskytnutím finančního příspěvku 
ve výši 50.000 Kč městu Kolín na provoz Protialkohol-
ní záchytná stanice z rezervy rady.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a Ing. Jindřichem Baš-
tou jako zhotovitelem na vypracování projektové doku-
mentace na akci Rekonstrukce ulic Labská a Otavská 
v Říčanech za cenu 118.580 Kč včetně DPH.

u Radní souhlasili s uvolněním částky ve výši 30.000 Kč 
ze své rezervy pro Odbor Kanceláře starosty na výdaje 
spojené s náborovou kampaní Městské policie v Říča-
nech a Policie ČR – Obvodního oddělení Říčany.

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

Adéla Ambrožová, Odbor Kancelář starosty 
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Sečteno podtrženo – hospodaření města v roce 2015: 
přebytek takřka 60 milionů korun
Pro starostu města je to příjem-
ná zpráva. Na  únorovém jednání 
zastupitelstva jsem mohl zastu-
pitelům předložit návrh na  úpra-
vu rozpočtu ve  výši 56,9 milionu 
korun.  Takřka 52 milionů jde 
do  nových investic, které v  roce 
2016 a v letech dalších Říčany zase 
o  něco změní. Nejdříve k  tomu, 
kde se peníze podařilo ušetřit či 
získat. Jednak se peníze neutratily 
v  závěru roku a  kupříkladu běžné 
výdaje zůstaly na 90 % předpokla-
du. Méně se čerpaly i  investiční 
prostředky, a to třeba díky férovým 
soutěžím. Do  rozpočtu se dostaly 
také schválené dotace ve  výši ne-
celých 20 milionů (především pak 
dotace na Mlýnský rybník) a zvýšili 
jsme také odhad daňových příjmů. 
Kam peníze půjdou? Především 
na investice. Na projekty nové ma-
teřské a základní školy, na projekty 
rekonstrukcí silnic či nových cyk-
lostezek, na  nákup bývalého ná-
draží nebo na  projekt komunitní-
ho centra namísto bývalého kina. 
Z realizací pak významnou pozor-
nost zasluhuje zahájení poslední 
etapy rekonstrukce Olivovy ulice, 
opravy chodníků na  Černokoste-
lecké, rekonstrukce Třebízského 
ulice nebo ulice Labské a Otavské. 
Za  tuto dobrou zprávu se samo-
zřejmě zaslouží poděkovat celé 
radnici, od tajemníka Tomáše Ma-
říka  přes vedoucí finančního od-
boru Věru Krejčovou či šéfa správy 
majetku Evžena Heyrovského až 
po každého úředníka, který svým 
přístupem pomáhá s financemi 
obyvatel odpovědně hospodařit. 
V  neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat členům finančního 
výboru pod vedením Martina 
Gebauera za to, že návrhy vedení 
- tedy i moje - podrobují velmi 
pečlivé oponentuře, kde se bojuje 
o smysl každé koruny. Seznam nej-
důležitějších akcí, které přebytek 
hospodaření za rok 2015 umožnil 
zahájit, najdete v tabulce. 

Vladimír Kořen, starosta města

Komunikace, chodníky, cyklostezky
Rekonstrukce komunikace Třebízského 2 180 000,00
Rekonstrukce komunikace Labská a část Otavské (u nové MŠ 
Zahrádka) 5 890 000,00

Rekonstrukce komunikace Olivova (2016 odvodnění, 2017 dokončení 
3. etapy) 10 500 000,00

Projektová dokumentace rekonstrukce komunikace Bezručova 200 000,00
Projektová dokumentace propojení lokality Na Vysoké - Kolovratská 250 000,00
Projektová dokumentace odvodnění Sokolovská 200 000,00
Chodník Jizerská 300 000,00
Chodník a schody 5. května 480 000,00
Chodník Černokostelecká, druhá etapa 2 558 000,00
Chodníky Říčanská - Pacov (podél II/101, 2016: překládka 
CETIN=bývalé O2) 220 000,00

Chodník Krabošická - úsek od křižovatky s Voděradskou až po bytovky 500 000,00
Zámková dlažba k obecnímu úřadu Jažlovice (2.etapa) 75 000,00
Chodník od Mlýnského rybníka ke Kolovratské 280 000,00
Zpevněná plocha ve dvorním traktu KC Labuť 695 000,00
Projektová dokumentace chodník Táborská (úsek Ruská-Kyjevská) 72 600,00
Projektová dokumentace cyklostezka Do Prahy na kole (Mnichovice-
-Kolovraty) 1 700 000,00

Projektová dokumentace cyklostezka z Kuří do Voděrádek 200 000,00
Projektová dokumentace podchod pod tratí 17.listopadu-K Podjezdu 242 000,00
Výměna parkovacích automatů 1 500 000,00

Kanalizace, voda, osvětlení, …
Techn. ekonom. studie využití vrtů a úpravny vody v Radošovicích 300 000,00
Dostavba kanalizace Voděrádky - zajištění PD pro stavební povolení 300 000,00
Spojná komora na kanalizačním sběrači D u křižovatky K Podjezdu - 
spojka 300 000,00

Oddělení splaškové a dešťové kanalizace Sadová - havarijní stav 1 750 000,00
Přeložka ČEZ Cesta Svobody 600 000,00
Veřejné osvětlení ul. Stará - Úvalská 300 000,00
Veřejné osvětlení na hrázi Mlýnského rybníka 350 000,00
Rozšíření kamerového systému - cesty k nádraží 196 000,00

Školství, kultura, sport, jiné
Projektová dokumentace - nová sportovní mateřská škola Větrník 1 600 000,00
Projektová dokumentace - nová ZŠ na Komenského náměstí 2 000 000,00
Projektová dokumentace - Přestavba kina na komunitní centrum 2 000 000,00
Projektová dokumentace - Pacov, nafukovací hala na hřišti 80 000,00
Projektová dokumentace - Masar.nám. čp. 82, 83, oprava střechy 
a vestavba výstavní síně 300 000,00

Rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti Strašín - vodovodní a kanal. 
přípojka a vybudování soc. zařízení 200 000,00

Nové úpravy veřejné zeleně (např. Masar. nám, Rýdlova) 1 000 000,00
Odkup budovy nádraží ČD 7 000 000,00
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Majitelé barů a heren si nejspíš od-
dechli. Zastupitelé totiž neschválili 
vyhlášku zakazující ve  městě pro-
voz loterií a jiných obdobných her-
ních zařízení. Návrh vedení města 
předložilo vzhledem k opakovaným 
požadavkům obyvatel na  regulaci 
výherních automatů, petici s poža-
davkem nulové tolerance hazardu, 
negativním jevům spojeným s gam-
blerstvím a  také pro jednoznačný 
výsledek hlasování Řídím Říčany 
o  činnostech, které chtějí občané 
regulovat formou vyhlášky. Říčan-
ští zastupitelé nechtějí herny zaka-
zovat, ale regulovat.   
Dlouhou debatu si na  únorovém 
jednání zastupitelstva vysloužil ma-
teriál o  regulaci heren v  Říčanech. 
Starosta předložil novou vyhláš-
ku, která by stanovila úplný zákaz 
provozování automatů a  jiných ob-
dobných her na  celém území města 
Říčany. Mnoho zastupitelů napříč 
politickým spektrem se během dis-
kuze přiklánělo spíše k regulaci, ně-
kteří k  odložení materiálu. Pro úpl-
ný zákaz hlasovali z  přítomných 19 
zastupitelů pouze 4 (všichni z Klid-
ného města), 13 se vyjádřilo proti 

(všichni zastupitelé z  ODS, ANO, 
Unie pro sport a zdraví a část zastu-
pitelů Klidného města) a 2 se zdrželi 
(1 z Klidného města a 1 z PRO Říča-
ny). Hlasování v  zasedací místnosti 
sledovaly dvě desítky majitelů heren 
a restaurací.
„Cítil jsem povinnost návrh před-
ložit, byť volební téma Klidného 
města to nikdy nebylo. Podporu pro 
absolutní zákaz jsem ale nezískal. Je 
zřejmé, že se budeme bavit o regulaci 
časové nebo místní,“ vysvětluje sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné měs-
to) a  dodává: „Patologické hráčství 
způsobuje společnosti velké mnoha-
miliardové škody a  automaty jsou 
nejpřístupnějším hazardem. Pravda, 
teď se do trendu dostávají internetové 
sázky a hry.“  

Ministerstvo financí 
připravuje nový zákon 
o hazardu 
Argumentů proti nulové toleranci 
bylo mnoho. Podle některých zastu-
pitelů by se herní prohibicí přesunul 
celý trh do  šedé ekonomiky, podle 
dalších problematiku vyřeší nový 

zákon. Jeho přípravu komentoval 
na  zastupitelstvu Jan Šnajdr z  pre-
zidia Sdružení zábavního průmyslu. 
Zmínil mimo jiné shodu na  tom, že 
by automaty měly opustit hospody, 
protože jako velmi nebezpečná se 
jeví kombinace alkoholu a  hráčství. 
Nový zákon má omezit počet hracích 
automatů, některým lidem zabrání 
hrát a firmy, které hazard provozují, 
zaplatí víc na daních.  
Město plánuje novelizaci současné 
vyhlášky, která zatím povoluje cel-
kem 15 provozoven na  území Říčan 
pro vykonávání loterijní a jiné podob-
né činnosti. Rada také zkrátila oteví-
rací dobu z nonstop provozu do 4.00 
hodin, herny musí zavřít a  přerušit 
provoz. Ve  hře jsou další omezení, 
regulační kritéria ale nesmí zvýhod-
ňovat některé provozovatele. 

Proč návrh zákazu? 
Stížnosti, petice, výsledky 
hlasování
Úplný zákaz radnice iniciovala pro 
opakované připomínky občanů 
na provoz hracích automatů a petici 
z prosince 2015 s požadavkem nulo-
vé tolerance hazardu. Svůj negativní 
postoj k  problému vyjádřili i  občané 
v hlasování Řídím Říčany o regulaci 
různých činností. Výherní automaty 
skončily na  1. místě a  hlasovalo pro 
ně proti nim téměř 400 lidí.
Velké obavy v  Říčanech panovaly 
také kvůli situaci v  Praze. Magis-
trát hl. města totiž přijal v listopadu 
2015 novelu vyhlášky, která od  za-
čátku letošního roku zrušila v Praze 
všechny herny (celkem 212). Na-
dále tam funguje pouze 101 pro-
vozoven označených jako kasina. 
„Praha před Vánoci automaty tvrdě 
zregulovala, Říčany ne. Jestli do  Ří-
čan začnou jezdit pražští gambleři, 
ukáže čas. V Brně se hráči přesunuli 
do okrajových částí a nevidím na tom 
vůbec nic pozitivního,“ připomíná 
starosta.  

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany

Úplný zákaz heren v Říčanech zatím platit 
nebude! město však plánuje jejich regulaci
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Městská policie: Odměny, rekreační pobyty 
a spolupráce s městem

„Kdokoli, kdo hledá místo po  absolvování 
střední školy nebo není spokojený ve  své 
současné práci, má možnost se přihlásit 
na pozici městského strážníka v Říčanech. 
Práce je ideální pro ty, co chtějí pomáhat, 

chránit město a  zajišťovat jeho bezpečnost a  pořádek. 
Odměnou je pak pracovní jistota a  odpovídající finanční 
ohodnocení. Motivací musí být však především smyslupl-
ná práce,“ říká sympatický velitel strážníků Václav Ře-
záč. Nezastírá, že jde o  náročnou práci vyžadující psy-
chickou odolnost, ale také připomíná, že některé situace 
přináší i velkou dávku radosti, příjemných chvil a pocitu 
zadostiučinění. 
Navíc dostávají zaměstnanci zajímavé benefity: 5 týd-
nů dovolené, stravenky, pravidelné odměny, možnost 
zvýhodněného pobytu v  rekreačním středisku města 
v  jižních Čechách a  Krkonoších nebo jazykové kurzy. 
Nadstavbou je rozmanitá práce v  příjemném kolektivu, 
zapojení do kulturního a společenského života ve městě, 
možnost podílet se na jeho rozvoji, dlouhodobá podpora 
vedení města, osobní přístup k  občanům a  organizacím 
a zejména spolupráce s hasiči. Práce strážníků zahrnuje 
i preventivní akce na dětských dnech, dopravních hřištích 
a společenských událostech. 
Strážníci dále během zaměstnání získají řadu certifiko-
vaných odborností na  základě absolvování kurzů, a  to 
jak ze sebeobrany, používání střelných zbraní, kurzu od-
chytu zvířat a dalších, které mnohdy využijí i v civilním 
životě.

Policie ČR: Sociální výhody, vzdělávání a výsluha 
„Máme zájem především o  uchazeče, kteří 
vnímají práci policisty jako své celoživotní po-
slání. Rádi v našich řadách přivítáme všech-
ny perspektivní jedince se zájmem o atraktiv-
ní a mnohdy adrenalinové zaměstnání, které 

nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost kariérní-
ho růstu,“ doplňuje Petr Kůstka, vedoucí OOPČR Říčany.
Policie ČR nabízí svým zaměstnancům také mnohé sociál-
ní výhody, možnost vzdělávání i výsluhové nároky. „Kaž-
dý má možnost kariérního postupu v rámci výkonu služby. 
Další vzdělání je možné získat v rámci kvalifikační přípravy 
a odborné přípravy Policejní akademie ČR. Sociální výhody 
zahrnují třeba základní dobu služby 37,5 hodin týdně, ná-
rok na 6 týdnů dovolené, po několika letech služby hrazený 
ozdravný pobyt, případně bezplatnou psychologickou péči, 
příspěvky na penzijní připojištění a na kulturní a jiné akce,“ 
láká Zdeněk Chalupa z oddělení tisku a prevence PČR. 
Velkým pozitivem jsou také výsluhové příspěvky, které činí 
20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže policis-
ta vykonával službu alespoň 15 let. Odchodné se poskytuje 
jednorázově po šesti letech trvání služby ve výši jednoho mě-
síčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu tře-
tinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru.
Kromě Říčan přijímá Krajské ředitelství policie Středočes-
kého kraje do služebního poměru policisty na všechny zá-
kladní útvary v rámci územního odboru Praha venkov - JIH. 
Zájemci se mohou hlásit do Čestlic se sídlem v Nupakách, 
Hradištka pod Medníkem, Jesenice, Jílového u Prahy, Ka-
menice nebo na dopravním inspektorátu v Mnichovicích.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Hledáte nové místo a chcete pomáhat a chrá-
nit město Říčany a  jeho okolí? Máte jedi-
nečnou příležitost získat práci u městských 
strážníků v  Říčanech nebo v  říčanském 
týmu policistů ČR. Obvodní oddělení i měst-
ská policie hledá perspektivní uchazeče se 
zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové 
zaměstnání. 
Nové zájemce shání jak městská policie, tak 
obvodní oddělení státní policie v  Říčanech. 
Do  obou týmů se mohou hlásit aktivní lidé, 
kteří jsou spolehliví, bezúhonní a  zdravotně, 
osobnostně a fyzicky způsobilí vykonávat služ-
bu policisty. Není nutné mít policejní praxi, 
všichni noví policisté absolvují školení a třímě-
síční výcvik. 
Na  pozici městského strážníka ve  službách 
města se může přihlásit každý, kdo je starší 21 
let a má ukončené střední vzdělání s maturitou. 
Státní policie přijímá uchazeče už od 18 let. 

Chcete práci, která má smysl? V Říčanech 
hledají policisty a městské strážníky
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Nabízíme:
   osobní přístup a jistotu zaměstnání
   podíl na rozvoji města
   zajímavé finanční ohodnocení
   zvýšení kvalifikace a odbornosti

KoNtaKt: 
Václav Řezáč
vaclav.rezac@ricany.cz, tel. 323618258

Nabízíme:
   práci, která má smysl
   hmotné zajištění a kariérní postup
   zúročení dosaženého vzdělání
   mnoho zajímavých benefitů

KoNtaKt: 
nprap. Bc. Zdeněk Chalupa
zdenek.chalupa@pcr.cz, tel. 602121274 

ŘÍČANY HLEDAJÍ 
POLICISTY A STRÁŽNÍKY

HLEDÁmE – ODměNA JISTÁ!



Informace z radnice

Jaké výsledky přineslo hlasování 
o využití nádražní budovy? Historic-
ká budova má podle občanů jedno-
značně patřit městu. A  nejvíce 309 
hlasů získal návrh na  rekonstrukci 
prostor na kavárnu s městskými byty. 
V těsném závěsu jsou služebna měst-
ské policie a půjčovna/úschovna kol 
a  koloběžek. Hlasování o  nádražní 
budově strhlo mezi obyvateli města 
velkou vlnu zájmu. Zapojilo se do něj 
652 lidí, kteří rozdělili celkem 3435 
plusových a 1489 minusových hlasů. 
V  elektronickém hlasování Řídím Ří-
čany, které probíhalo v  únoru, chtěla 
říčanská radnice znát názor občanů 
na případnou koupi a využití historické 
budovy u vlakového nádraží. Ta je v ma-
jetku akciové společnosti České dráhy, 
která ji nabízí městu k  prodeji. Podle 
většiny hlasujících má město budovu 

odkoupit a zrekonstruovat. Celkem od-
hlasovalo 652 občanů s trvalým bydliš-
těm v Říčanech starších 15 let. Vítěznou 
možnost zvolilo přes 50  % hlasujících.

„Budova bývalého nádraží má kouzlo, 
nicméně to na její koupi nestačí. Potře-
bujeme dát budově život a  smysluplné 
využití,“ vysvětluje starosta Vladi-
mír Kořen (Klidné město) a  dodává: 
„Mým favoritem byly: muzeum, sídlo 
městské policie, volnočasové centrum 
nebo knihovna. Strach jsem měl z  ko-
merčních nápadů, které podle mě nej-
sou úplně to pravé ořechové pro hospo-
daření s veřejnými prostředky – myslím 
tím obchod, pivovar nebo kavárnu.“
Nejvíce si lidé přejí zachovat v  hor-
ních patrech městské byty k  proná-
jmu a  prostory v  přízemí přestavět 
na kavárnu či čajovnu s bezdrátovým 
připojením a  výstavním prostorem. 
Pro vítěznou možnost hlasovalo cel-
kem 335 hlasujících, pouze 26 lidí 
bylo proti. O  pár hlasů méně obdr-
žel návrh služebny městské policie. 
A na  třetím místě se umístil s celko-
vými 235 hlasy nápad na  půjčovnu 
a  úschovnu kol a  koloběžek. Lidem 
se zalíbil i nápad centra volného času 
pro mládež a městský minipivovar. 

Mladí chtějí také pivovar, 
knihovnu a tělocvičnu
Na poslední příčku odsunuli občané 
již zmíněnou možnost budovu neku-
povat. Jenom necelých 10 % hlasují-
cích nedoporučuje budovu kupovat. 
Na  chvost žebříčku se po  součtu 

Občané Říčan vyslali jasný vzkaz  
– město má koupit nádražní budovu!

V hlasování Řídím Říčany zvítězil návrh kavárny s městskými byty

Pořadí Návrh Počet 
minusových 

hlasů

Počet 
plusových 

hlasů

Celkem

1. Kavárna, čajovna + městské byty -26 +335 309

2. Služebna Městské policie -40 +321 281

3. Půjčovna a úschovna kol a koloběžek -25 +260 235

4. Centrum volného času - Klub mladých -21 +216 195

5. Městský pivovar + minipekárna -79 +257 178

6. Čekárna + městské byty -54 +192 138

7. Ordinace lékařů -56 +188 132

8. Knihovna -44 +164 120

9. Turistický hostel s jídelnou -72 +181 109

10.–11. Coworkingové centrum -32 +139 107

10.–11. Spolkový dům -32 +139 107

12. Menší obchod s potravinami -75 +157 82

13. Sportovní tělocvična -85 +137 52

14. Muzeum s originální expozicí -83 +133 50

15. Přesunutí části městského úřadu -93 +142 49

16. Centrum duševního zdraví -63 +79 16

17. Sklad civilní ochrany a krizového řízení 
+ požární zbrojnice

-100 +94 -6

18. Koncertní a výstavní sál -102 +92 -10

19. Krizové bydlení (sociální byty) -183 +147 -36

20. Nádražní budovu nekupovat -224 +62 -162
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Skutečnost, že Říčany jsou součástí 
Pražské aglomerace, s  sebou přináší 
kromě nesporné řady výhod také vel-
kou zátěž, se kterou se město Říčany 
musí vypořádat. V  současné době je 
jednou takovou hrozící zátěží plánova-
ná přeložka silnice II/101. Tato komu-
nikace nyní protíná západní část Říčan 
a vzhledem k tomu, že ve své trase pro-
chází řadu obcí s rychlostními omeze-
ními, slouží spíše pro lokální dopravu. 
Vlastník této komunikace (Středočeský 
kraj) představil projekt nového umístění 
trasy silnice II/101, v úseku mezi Úvaly 
a Říčany. Pro obce Škvorec, Zlatá i Kře-
nice je to záměr logicky velmi vítaný, 
neboť zásadně odlehčí dopravě v těchto 
obcích. Bohužel pro Říčany a zejména 
Pacov plánovaná úprava končí těs-
ně před zástavbou v  této obci, ačkoliv 
při předchozím projednávání záměru 
Město Říčany požadovalo do  úpravy 
zahrnout i křižovatku U Křížku, která se 
nachází na území Pacova.  
Hlavní hrozba pro Říčany spočívá 
ve skutečnosti, že plánovaná přeložka 
navazuje na  další překládané úseky 
podél územní hranice hlavního měs-
ta Prahy a  propojuje dálnice a  silnice 
ze západních, severních i  východních 
směrů. Nelze tedy považovat za  čirou 
spekulaci možnost, že se předmětná 
přeložka stane součástí nového „ ro-
zumného pražského okruhu“ (jak bývá 
jeho prosazovateli nazýván), zvlášť, 
když je v  územním plánu kraje nová 
trasa II/101 zanesena jako možná 
čtyřproudá komunikace a vedená jako 
veřejně prospěšná stavba s označením 

D66 Koridor aglomeračního okruhu- 
viz odkaz: http://up.webmap.cz/stre-
docesky/zasady-uzemniho-rozvoje/. 
S ohledem na předpokládané zásadní 
navýšení dopravní zátěže této komu-
nikace by realizace stavby přinesla 
podstatné navýšení všech imisí (hluk, 
prach, zplodiny, světelný smog).  Ne-
mluvě o  tom, že by se nenávratně 
„amputoval“ část obce Pacov prove-
dením protihlukové stěny, která by 
byla pro snížení hluku nezbytná.
Naším zájmem je tedy vyjádřit zásadní 
nesouhlas s  tímto návrhem a  iniciovat 
změnu územně plánovacích podkladů, 
na  základě kterých byla trasa přeložky 
navržena. Záměrem města je prosadit 

změnu vedení silnice II/101 mimo za-
stavěné území Pacova jeho severozá-
padním obchvatem a v návaznosti též ře-
šit možnost přímého napojení na silnici 
I/2, bez návratu do stávající trasy silnice 
II/101, podle Územního plánu sídelní-
ho útvaru Prahy (viz připojený zákres 
do situace). Město Říčany proto iniciuje 
jednání s pořizovatelem územního plánu 
kraje, tj. Krajským úřadem pro Středo-
český kraj a zahájil jednání také s  pořizo-
vatelem územního plánu Prahy, protože 
se námi požadovaná změna trasování 
týká katastrálního území Nedvězí. 
Nelze připustit, aby byl záměr schvá-
len v současně navržené trase.

Zdeněk Hraba, místostarosta města

O tzv. rozumném okruhu kolem Prahy

 

Plán vedení 
trasy SOKP 511 

Přeložka II/101 
(tzv.regionální 
varianta okruhu) 

hlasů dostalo také krizové bydlení 
(sociální byty). To však říčanskou 
společnost značně rozděluje, 147 
hlasujících bylo pro, naopak 183 lidí 
řeklo ne. Zajímavé pro občany nejsou 
ani sklad civilní ochrany s  možností 
požární zbrojnice a koncertní sál. 
Výsledky se opět částečně liší na-
příč věkovým spektrem hlasujících 
i  u  obou pohlaví. Ženy a  muži se 
neshodli dokonce ani u  vítězného 
návrhu. Ženy preferovaly kavárnu 
na rozdíl od mužů, kteří dali nejvíce 
hlasů služebně městské policie. Ti 

dali značně více hlasů i  městskému 
pivovaru, spolkovému domu a  pře-
místění městského úřadu. Ženy nao-
pak více podpořily čekárnu a obchod 
s potravinami. 
Ve svých preferencích se tradičně odli-
šují hlasující ve věku do 20 let. Ti chtěli 
nejvíce pivovar, kavárnu a  knihovnu. 
Pivovar byl na druhé příčce i v katego-
rii 21-30. U ostatních věkových skupin 
se střídavě objevovala vítězná kombi-
nace - kavárna, služebna MP a půjčov-
na kol. Za zmínku stojí, že senioři star-
ší 70 let posunuli na 4. místo čekárnu 

a  naopak teenageři tělocvičnu, která 
u ostatních naprosto propadla.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

11



Informace z radnice

Díky spolupráci s  kanceláří De-
mokracie 2.1 měli zástupci Říčan 
možnost navštívit portugalské měs-
to Cascais, které leží u pobřeží At-
lantiku nedaleko Lisabonu. Hlav-
ním cílem bylo představit projekt 
hlasování „Řídím Říčany“ a získat 
informace o  participativním roz-
počtování, které zdejší radnice 
úspěšně organizuje pro občany již 
déle než pět let. 
Do  Cascais se na  pozvání kancelá-
ře Demokracie 2.1, se kterou město 
spolupracuje na  projektu hlasování 
„Řídím Říčany“, vypravil projektový 
manažer David Michalička, tisková 
mluvčí Adéla Ambrožová a ředitelka 
o. p. s. Mediální a komunikační servis 
Říčany Šárka Stoszková. Cestu i uby-
tování financovala kancelář D21 z ev-
ropské dotace podporující podobné 
projekty v Evropě.
Všichni uvedení zástupci Říčan se ak-
tivně podílí na  projektu, jehož cílem 
je prostřednictvím unikátní hlasovací 
platformy založené na efektu více hla-
sů zapojit veřejnost do  rozhodování 
a  získat její názor na  různé aktivity 
města. Vedení města chce do  bu-
doucna občanskou participaci ještě 
prohloubit a nabídnout lidem, aby při-
cházeli s vlastními projekty a nápady 
k realizaci financovanými městem.
Proto říčanský tým spolu s  kole-
gy z  D21 na  konci ledna navštívil 
radnici ve  městě Cascais, kde tzv. 
participativní rozpočtování funguje 
několik let. „Model participativního 
rozpočtování, zkráceně „PB“ (parti-
cipatory budgeting), je již několik let 
standardem v  desítkách moderních 
evropských i  světových měst. Chceme 
se stát jedním z  nich. Stručně řečeno 
– občané by mohli dostat možnost na-
směrovat část prostředků svého města 
na jimi navržené projekty,“ vysvětluje 
David Michalička.
Během jednodenního semináře si 
česká strana vyměnila s  Portugalci 
mnoho zkušeností. Dopoledne před-
stavila šéfka oddělení participace 
Isabel Xavier Canning se svými ko-
legy celý projekt od stanovení částky 

z rozpočtu města, setkávání s návrhy 
občanů, technické analýzy, projek-
tové přípravy, elektronického veřej-
ného hlasování po  závěrečný krok 
realizace. Odpoledne pak patřilo 
představení projektu Řídím Říčany, 
do kterého je zaregistrováno už přes 
1500 občanů. 

V Cascais realizovali 66 
projektů navržených občany
Participativní rozpočtování sklízí 
v Cascais neskutečné úspěchy. Za pět 
let pořádání navrhli občané takřka 
900 projektů. Skupina odborníků 
z  řad úředníků, architektů a  projek-
tantů z  nich poté stanovila celkem 
119 projektů, které bylo možné 
z  technického i  finančního hlediska 
zrealizovat. Hlasování, kterého se už 
celkem zúčastnilo přes 160 tisíc lidí 
(každý rok cca 40 tisíc lidí) dalo „ze-
lenou“ 66 vítězným projektům. 
„Neseme si do  Říčan mnoho zkuše-
ností a  inspirativních nápadů. Parti-
cipace se tam stala běžnou součástí 
života obyvatel. Lidé si aktivně vymýšlí 
projekty, chtějí zlepšit své okolí. Někdo 
chce opravit silnici, jiný chce kultur-

ní centrum a  další skatepark. Každý 
občan žijící, studující nebo pracující 
v  Cascais má stejné šance přijít se 
svým nápadem,“ popisuje Adéla Am-
brožová.
Proces PB tam probíhá po  celý rok. 
A  samotnému hlasování veřejnos-
ti předchází asi měsíční intenzivní 
kampaň, která zahrnuje různé me-
diální výstupy, propagaci formou 
letáků, plakátů, webových stránek, 
Facebooku apod. Není výjimkou, 
že tvůrci nápadů jsou často tvářemi 
svých projektů a hrdě se k nim hlásí 
na obálkách plakátů. 
„S projektem Řídím Říčany seznamu-
jeme obyvatele města průběžně od loň-
ského května kampaněmi v  Kurýru 
i  v  ulicích. Někteří jsou k  němu stále 
nedůvěřiví. V  Cascais nám potvrdili, 
že první rok tamní občané také netu-
šili, jaké možnosti jim participativní 
rozpočtování přináší, a tak ho nejprve 
spíš odmítali. Věřím proto, že i u nás se 
postupně podaří vysvětlit lidem výhody 
tohoto projektu a že i u nás si začnou 
o  svých věcech rozhodovat sami,“ do-
dává Šárka Stoszková.

tisková zpráva města Říčany

Jak funguje participativní rozpočtování? 
Říčanští kvůli tomu navštívili město Cascais v Portugalsku! 

Celá vnitřní část radnice a především zasedací místnost je zdobena modrobílými dlaždicemi – azulejos.
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Informace z radnice

Fotoreportáž z Cascais 

Budova radnice v Cascais stojí přímo na břehu moře a je zdobena překrásný-
mi ornamenty ve stylu portugalské tradice.

Město se pyšní krásnými písečnými plážemi, které jsou v létě hojně navště-
vované turisty.

Šéfka projektu participativního rozpočtování Isabel Xavier Canning seznámi-
la přítomné s postupy, které aplikovali při zavádění projektu ve svém městě 
i kraji (oblast, kterou Cascais spravuje, představuje několik městeček v okolí 
Lisabonu a žije zde okolo 200 tisíc obyvatel).

Říčanští před budovou cascaiské radnice: zleva radní david Michalička, Šárka 
Stoszková ze společnosti Mediální a komunikační servis a tisková mluvčí 
města adéla ambrožová. Vedle stojí Isabel Canning se svojí kolegyní z týmu PB.

Tomáš rákos ze společnosti demokracie 2.1 představil portugalskému týmu 
způsob, jak probíhá participativní rozpočtování v České republice. detaily 
o projektu v Říčanech potom přednesli zástupci říčanského týmu.

V Cascais dbají na pořádek také městští policisté. Městečko je velmi útulné 
a čisté a panuje zde minimální dopravní ruch.

Adéla Ambrožová
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Na podzim se lidé v hlasování „Řídím 
Říčany“ vyslovili, co chtějí nejvíc re-
gulovat. Radnice teď některé důležité 
vyhlášky upravuje. Občané chtěli větší 
regulaci automatů, podomního pro-
deje, veřejného pořádku a vybraných 
plemen psů. Novou vyhlášku o veřej-
ném pořádku schválili zastupitelé 
na únorovém jednání zastupitelstva.  
„O  novelizaci některých důležitých 
vyhlášek se mluví na  radnici dlouho. 
Do kanceláře se mi sbíhají nejrůznější 
podněty. Starosto, zakažte lítání mo-
delů vrtulníků nad našimi hlavami. 
Chceme sekat trávu v neděli. Zakažte 
ohňostroje,“ vypočítává starosta Vla-
dimír Kořen (Klidné město) a  dodá-
vá: „Vrcholem byl požadavek na  vy-
dání vyhlášky proti kokrhání kohoutů. 
Je ale pravda, že vyhláška o veřejném 
pořádku potřebovala zpřesnit.“
Město muselo přijmout úpravy i  kvůli 
doporučení Ministerstva vnitra. V  hla-
sování Řídím Říčany a následném soci-
ologickém průzkumu si radnice ověřila, 
co lidé sami pokládají za důležité regu-
lovat. Jako jeden z největších problémů 
lidé vnímají čistotu a volný pohyb někte-
rých větších plemen psů ve městě.
Nová vyhláška o  veřejném pořádku 
přináší oproti původní vyhlášce z roku 
2008 pár zásadních úprav. Nadále 
platí, že psi nesmí vstupovat na dětská 
hřiště a  v  zastavěných částech města 
se smějí pohybovat pouze na vodítku. 
Nově vyhláška zavádí povinnost pro 
vybraná plemena psů (seznam je pří-
lohou vyhlášky) nosit v  zastavěných 
částech města i  náhubek. Psi nesmí 
rovněž z bezpečnostních důvodů vstu-
povat do  areálu koupaliště Jureček 
a na pláž rybníku Marvánek. 

„Rozhodně nechceme zbytečně šikano-
vat majitele psů. Pejskaři by si však měli 
uvědomit nepříjemné situace, na  které 
jejich okolí reaguje negativně a  pomá-
hat těmto kolizím předcházet,“ říká 
starosta a dodává: „Určitá omezení ale 
chceme vyvážit. V Říčanech vznikne ně-
kolik ploch pro venčení psů a navýšíme 
počet košů s pytlíky na psí exkrementy.“ 

Jaké mohou nastat kolize 
při kontaktu se psy? 
Město chce novými předpisy zabránit 
stále častějším střetům, které vznikají 
při kontaktu volně pobíhajících psů bez 
náhubku s  jinými lidmi nebo psy. Psi 
mohou cizí lidi nepříjemně obtěžovat 
od nevinného skákání a zašpinění odě-
vu po agresivní útok a kousnutí. Sice ne-
musí dojít ihned k ublížení na zdraví, ale 
zvláště děti a jejich rodiče se při setkání 
s  některými plemeny psů bojí útoku. 
I vyvolání strachu je kolizí. Mnoho ma-
jitelů také neuklízí po svém mazlíčkovi 

exkrementy, což se odráží na  pořádku 
v  ulicích a  na  veřejné zeleni. Běžným 
faktem je i očůrávání fasád cizích domů. 
Stále častěji také dochází ke kolizím psů 
s plavci na koupalištích, plážích během 
letních měsíců. Velké problémy nastá-
vají podle myslivců také v lese, kdy volně 
pobíhající psi ruší zvěř a ke střetům do-
chází i s běžci nebo cyklisty. 
Dále nová vyhláška upravující práva 
a  povinnosti všech fyzických a  práv-
nických osob ve  vztahu k  veřejnému 
pořádku, udržení čistoty ve městě, bez-
pečnosti a ochraně veřejné zeleně přes-
něji specifikuje povinnosti neznečišťo-
vat veřejná prostranství v konkrétních 
ulicích. Zrušeny byly paušální výjimky 
pro město Říčany u městských akcí.  
„Z původní vyhlášky jsme museli vyjmout 
výjimku pro akce organizované městem 
Říčany a  organizacemi, jichž je město 
zřizovatelem. Tyto paušální výjimky 
ve prospěch města jsou podle Ústavního 
soudu, který řešil vyhlášku města Cheb, 
chápány jako diskriminační,“ vysvětluje 
vedoucí právního odboru Eliška Špo-
ková s  tím, že ostatní obsah původní 
vyhlášky zůstal zachován. Mezi to patří 
regulace pohybu psů a drůbeže a  jiné-
ho hospodářského zvířectva na  území 
města, omezení pro pořádání akcí spo-
jených s produkcí hudby a rovněž pou-
žívání pyrotechniky.

Adéla Ambrožová, 
 tisková zpráva města Říčany

Nová vyhláška o veřejném pořádku: vybraná plemena psů 
musí na veřejných prostranstvích v Říčanech nosit náhubek
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Lesní cesta u Jurečku dostane nový kabát
Zpevněná, upravená, bezpečná. Tak bude už zanedlouho vypadat lesní cesta v říčanském lese u rybníku Jureček. Práce zahrnují opravu 
lesní cesty od rybníka Jureček ke Staráku, poté směrem do kopce na Strašín a podél rokytky směrem k lomu. Navazující úseky těchto 
cest, které již nejsou na pozemcích města, by měly následně opravit Lesy Čr. Projekt zvítězil v anketě Řídím Říčany, kde občané 
města rozhodovali o pořadí 10 investic. Fámy o „asfaltování v lese“ nejsou pravdivé, nic takového se nekoná. Pravda, během stavby 
vypadají některé pasáže nevlídně. Věříme však, že po dokončení budeme všichni mile překvapeni. 

Úzkou a šikmou cestu s odhalenými kořeny starých stromů nahradí upravená 
mlatová cesta, která bude bezpečná jak pro procházející maminky s kočár-
ky, tak i pro jízdu cyklistů. Šířka cesty podél rybníka se však nemění.

u fotbalového hřiště došlo k odstranění betonových panelů a odvodnění 
cesty i travnatého povrchu „fotbaláku“.

Prudký kopec na Strašín byl těžko schůdný, v místě byla jenom vymletá cesta. Nová 
stezka bude dobře odvodněna a bude schůdná pro pěší, cyklisty i maminky s ko-
čárkem. V případě požáru bude též přístupná pro zásah hasičů, aby se neopakovala 
situace z léta 2015, kdy kvůli špatné dostupnosti velká část lesa málem shořela.  

Poblíž tenisových kurtů bylo nutné posunout cestu, protože přirozený tok 
rokytky vytvořil hezký a přírodně cenný meandr. Jinak by hrozilo sesunutí 
cesty do potoka. 

V rámci třetího úseku oprav se dá „do kupy“ široká rozblácená vyšlapaná 
cesta ve směru dále od Staráku. Cesta bude užší, vytvoří se řádné odvodně-
ní a propustky.  Konečně bude možné úsek přejít či projet suchou nohou.
autor: adéla ambrožováFO
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Necelých půl roku zbývá do  do-
končení rekonstrukce budovy 
bývalé školní jídelny v  Sokolské 
ulici. Od  léta 2015 prochází kom-
pletní opravou exteriéru i vnitřních 
prostor. Z  Operačního programu 
Životní prostředí se podařilo získat 
dotaci na  zateplení, výměnu oken 
a  střechy. Téměř hotová je i  nová 
školní výdejna - jídelna a  spisovna 
městského úřadu. Finální práce 
nyní probíhají u výstavby tří nových 
školních tříd. Město i zhotovitel dě-
lají vše pro to, aby výuka ve třídách 
byla zahájena v září 2016. 
Rekonstrukce budovy I. ZŠ Říčany 
v  Sokolské ulici je rozdělená na  tři 
etapy. Nejdříve došlo k výměně oken, 
zateplení pláště budovy a  střešní 
konstrukce, které byly financovány 
díky dotaci z OPŽP. V další etapě se 
stavební práce dotkly suterénu, kde 
vznikla nová spisovna pro potřeby 
městského úřadu. Součástí techno-
logického vybavení je i  odpovídající 
vzduchotechnika, odvlhčovače nebo 
oddělené měření spotřeby energií.
Novou podobu postupně získává 
školní jídelna a výdejna včetně záze-
mí ve  druhém podlaží a  během jara 
dojde k  vybudování tří kmenových 
tříd v  prvním patře. Na  tyto úpravy 
podalo město na  začátku letošního 
roku žádost o dotaci z programu Mi-
nisterstva financí.
„V  této chvíli zbývá dokončit tři kme-
nové třídy a  úpravy výdejny a  jídelny, 
nového výtahu, šatny a  kanceláře. 
Stavební práce běží podle nastavené-
ho časového harmonogramu. Předpo-
kládaný termín dokončení je v červenci 
letošního roku,“ říká k  plánovaným 
etapám Monika Burešová z oddělení 
investic. Doplňuje ji Jitka Jančíková 
z oddělení grantů a dotací: „Také če-
káme na rozhodnutí o přijetí finanční 
dotace na  nové školní učebny, která 

by nám výrazně ulehčila finanční ná-
kladnost rekonstrukce a  díky níž by 
ušetřené prostředky mohly být použity 
na jiné investiční akce. Výstavba škol-
ních prostor ale není podmíněna obdr-
žením dotace, takže to neznamená, že 
bez dotace by nebyly třídy.“  

Děti do nových tříd nastoupí 
v novém školním roce
Školní učebny by se dětem měly ote-
vřít hned letos v září. O tom, jaké tří-
dy se budou v nových prostorách učit, 
se rozhodovalo až po  vyhodnocení 
zápisu do prvních tříd a zjištění sku-
tečného počtu zájemců. Ten proběhl 
ve  všech říčanských školách  v  pátek 
12. února. Předpokládá se však, že 
všechny třídy budou sloužit pro po-
třeby ZŠ Bezručova.
„Třídy budou svým vybavením určené 
pro výuku dětí 1. nebo 2. ročníku. Ne-
budou chybět například interaktivní 
tabule, nové učební pomůcky a  vy-
bavení šaten. Kapacita jednotlivých 
učeben je 25 žáků,“ sdělila ředitelka 

ZŠ Bezručova Marie Lejčková s tím, 
že při využití všech tří tříd by kapa-
cita školy stoupla ze současných 750 
žáků na 825 školáků. 
„Prostory v této budově pomohou s ne-
dostatkem míst v  říčanských školách 
a navýší kapacitu až o 75 žáků. Chce-
me proto uklidnit všechny rodiče, kteří 
se obávají, že se rekonstrukce nestihne 
v daném termínu a jejich děti neobdrží 
ihned rozhodnutí o přijetí k základní-
mu vzdělávání. Jakmile bude budova 
zkolaudovaná, ředitel školy nepro-
dleně všechny zájemce přijme. Firma 
pracuje rychleji, než jsme původně 
předpokládali,“ dodává místostarost-
ka Hana Špačková. 
Celkové náklady dosahují 14,8 mili-
onu korun. Pokud město získá dotaci 
na kmenové třídy, ušetří více než po-
lovinu. Zhotovitelem akce je společ-
nost BDS Benešov s.r.o., technický 
dozor investora, koordinátora BOZP 
a technickou pomoc při kolaudaci za-
jišťuje Ing. Martin Kučera. 

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany

Nová jídelna, spisovna a tři školní třídy  
pod jednou střechou v Sokolské
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Jak pokračuje rekonstrukce budovy v Sokolské?

Během jara se stavební práce přesouvají do prvního patra, kde vzniknou tři 
kmenové třídy pro 90 dětí. 

Adéla Ambrožová

Novotou září prostorná školní jídelna. 

rekonstrukce počítala také s novým sociálním zázemím.

Výdejna je už téměř vybavená. Podávání mnoha chutných obědů zde bude 
jedna radost.

Nová spisovna v suterénu budovy čeká na založení archivních spisů 
městského úřadu.
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Loni v  listopadu proběhl v  Říča-
nech průzkum veřejného mínění. 
Účastnilo se ho 607 obyvatel star-
ších 15 let s  bydlištěm v  našem 
městě. Sběr dat i výslednou analýzu 
prováděla na své náklady kancelář 
Demokracie 2.1. Jaké výsledky při-
nesl v oblasti říčanské dopravy? 
Průzkum veřejného mínění proběhl 
na  reprezentativním vzorku 607 oby-
vatel (53 % žen a  47 % mužů) formou 
osobních dotazníků v  různých čás-
tech města od  12. do  17. listopadu 
2015. Jeho cílem bylo zjistit názory lidí 
na  otázky týkající se komunikace, do-
pravy, kvality života, vyhlášek a partici-
pace na projektu Řídím Říčany. Celkem 
respondenti odpovídali na 16 otázek. 
Výsledky průzkumu jsou zveřejněné 
na  webových stránkách města http://
info.ricany.cz/mesto/v-listopadu-2015-
-probehl-v-ricanech-pruzkum-verej-
neho-mineni-podivejte-se-na-vysled-
ky. Zajímavá data dle pohlaví, věku 
a vzdělání jsou zpracovaná do grafické, 
korelační a  mapové analýzy. V  oblas-
ti dopravy občané sdělili svůj názor 
na  potřebnost městské hromadné do-
pravy, parkovací zóny, cyklodopravu 
a využívání dopravního prostředku při 
cestování do práce či školy. 
Skoro dvě třetiny dotázaných (63 %) 
by si přály rozšířit kapacity MHD 
v  Říčanech. Více městské dopravy 

v  Říčanech žádají ženy, lidé se zá-
kladním vzděláním, mladí obyvatelé 
ve věku 15 – 20 let a také senioři (60 
a více let). Největší zájem o rozšíření 
mají logicky respondenti z okrajových 
oblastí Říčan. Mírná většina populace 
(56 %) se staví souhlasně i k zavedení 
rezidenčních parkovacích zón. Zá-
jem o ně je napříč věkovým složením 
i  dosaženým vzděláním, nejvíce je 
podporují lidé ve věku 21 – 30 let. 

Jsou Říčany městem cyklistů? 
Na kole cestuje přesně 50 % dotáza-
ných (rekreačně 31 %, jako dopravní 
prostředek 19 %). Většinou kolo vyu-
žívají více muži, vysokoškoláci a přiro-
zeně lidé mladších věkových kategorií. 
Nejméně uživatelů kol je v centru měs-

ta, což je pravděpodobně dáno absencí 
cyklozón a hustotou dopravy. Ve 43 % 
případů by dalo přednost jízdě na kole, 
pokud by ve městě existovalo více vy-
značených cyklopruhů. Dokonce 22 % 
těch, co kolo vůbec nevyužívají, by 
začalo jezdit a celé dvě třetiny rekreač-
ních cyklistů by jezdily častěji. 
Takřka polovina lidí by využívala i plá-
novanou cyklostezku Mnichovice – 
Říčany – Kolovraty – Praha. O  něco 
více muži než ženy. Zájem roste s vyš-
ším vzděláním a je výrazně větší u ob-
čanů do 40 let. Cyklostezku by uvítala 
většina pravidelných či rekreačních 
„kolařů“ a dokonce čtvrtina lidí, kteří 
kolo nepoužívají téměř vůbec.
Zajímavé jsou i  údaje o  volbě doprav-
ního prostředku při cestě do  práce 

Doprava v Říčanech: Více než polovina občanů  
chce rozšířit mHD a rezidenční parkovací zóny
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V  sobotu 19. 3. od  půl deváté večer 
opět po roce potemní Říčany. Ve vy-
braných lokalitách bude vypnuto 
veřejné osvětlení. Tímto způsobem 
dávají nejen města, ale i firmy a obča-
né najevo, že si uvědomují svou od-
povědnost za budoucnost naší Země.
Hodina Země patří k  největší světo-
vé události se zapojením veřejnosti, 
v níž se lidé, města a firmy společně 

hlásí k  ochraně klimatu. Pořádá ji 
největší světová ochranářská organi-
zace WWF, za  Českou republiku or-
ganizuje Ekologický institut Veroni-
ka. Město Říčany se k akci připojuje 
již posedmé.
Přihlásit k akci se mohou kromě měst 
také firmy a  občané, více informací 
najdete na www.hodinazeme.cz nebo 
www.earthhour.org.

Kde se vypnou světla?
Zhasnutí veřejného osvětlení v  Ří-
čanech proběhne stejně jako v  mi-
nulých letech postupně ve  čtyřech 
lokalitách I - IV, tj. ze čtyř zapínacích 
bodů. Postup zhasínání světel:
Nejprve ve  20.00 hod. zhasne veřejné 
osvětlení v  lokalitě I(Černokostelecká 

ulice a okolí) a během 20-30 minut bu-
dou vypnuty i ostatní lokality v pořadí:
lokalita II – ul. Smiřických a okolí, 
lokalita III – ul. Politických vězňů 
a okolí, ul. 17. Listopadu a 
lokalita IV- Masarykovo nám., Ko-
menského náměstí a okolí. 
Ve 20.30 by mělo být vybrané území 
neosvětleno.
Zapínání bude prováděno stejně, 
tedy v  pořadí lokalit I.-IV., začátek 
ve 21.30 v lokalitě I a ukončení v cca 
22.00 v lokalitě IV. V lokalitách bude 
zajištěna zvýšená hlídková činnost 
městské policie.
Mapu se zakreslenými lokalitami na-
leznete na  www.ricany.cz (záložka 
Radnice, složka Zdravé město MA21).

Hana Jarošová, Město Říčany

Hodina Země 19. 3. aneb hodinou to jen začíná

Lumpačení Na Fialce
V pátek dne 29. 1. 2016, tedy v době 
pololetních prázdnin, se v  Centru 
pro volný čas Fialka konalo již třetí 
Lumpačení na Fialce pro děti ze zne-
výhodněných rodin. Pro kluky i  hol-
ky si pracovnice Odboru sociálních 

věcí a  zdravotnictví, sociálně-právní 
ochrany dětí připravily skvělý pro-
gram uzpůsobený tak, aby byl pro 
děti co nejpestřejší. Program obsaho-
val vstup do kina na animovaný film 
Ledová sezóna, malou svačinu, hodi-

nový vstup do bazénu a poté společný 
oběd – kuřecí řízek s  bramborovou 
kaší. Programu se účastnilo 11 dětí 
od  5 do  13 let a  společně s  pracov-
nicemi OSPOD si děti den opravdu 
užily.

Tereza Mikolášová 
Sociálně-právní ochrana dětí

a do školy. Je třeba zmínit, že celých 32 %  
dotázaných v době výzkumu nepracova-
lo ani nestudovalo. Ze zbylé části 70 % 
respondentů pracuje nebo studuje 
mimo Říčany (celkem 81 % mužů, 60 % 
žen) a necelá třetina obyvatel pracuje či 
studuje v místě bydliště. Lidé se nejčas-
těji přemisťují buď autem (28 %) nebo 
vlakem (25 %). Pěšky chodí 12 % lidí, 
autobus využívá 8 % lidí a pouze 2 lidi ze 
100 se dopravují na kole. Vlak preferují 
lidé bydlící v centru blízko vlakového ná-
draží, naopak lidé z periferie spíše auto.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany

Zveme Vás na přednášku a veřejnou diskuzi na téma

Moderní trendy dopravy v Říčanech
ve středu 9. března od 19.00 v jednací síni radnice.
Zásady udržitelné městské mobility představí pro zastupitele i veřejnost 
Ing.Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu (CDV, v.v.i.), vedoucí 
oblasti nemotorové dopravy a konzultant Ministerstva dopravy ČR.

Přednáška proběhne v průběhu zasedání Zastupitelstva města Říčany, 
které začíná již v 18.00. Po ukončení schůze zastupitelů (předpoklad 
cca 21.00 h.) naváže dle zájmu veřejná debata o dopravních tématech 
v Říčanech. Podle času a počtu přítomných budeme pokračovat na radnici, 
anebo se přesuneme do blízké restaurace.
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Do práce na kole
V měsíci květnu se 
Říčany podruhé 
zapojí do  celoná-
rodní akce Do prá-
ce na kole. Kolikrát 
budete vy schopni 

použít kolo při cestě do zaměstnání? 
Kolik kilometrů za  měsíc při těchto 
cestách najezdíte? Porazíte v  pravi-
delnosti konkurenční tým z  vaší fir-
my? A  budete lepší než tým „vedení 
města Říčany“?
Na  webu sledujte přihlášky a  objed-
nejte si včas účastnické tričko. V prů-
běhu května pak budete moci při „ak-
cích na triko“ čerpat různé slevy.
Město hledá další partnery akce 
– chcete účastníkům v  určitý den 
v  květnu nabídnout zdarma kávu, 
zmrzlinu, pivo či jakoukoliv službu 
„na  triko“? Anebo chcete věnovat 
cenu pro vítěze soutěží vyhlášených 
v  našem městě? Nabídneme vám 
zajímavou reklamu na  celostátním 
webu i v Říčanech.

www.dopracenakole.net
David Michalička,  

david.michalicka@ricany.cz 

Co město plánuje  
pro cyklisty?
Inline a  cyklostezka Mnichovice-
-Kolovraty – Město Říčany spolu 
se sousedními obcemi projektuje 
cyklostezku Mnichovice-Všestary-
-Světice-Říčany-Kolovraty. V  úseku 

od nás do Kolovrat by měla být stezka 
vhodná i  pro inline bruslení, podél 
stezky by měla vyrůst odpočinková 
místa, piknikoviště atd. Realizace 
závisí na  souhlasech vlastníků po-
zemků a  na  získání dotace. Když to 
dobře půjde, mohlo by se začít stavět 
již v roce 2017.
Cesta od nádraží k Tescu a interie-
ru – V  trase zrušené vlečky by měla 
vzniknout rychlá propojka pro pěší 
a  cyklisty od  ulice K  podjezdu (pod 
Sportem) k Tescu a dále do průmys-
lového areálu. Lidé by se díky této 
cestě vyhnuli nepříjemnému úseku 
po Černokostelecké. Stavbu, která je 
zatím na  papíře, připravuje majitel 
pozemků v areálu, firma Contera. 
Podchod pro pěší a  cyklisty pod 
tratí - Ve  stejné lokalitě hodlá měs-
to obnovit starý podjezd pod tratí 
(od  Sportu do  ulice Nádražní a  17.
listopadu). Záměr je kvůli potřebným 
přeložkám sítí a  budování bezbarié-
rových ramp relativně nákladný, tak-
že realizace je podmíněna získáním 
dotace. Zatím se upravuje projekt.
Stezka z Voděrádek do Kuří – Letos 
se začne projektovat stezka propoju-
jící tyto dvě městské části. Cesta by 
měla na začátku i konci navázat na síť 
stezek do okolních obcí.
Cykloobousměrky – také vám vadí, 
že na  kole nesmíte do  jednosměrky? 
V  jiných městech to již léta funguje, 
ale u nás zatím stále čekáme na první 
vlaštovku. Jako prioritní jsme vytipo-
vali jednosměrky kolem volnočasové-
ho centra Na Fialce, dále jednosměrné 

úseky Bezručovy ulice u školy a u ne-
mocnice. Další ulice by měly následo-
vat. Máme zpracované projekty do-
pravního značení a úprav, ale čekáme 
na  souhlas dopravního inspektorátu 
Policie ČR a silničního úřadu, kteří nej-
sou novinkám zrovna nakloněni. Je mi 
líto, že jsem nesplnil svůj slib realizovat 
první „obousměrku“ do  konce roku 
2015. Snad se to podaří co nejdříve.

Doprava ve městě – 
jaké má řešení?
Tranzit kamionů, věčné dopravní zácpy, 
nedostatek parkování. Stačilo by tranzit 
městem zakázat, dobudovat obchvaty 
a  průtahy, zvětšit parkoviště v  centru. 
Řešení kritické dopravní situace v Říča-
nech se zdá jednoduché. Nebo ne?
Jenže – čím více prostoru automobilům 
nabídneme, tím více jich k nám přijede. 
A navíc, doprava přeci neznamená jen 
silnice a parkoviště pro auta. Doprava 
je také MHD, cyklo a pěší. Právě in-
frastrukturu pro tyto, typicky městské 
druhy dopravy, bychom měli nejvíce 
posilovat. Teprve tehdy, když se ne-

 

Trasa plánované cyklostezky 
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Vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů – odbor správních agend a dopravy
Termín podání přihlášek: 14. 3. 2016 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 15. 3.2 016 od 9.00 hod. 
Pracovní náplň: Zajištění výkonu přenesené působnosti dle 
zákona o občanských průkazech, o cestovních dokladech 
a evidenci obyvatel v souladu se zákonem o ochraně osob-
ních údajů. Zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti 
voleb a referend včetně jejich přípravy a provádění. Vydávání 
rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.
Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 276 – Mgr. Bo-
humila Kulíšková, vedoucí odboru správních agend a dopravy, 
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.

Projektový manažer dotačních titulů, koordinátor veřej-
ných zakázek – odbor kancelář starosty
Termín podání přihlášek: 9. 3. 2016 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 10.  3. 2016 od 9.00 hod.
Pracovní náplň: Koordinace a organizace veřejných zakázek, 
zprostředkování informací o možnostech čerpání finančních 
prostředků z fondů EU a dalších dotačních titulů. Koordina-
ce a organizace činností souvisejících s podáváním žádostí 
o dotace ze státních fondů a z fondů EU, s přijetím a čerpáním 
dotací, včetně závěrečného vyhodnocení jejich čerpání. Admi-
nistrace dotací po dobu jejich udržitelnosti. Příprava projektů 
v oblasti strategického plánu rozvoje města.
Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 102 – PhDr. Dana 
Beková, vedoucí odboru kancelář starosty, nebo tel. 
323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.

Referent odboru školství a kultury
Termín podání přihlášek: 9. 3. 2016 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 10. 3. 2016 od 13.00 hod. 
Pracovní náplň: Výkon státní správy ve školství dle zákona 
561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 52/2008 Sb. 
v platném znění, výkon samosprávy v oblasti kultury. 
Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 213 – 
Mgr. Petr Dušek, vedoucí odboru školství a kultury, nebo tel. 
323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.

Referent oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů – odbor správních agend a dopravy
Pracovní náplň: Výkon činnosti dle zákona o evidenci obyva-
tel, zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech. Výkon činnosti při volbách a referendech dle pří-
slušných zákonů. Správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. 
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 276 – Mgr. Bo-
humila Kulíšková, vedoucí odboru správních agend a dopravy, 
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.

Referent oddělení dopravy – odbor správních agend a dopravy
Pracovní náplň: Agendy podle zákona č. 361/2000 Sb., zákona 
č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení 
na úseku dopravně správních agend. Vedení registru řidičů. 
Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 276 – Mgr. Bo-
humila Kulíšková, vedoucí odboru správních agend a dopravy, 
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.

městský úřad Říčany hledá nové pracovníky na následující pozice: 

budeme bát pustit dítě do školy pěšky 
a na poštu či na vlak dojedeme pohodl-
ně na kole, můžeme občas nechat auto 
doma. Neplatí to vždy a  pro všechny, 
ale preference udržitelné mobility je 
moderní trend od Skandinávie po Ra-
kousko. Chceme tedy zlepšovat pod-
mínky a zajistit bezpečí pro slabší (děti, 
pěší, cyklisty) a  více regulovat vjezd 
autem. Vezmu to ale pěkně postupně.
Tranzit – Protože ŘSD již opravu-
je mostek přes Rokytku, díky jehož 
stavu dosud platil zákaz těžkých 
kamionů na  Černokostelecké, může 
se sem tranzit vrátit již na  začátku 
léta. Město se pokouší využit nové le-
gislativy k zákazu dálkového tranzitu 
na Říčanské II/101 a v Široké II/107. 
Na  Černokostelecké jednáme o  in-
stalaci průjezdných vah pro kontrolu 
přetížených aut. V  neposlední řadě 
se budeme snažit zavést nízkoemis-
ní zónu, která by umožnila vjezd aut 
ještě více regulovat.
Obchvaty – Obchvat Černokostelec-
ké je prakticky nemožný, není kudy. 

Situaci v  Říčanech by do  značné 
míry řešilo dokončení okruhu kolem 
Prahy (SOKP 511) a také plánovaná 
propojka z  D1 na  Černokosteleckou 
(Všechromy-Vojkov). Centru Říčan 
by mohla pomoci i  Solná stezka. 
Všechny tyto stavby jsou ale záleži-
tostí státu či kraje a v horizontu 5 let 
pravděpodobně dokončeny nebudou. 
Parkování – Město chce vybudovat 
kapacitní parkoviště u  nádraží, kde 
jednáme s  několika majiteli pozem-
ků včetně ČD. Jednáme též o zřízení 
dalšího parkoviště poblíž náměstí. 
Jako nutné vidíme zavedení systému 
rezidentních parkovacích zón v  šir-
ším centru, abychom ochránili ma-
jitele místních nemovitostí, ale také 
umožnili krátkodobé parkování u ob-
chodů, sportovišť či škol. Osobně do-
poručuji do samotného centra jezdit 
autem minimálně, méně stresující je 
přijet MHD, na kole či přijít pěšky 
MHD – Vlaková doprava funguje 
dobře. Pro cestující v  autobusech 
chystá město elektronické jízdní 

řády na  zastávkách, kde každý uvi-
dí odjezd příštího spoje včetně pří-
padného zpoždění. Město též jedná 
s  ROPID o  posílení některých linek 
a koketujeme i s myšlenkou obnove-
ní tzv.“místňáku“, tedy autobusové 
linky pouze pro Říčany a přidružené 
městské části. Dopoledne by auto-
bus svážel děti do  škol, zbytek doby 
by pravidelně objížděl nejdůležitější 
místa.   
Chodci, děti  – Pro pěší v centru chys-
táme například rozšíření pravého 
chodníku na 17.listopadu od náměstí 
až k  lékárně, budovat bychom v pří-
padě dotace chtěli chodníky u Paco-
va i v  jiných městských částech. Pro 
místní školy chystáme projekt Bez-
pečné cesty do  škol ve  spolupráci 
s  Nadací Partnerství. Spolu s  dětmi 
a  rodiči vytipují odborníci kritická 
místa, dopravní inženýr pak navrhne 
jejich nápravu. 
O infrastruktuře pro cyklisty se detail-
něji píše v jiném článku. 

David Michalička, radní
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momentky z Ladovské koulovačky v Říčanech
V neděli 24. ledna se louka na Komenského náměstí proměnila pod vrstvou sněhu v zuřivé bitevní pole. Proběhlo zde totiž několik bitev. Tou 
nejzajímavější byla děti versus dospělí, kdy děti využily přesily a dospělákům nepomohla ani aktivní hlídka městské policie. Policejní zásah 
proti skupině dětských „výtržníků“ však v Říčanech také nevyšel. Přes špičkové vybavení a pohotové ruce strážníků desítky dětí zkoulovaly 
nejenom své rodiče, dvě hlídky městské policie, ale pár zásahů schytali i starosta a místostarostka. Akce se prostě povedla, a pokud bude 
příští rok dostatek sněhu, určitě ji zopakujeme. Děkujeme organizátorům - žákovskému zastupitelstvu, radnici a městské policii.
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Informace z radnice
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Informace z radnice

Když jsme byli v koalici s KM na radni-
ci, tak jsme kritizovali záměr, že vedení 
radnice může reagovat na  kritický člá-
nek hned v tom samém čísle Kurýru. To, 
co jsme kritizovali a čeho jsme se obáva-
li, že ne všichni budou mít stejný/rovný 
přístup do Kurýru, se nyní potvrdilo. 

Pan starosta reagoval na  článek 
mého kolegy Míly Šmolíka. Za-
čátek článku pana starosty vyzněl 
tak, že KM je jediné, které brání 
rozkrádání. Čtyři roky jsme spolu 
seděli ve  vedení radnice a  rozhod-
ně jsme přispěli k transparentnímu 
zadávání zakázek. To, co jsme kri-
tizovali je, že ne vždy je možné jít 
v  zakázce na  nejnižší cenu. Na  to 
teď konečně přišli i  ve  vládě a  bu-
dou novelizovat zákon o  zadávání 
veřejných zakázek. 
Dále pak pan starosta uvedl, cituji: 
„ODS však chce, abychom oslove-
ním vybírali i  nespecialisty třeba 
stavební firmy na dláždění chodní-
ků“. Na  jeho nepřesnou/lživou in-
formaci jsme ale neměli již možnost 
reagovat. V diskusi na ZmŘ od nás 
zaznělo, že oslovením by se mohly 
vybírat i stavební firmy na speciální 
práce, jako je třeba pokládka dlažby 

z malých kostek, která je na náměs-
tí. To, že je dobrých dlaždičů málo 
a  že to každá firma neumí, je fakt. 
Ulice Štefánikova ke  gymnáziu se 
pro nekvalitní práci překládala tři-
krát. A na to, že ne každá firma umí 
i  zámkovou dlažbu, máme v  Říča-
nech také důkaz. Chodník v Olivově 
ulici, který se pokládal v roce 2014, 
již také vykazuje známky nekvalitní 
práce. Firma dala sice nejnižší na-
bídku, ale na reklamace nyní vůbec 
nereaguje.
A  vrátím se ještě jednou na  začátek 
svého článku. Způsob, jakým se re-
akce na  články v  Kurýru praktikují, 
zvýhodňuje vedení města a neumož-
ňuje férovou diskusi opozice a obča-
nů směrem k  radnici. Je to popření 
nejen rovné diskuse, ale i  základní 
slušnosti. 

Karla Egidová
zastupitelka, ODS

Jsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci?

Když jsme před více než pěti lety 
usedli na radnici společně s Klidným 
městem, shodli jsme se, že jednou 
z  hlavních priorit je posílení infra-
struktury. Nebylo to jednoduché, 
protože peněz nebylo mnoho, ale da-
řilo se to a daří dál, i když nyní je jich 
už výrazně více. Obávám se však, zda 
se nezačíná příliš plýtvat na  zbytné 
projekty či aktivity a některé podstat-
né unikají. 

Na  únorovém zastupitelstvu bylo 
rozděleno 56 mil. Kč. S  některými 
položkami však nemohu souhlasit. 
Proč 1,5 M na výměnu 5 parkovacích 
automatů, 1 M za novou zeleň, stati-
síce na  kulturní akce, atd. Můžeme 
si to už dovolit? Nedáváme i tak dost 
do zpříjemňování našeho okolí? Kdy-
by se tyto peníze použily např. 1. eta-
pu výstavby venkovního sportoviště 
u  nové základní školy, nebo přípra-
vu rozšíření čistírny, atp. považoval 
bych to za vhodnější. Koupě nádražní 
budovy je v pořádku, jen jsme ji moh-
li mít dávno a levněji, kdyby byla vůle 
na straně KM v předešlém období…
Jsem rád, že kolegové nakonec po dis-
kusi schválili alespoň rozšíření Plánu 
přípravy investic 2016 o položku pří-
pravy rozšíření čistírny. Chápu, že KM 
může mít pocit, že je nutné dále vý-
znamně regulovat novou výstavbu, ale 
plýtvat penězi jiných i svými, jak jsem 
dříve popisoval v  Buldogu výstavbou 
jímek vedle potrubí, považuji za chy-
bu. Stejně jako uvažované vypsání re-
ferenda o její výstavbě. Zamyslel bych 

se spíš, zda do ní výhledově nenapojit 
i přidružené obce, atp. 
Argument zaplněných silnic pro nut-
nost regulace výstavby v  Říčanech 
je lichý. Příčinou je i  nedůslednost 
města při vyjadřování se k pořizování 
územních plánů okolních obcí, kte-
ré se neúměrně rozrůstají a  zatěžují 
i naši infrastrukturu. 
Dobrou zprávou je, že brzy bude 
na  Kraji vyhodnocena Studie řeše-
ní dopravní situace na  Říčansku, 
která řeší vymístění dopravy z  obcí 
a  významně by měla odlehčit naše-
mu městu. Následovat by měla pro-
jektová příprava a  snad i  realizace 
na sklonku tohoto dotačního období. 
V  únoru bude na  jednání Zastupi-
telstva Kraje mj. schválen zásobník 
projektů pro tento rok, jehož součástí 
je také pokračování opravy silni-
ce101 na našem území, bude projed-
nán plán odpadového hospodářství 
do  roku 2025, který může zdražit 
popelnice,atd. Pro omezený prostor 
na příspěvek se nemohu v tomto čísle 
více rozepsat.

Miloslav Šmolík
Krajský a říčanský zastupitel, ODS

Jaké jsou priority města?
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Něco málo ze statistiky 
činnosti mP za rok 2015
Počet událostí řešených strážníky, včetně přijatých ozná-
mení: 4 470 
Celkový počet přestupků projednaných v blokovém říze-
ní: 1 780
Počet oznámených přestupků příslušnému orgánu: 539 
Celkový počet odchycených zvířat: 74
Dále strážníci provedli 63 odtahů vozidel v rámci závaž-
nějších přestupků, stejně tak jako u použití TPZOV – „bo-
tičky“, která byla nasazena v 59 případech.  
Nejedná se však jen o  uvedené činnosti, strážníci mají 
za  sebou mnoho společných akcí v  součinnosti s  policií 
ČR, stejně tak jako s  hasiči a  jinými organizacemi při 
zabezpečování společenských událostí ve  městě Říčany, 
včetně práce v oblasti prevence kriminality a dopravy. 

Z knihy událostí
22. ledna, 20.02
Strážníkům je oznámena ležící osoba v ulici Domažlická 
před budovou mateřské školy. Hlídka strážníků na místě 
zjišťuje muže pod vlivem alkoholu, který nereaguje. Navíc 
je zraněn na ruce a vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám je i prochlazen. Muže se po chvíli daří stráž-
níkům probudit, ale i  tak je na místo přivolána zdravot-
nická záchranná služba k  jeho ošetření. Muž začíná být 
při ošetření vůči záchranářům agresivní, proto strážníci 
asistují i u jeho převozu do zdravotnického zařízení k pro-
vedení dalších vyšetření. Následně po dokončení ošetření 
a všech vyšetření byl muž předán k dořešení zpět strážní-
kům, kteří jej doprovodili do místa bydliště, kde jej předali 
rodinnému příslušníkovi do péče.  

16. ledna, 00.02
Hlídka bezpečnostní služby (agentury D.I.S.) poskyto-
vaná sdružením provozovatelů restauračních činností 
Říčany, která se podílí o víkendech na bezpečnosti v okolí 
provozoven v  ul. Černokostelecká, hlásí strážníkům MP 
napadení osob v  jedné z  provozoven. Strážníci v  místě 
kontaktují napadeného a svědky události. Je zjištěno, že 
napadený byl fyzicky atakován třemi neznámými útoč-
níky, kteří mu způsobili zranění hlavy, krku a  ramene. 
Útočníci stačili ještě před příjezdem hlídky MP místo 
opustit. Jednoho z  podezřelých útočníků na základě 

popisu svědků se následně podařilo v  součinnosti 
s policií ČR zastihnout v jiné restaurační provozovně, 
kam odešel. V současné době je celá věc v řešení policie 
ČR pro podezření z trestného činu.

14. ledna, 19.55
Všímavý obyvatel bytových domů v ulici U Zastávky zjiš-
ťuje ve  společných sklepních prostorách domu spícího 
muže a tuto skutečnost oznamuje městské policii. Hlídka 
strážníků je po příjezdu na míso události oznamovatelem 
zavedena do sklepních prostor, kde je v jedné ze sklepních 
kójí zjištěn spící muž. Ten je následně probuzen a  vy-
zván k prokázání totožnosti a k vysvětlení toho, proč zde 
přespává. Je zjištěno, že se jedná o sezónního dělníka, kte-
rý není v současné době zaměstnán a nemá kde bydlet. Při 
řešení události bylo obyvateli domu a strážníky zjištěno, 
že u několika dalších sklepních kójí je poškozené uzamče-
ní, nebylo však zřejmé, zda se jedná o  novou, nebo již 
starší skutečnost. K odcizení věcí ze sklepních kójí nedo-
šlo. Na otázku, jak se výše uvedený dostal do domu, bylo 
dotyčným sděleno, že bylo odemčeno, a to jak do domu, 
tak do  suterénu ke  sklepním kójím, stejně tak uvedl, že 
uzamčení sklepních kójí bylo poškozené již před jeho pří-
chodem. Muž dále hlídce uvedl, že pouze využil příležitos-
ti přespat v teple a suchu. Protože se na místě nepodařilo 
muži prokázat jiný úmysl, než se zde vyspat, byl strážníky 
vykázán z  místa. Bohužel není to první setkání s  touto 
osobou, která využívá nepozornosti a nedostatečného za-
vírání společných prostor za účelem přespání. Přestože 
se v  těchto případech jednalo jen o  přespání, rozhodně 
to není příjemné setkání s nezvanou osobou v domě a ne 
vždy se může jednat jen o přespání. Městská policie dů-
razně doporučuje vstupní dveře do  domu a  společných 
prostor domu uzamykat!!! Jedná se zejména o  sklepy, 
prádelny, sušárny, ale i jiné společné a nebytové prostory.

8. února, 16.30
Městskou policií je přijato telefonické oznámení o pádu 

24 texty.kuryr@ricany.cz
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Naše valná hromada proběhla již koncem listopadu, 
a  tak jsme v  lednu měli dostatek času, abychom na-
vštívili valné hromady okolních sborů. Došlo opět 
na  přátelská setkání, při kterých se opět bilancovalo, 
hodnotilo a  plánovalo. Poslední valná hromada, které 
jsme se účastnili, byla valná hromada našeho Okrsku 
č. 3 Modleticko, která se konala v neděli 7. února. Zde 
se hodnotila činnost našeho celého okrsku, jeho spo-
lupráce s  ostatními okrsky a  s  celým Okresním sdru-
žením hasičů Čech Moravy a Slezska. Rovněž zde byly 
nastíněny jednotlivé úkoly na letošní rok a na konci do-
šlo i na neformální debatu mezi  jednotlivými zástupci 
sborů. První únorová sobota patřila již tradičně naše-
mu hasičskému bálu. Na  jeho přípravách se podílela 
většina našich členů. Někdo zařizoval potřebnou ad-
ministrativu, někdo zajišťoval vstupenky a plakáty, jiní 
kapelu, další využili svých kontaktů a  oslovili místní 
firmy a podnikatele s prosbou o přispění darů do naší 
tomboly. Díky tomu všemu se hasičský bál úspěš-
ně uskutečnil v  sobotu 6. února v  KC Labuť. Letos se 

s velmi kladnými ohlasy setkala i změna v podobě nové 
kapely Unigena, která všem hrála k  tanci a poslechu. 
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem místním 
firmám, podnikatelům a všem těm, kteří nás podpořili 
svými dary a příspěvky do tomboly. Bez jejich podpory 
by se hasičský bál nemohl uskutečnit. Naše jednotka 
zasahovala v uplynulém období jednou. A to v pátek 15. 
ledna, kdy byla v dopoledních hodinách povolána k po-
žáru domu ve  Strašíně. Požár byl uhašen před naším 
příjezdem a tak jsme byli posláni zpět na základnu. 
Ve  třetím lednovém týdnu se 10 členů naší jednotky 
vydalo do Krkonoš na zimní soustředění. Fyzickou 
kondici si upevnili na  lyžích, snowbardech a při pěších 
túrách, kdy během jedné z nich zdolali i Sněžku. V prv-
ním únorovém týdnu jsme jednoho člena jednotky vy-
slali do Zbirohu na týdenní kurs strojníka. A v neděli 7. 
února se dva členové naší jednotky zúčastnili výcviku na 
záchranu tonoucího. Koncem února jsme přešli na nový 
svolávací systém FIREPORT, který zajistí rychlejší 
a efektivnější svolávání členů jednotky k zásahu. Na naší 
zbrojnici byl také instalován systém FIREPRINT, kte-
rý při výjezdu vytiskne všechny potřebné údaje včetně 
mapy s  místem zásahu. Naše družstva žáků nadále vy-
užívají školní tělocvičnu, kde již pilně trénují na okrsko-
vou a okresní soutěž v uzlování. 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

lampy veřejného osvětlení do vozovky, a to v křižovatce ulic 
Říčanská a Rooseveltova v prostoru kruhového objezdu. 
Po  příjezdu na  místo události je strážníky usměrňován 
provoz ostatních vozidel. Je zjištěno, že došlo ke zlomení 
lampy v základnové části, a to pravděpodobně silnými po-
ryvy větru. Na místo je přivolán Hasičský záchranný sbor 
k odstranění spadlé lampy a úklidu vozovky tak, aby došlo 
k  úplnému obnovení bezpečnosti a  plynulosti provozu. 
Dále je strážníky vyrozuměna firma spravující ve  městě 
veřejné osvětlení k provedení dalších opatření. O události 
je vyrozuměn i příslušný odbor Městského úřadu Říčany 
ke zjednání nápravy. 
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Jasan ztepilý 
Fraxinus excelsior

Životní prostředí a zdraví

Dnes je to překvapivé, ale jasan a  ly-
žování patřily neodlučně k sobě. Dře-
věné lyže zvané jasanky se vyráběly až 
do 50. let minulého století. Potom dře-
vo začaly nahrazovat umělé materiály.
Jasany rostou v  počtu asi 65 druhů 
v mírném a subtropickém pásu sever-
ní polokoule. U nás jsou původní dva 
druhy, ale jasan úzkolistý (Fraxinus 
angustifolia) potkáme pouze v luzích 
jižní Moravy.
Jasan ztepilý roste roztroušeně 
od nížin po horské polohy, nejčastěji 
v  lužních a  suťových lesích. Celkově 
je rozšířen v  Evropě s  výjimkou nej-
severnějších a  nejjižnějších oblastí. 
Na  Říčansku ho často vídáme v  ni-
vách potoků, jako součást společen-
stva jasano-olšových luhů.
Statný strom s  rovným kmenem do-
růstá výšky až 40 metrů a  dožívá se 
kolem 250 let. Kůra je v  mládí šedo-
zelená, hladká, ve  stáří šedohnědá 
a  síťovitě rozbrázděná. Lichozpeřené 
listy jsou složeny ze zašpičatělých 
lístků s pilovitým okrajem. Na podzim 
se listy nezbarvují a opadávají zelené.

FO
TO

: h
aL

aŠ
nebo rozlišené na  samčí a  samičí. 
Nápadné plody – křídlaté nažky jsou 
zprvu zelené, později hnědé. Dozrá-
vají na  podzim a  většinou vytrvají 
i přes zimu.
Ve městech se jasany vysazují solitér-
ně, nebo jako stromořadí. Obrázek 
z Říčan zachycuje strom v ulici Malá 
Olivová. Bylo vyšlechtěno mnoho 
kultivarů například s převislými vět-
vemi, či malou kulovitou korunou.
Celé větve se kdysi dávaly dobytku 
jako letní příkrm tzv. letnina. Listí je 
dodnes využitelné ve farmacii. Kvalit-
ní dřevo se používá k výrobě nábytku, 
parket, hudebních nástrojů, topůrek, 
násad apod. Dříve se z  jasanového 
dřeva vyráběly také luky.

Jakub Halaš

Nevýrazné svazečky květů vyrůstají 
v  dubnu ještě před olistěním. Květy 
jsou porůznu buď oboupohlavné, 
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Životní prostředí a zdraví

Očkování TbC
Od poloviny roku 2015 se na území České republiky oč-
kují rizikové skupiny dětí proti TBC polskou vakcínou. 
Protože se jedná o očkování zcela novou látkou, bylo třeba 
si ověřit účinnost vakcíny a správný postupu při aplikaci. 
Proto touto cestou informuji, že je již možné odesílat 
děti z  rizikového prostředí (výskyt TBC v  rodině, pobyt 
v zemi s vysokým výskytem, plánované cestování s vyso-
kým výskytem atd.) po  šestém měsíci k  očkování. Podle 
příbalového letáku k  vakcíně a  podle Metodiky k  prová-
dění pravidelného očkování proti TBC vydané MZ ČR 
v  aktualizovaném znění ze  dne 1. 10. 2015 lze na  přání 
rodičů provést očkování proti TBC na  jejich náklady.  

Od 1. 2. 2016 je možné se objednávat i na odpolední ordi-
nace po telefonické domluvě. 
V této souvislosti chci informovat, že předseda České pneu-
mologické a ftizeologické  společnosti prof. MUDr. Vítězslav 
Kolek ve svém odborném článku publikovaném v časopise 
Studia pneumologica et phthiseologica č.5/2015 upozorňu-
je na zvýšené riziko nákazy TBC v souvislosti s imigrační vl-
nou. Podle jeho názoru hrozí, že uprchlická vlna u nás změní 
epidemiologickou situaci. S  ohledem na  vznikající situaci 
považuji za vhodné provádět u jedenáctiletých dětí tuberku-
linový test z důvodů zjištění ochranných látek proti TBC.
Kontakt: 323601003, 607945627, kalmetizace-ricany@
seznam.cz
Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová, plicní odd. 17. listopadu 230

Postní období v předjaří
Popeleční stře-
dou skončilo ob-
dobí masopustu. 
Tedy období, 

které představovalo hodování mezi dvěma postními dobami. 
Začínalo svátkem Tří králů a  vrcholilo úterým čtyřicet dní 
před velikonočními svátky. Popeleční středa potom byla prv-
ním dnem postní doby. Byla to doba, kdy se naši předci vese-
lili, hojně hodovali, pořádali taneční zábavy, maškarní prů-
vody, svatby a zabijačky. Tradičně toto období spadá do zimy, 
kdy potřebujeme tučnější stravu. Následovalo období půstu, 
který se držel až do Velikonoc. To bylo období, kdy se zásoby 
na zimu již tenčily, a proto se jídlem šetřilo.
V dnešní době je již všeho dostatek, a proto se i naše zvyky 
změnily. Otázkou je, zda by nám nějaký ten půst nepro-
spěl.  A  nemusí to být ani půst v  pravém slova smyslu. 
Navažte na  tradici předků, ale „po  novu“. Přicházející 
jaro k tomu vybízí. Organismus po dlouhé zimě potřebu-
je načerpat nové síly. Strava v tomto období by měla být 
(ostatně jako po celý rok) pestrá. Zvláště u dětí je důležité 
zajistit všechny potřebné látky pro jejich optimální růst 
a vývoj. Masopust byl dobou masek a převleků, převleč-
te tedy i  váš talíř a  zařaďte nové potraviny, na  které bě-
hem roku zapomínáte. Formou hry dejte dětem možnost 
ochutnat nové věci. S trochou fantazie vykouzlíte i pouta-
vý příběh, jak naše babičky jedly to či ono. A pokud děti 
zapojíte do přípravy jídla, určitě neodolají ochutnat. 
Na doplnění vitamínů je v tomto období velmi vhodná kvaše-
ná zelenina, například zelí. Lze z něj připravit nákypy, polévku, 
zelné placky nebo jej využít jako přílohu k jídlu. Ovoce a zele-
nina je nejlepší čerstvá, ale dají se připravit i chutné šťávy nebo 

smoothies, pomazánky a zeleninové nákypy (například z ka-
pusty, květáku nebo cukety). Mezi postní jídla patřila čočka 
s vejcem. Luštěniny obecně jsou velmi zdravé pro svůj obsah 
vlákniny a minerálních látek. Připravte z nich pomazánky, po-
lévky, nebo je přidejte do salátů.  Uvařte kroupy na rizoto, jáhly 
na kaši, pohanku jako přílohu k jídlu místo rýže nebo na plac-
ky či kaši. Kdy jste naposledy dělali bramborové placky nebo 
brambory na  loupačku s  kefírem? Do  salátů přidejte různá 
semínka. Na jaře začnou rašit první výhonky a do salátů nebo 
na chléb lze použít třeba sedmikrásky, polníček, jitrocel nebo 
kopřivy. Nechte děti, ať si je samy na zahrádce najdou a při-
praví. Na to, aby naše děti jedly pestře a zdravě, se dá vymyslet 
spousta věcí. Záleží jen na fantazii jejich rodičů. Já vám přeji 
hodně dobrých nápadů při přípravě zdravých jídel, a pokud 
přidáte s vašimi dětmi i pohyb v přírodě, určitě nebudou mít 
problém s váhou a snad i své zvyky přenesou i na svoje děti. 
Budou jim mít určitě co vyprávět. Krásné jaro. 
Petra Fialová, nutriční terapeut, Olivova dětská léčebna o.p.s.

mimořádná příloha – zdravotnictví v Říčanech!
Redakce Kurýru připravuje vydání brožury s kontakty na lékaře a lékařky, laboratoře, rehabilitační zařízení či lé-
kárny ve městě Říčany a jeho přilehlých osadách. Máte zde ve městě svoji léčebnou praxi či lékárnu? Ozvěte se 
nám na e-mail priloha.kuryr@ricany.cz, a to nejpozději do 15. dubna 2016.
Jste pacienti svého oblíbeného pana doktora či paní doktorky a chcete, aby přehledné kontakty o nich i o jiných 
zdravotních zařízeních ve městě věděli i ostatní? Informujte své lékaře o naší výzvě. Umístění v brožuře je zdarma.

Redakční rada Kurýru
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Životní prostředí a zdraví Pro seniory

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

zde odstřihněte"

V případě zájmu, označte prosím jednu z možností, odtrhněte stránku 
a odevzdejte na určeném místě.
Nebo svůj zájem potvrďte na e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz

Měl/a bych zájem o odlehčovací služby:
	 2x	ročně	–	cca	2	měsíce	(vyhlášený	termín	zima	+	léto)
	 celoročně	(max.	délka	pobytu	klienta	4	týdny)

Prosíme o odevzdání anketního lístku na sběrných místech:
 Dům s pečovatelskou službou Senior (recepce), Komenského náměstí 1850, Říčany  Turistické informační centrum, 

Masarykovo nám. 83/1, Říčany  Prodej jízdenek Českých drah v Informačním centru rondel, nádraží Říčany 
Děkujeme za spolupráci.

Vážení občané, zúčastněte se hlasování!
Jak	jistě	víte,	od	1.	7.	2015	zahájil	v	Říčanech,	při	DPS	Senior	
na	Komenského	náměstí	1850,	provoz	Denní stacionář 
Olga,	který	funguje	jako	„školka	pro	seniory“,	kteří	potřebují	
pomoc	druhé	osoby.	(30	Kč.	/hod	+	63	Kč.	oběd)
Nyní	je	možnost	v	tomto	zařízení		uvést	do	provozu	i	odlehčovací	
služby,	tzn.		pobytovou	službu,	kde	budou	mít	Vaši	blízcí	péči	
zkušených	pracovnic		celých	24	hod.,	7	dní		v	týdnu.
(150	Kč/noc	+	20	Kč./hod./úkony	+	170	Kč.	/	celodenní	strava)

Hledáme brigádníky  
na Dohodu o provedení práce 

do Stacionáře Olga	v Říčanech.
Jedná se 12 ti hodinové směny v nepřetržitém provozu 

(denní-noční) v termínech

4. 7. – 17. 7. 2016
15. 8. – 28. 8. 2016
24.10 – 4. 11. 2016.

Náplň práce:  
kompletní péče o seniory.  

Ošetřovatelská praxe výhodou.
Bližší informace:  

Jana Kadeřábková tel.: 323 618 272, 733 340 061
E-mail: pečovatelky@dps.ricany.cz,  
nebo iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Stacionář Olga v Říčanech vyhlašuje otevření 
odlehčovacích služeb (pobytová služba 
nepřetržitě 7 dní v týdnu) v termínech:

4. 7. – 17. 7. 2016
15. 8. – 28. 8. 2016
24.10 – 4. 11. 2016.

Bližší informace:  
Jana Kadeřábková tel.: 323 618 272, 733 340 061

E-mail: pečovatelky@dps.ricany.cz,  
nebo iveta.zavodska@dps.ricany.cz



Pro seniory

Přednáška je součástí Národního týdne tré-
nování paměti, který právě probíhá v břez-
novém týdnu od 14. 3. do 20. 3. 2016.
Právě v této době se víc než kdy jindy do-
zvíte mnohé zajímavé o funkcích mozku, 

o paměti a o formách procvičování. Veškeré tyto akce nava-
zují na celosvětovou kampaň  s názvem „Uvědomování si 
mozku“. Prostřednictvím lektorů se obracíme jak na širo-
kou veřejnost, tak na seniory, kteří jsou také nejvíce ohro-
ženi různými změnami funkce   mozkové činnosti (CMP, 
Alzheimerova demence a jiné).
Organizátorem je Česká společnost trénování paměti 
a mozkový jogging, působící v ČR   od roku 1998 a úzce 
spolupracující s vědeckými i lékařskými kapacitami.

Na Říčany se orientujeme již 5. rokem a zájem zdejších oby-
vatel je velký a proto jsme  letos obohatili přednášku i o ukáz-
kovou hodinu cvičebně terapeutických pomůcek s patřičným 
výkladem. Mozek a tělesné aktivity jsou propojeny a různé 
formy cvičení mají pozitivní dopad na náš zdravotní stav. 
Přednáška s ukázkou cvičebních  pomůcek se koná ve středu 16. 
3. v 15 hodin v jídelně Pečovatelského domu SENIOR (Komen-
ského náměstí 1850 ) v Říčanech ZDARMA a trvá 1,5 hodiny. 
Děkujeme tímto ředitelce DPS ing.  Závodské za  laska-
vou podporu při této akci i za vstřícný postoj, neboť ví, že 
osvěta je důležitá a se seniory se setkává denně. V případě 
zájmu se budou konat kurzy paměti na téže adrese a bližší 
informace se dozvíte na přednášce či v recepci DPS.

Eva Kubínová, certifikovaná trenérka paměti ČSTPMJ

Pracuje nonstop, je bezplatná a posky-
tuje diskrétně odborné rady.  
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl 
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti 
různých forem násilí včetně násilí domá-

cího. Pomoc na  lince je určena i  obětem nedbalostních 
trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje 
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dě-
tem. Volat mohou lidé i  při pouhém podezření, že jsou 
obětí některé z  forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, 

nebezpečných výhružek a  podobného trestního jednání.  
Na  linku 116  006 mohou volat pozůstalí po  obětech 
úmyslných i  nedbalostních trestných činů, kterým linka 
zprostředkuje rychlou a  nadstandardní pomoc Bílého 
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. 
Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, 
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou 
podporu a informace o svých právech a ochraně.  
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou 
pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat 
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí 
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Více informací na www.linka-pomoci.cz.

Národní týden trénování paměti
Osvětová přednáška o paměti a možnostech jejího posilování

 

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006

Osadní výbor Pacov je iniciátorem petice proti propo-
jení Pražského okruhu přes Černokosteleckou ul., dále 
přes Mejto na křižovatku U Křížku v Pacově. Toto pro-
pojení a následná přeložka 101, tj. Říčanské, je velkým 
nebezpečím nejen pro Pacov, ale i pro Říčany. Nejlépe 
je to vidět na přiložené situaci, kde je zakreslen Pražský 
okruh, sjezd na Černokosteleckou a dále na Říčanskou 
do zastavěného území obce Pacov na nejužší místo Ří-
čanské, křižovatku U Křížku, kterou nikdo neřeší. Není 
to hrozba jen pro Pacov, ale i pro Říčany, neboť sjezd 
z okruhu na Černokosteleckou zatíží tuto komunikaci 
minimálně dvojnásobně. Což při současném vytížení 
této komunikace si vůbec neumíme představit. 
Petiční archy je možné podepsat v  termínu do 10. 3. 
2016 na podatelnách Městského úřadu Říčany – jak na 
Komenském náměstí, tak na Masarykově náměstí, dále 

v Informační centru na Masarykově náměstí a v Ron-
delu. Petiční archy jsou také k dispozici u členů petiční-
ho výboru a v příspěvkových organizacích města.

Petice proti propojení Pražského okruhu
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Přichází první jarní mě-
síc, měsíc, který přináší 
příslib teplých dnů. A  ty 
chceme přivítat hudbou 
i  tancem, zveme tedy 

všechny na  pondělí 7. března do  Kultur-
ního centra Labuť (více informací u pro-
gramu). Ale ani v  únoru říčanští senioři 
nezaháleli – navštívili nádherný román-
sko-gotický zámek Zbiroh, který je nej-
starším českým šlechtickým sídlem u nás. 
Jednou se zajímavostí tohoto zámku je 
i  to, že zde Alfons Mucha vytvořil svoji 
Slovanskou epopej. Budete-li mít zájem 
s  námi procestovat naši krásnou zemi, 
budete vítáni – program je vždy uzpůso-
ben věku a zdravotnímu stavu účastníků, 
nemusíte mít obavy z  toho, že byste akci 
nezvládli. Přejeme všem hezké jarní dny!

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:
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. 
n 7. března, pondělí – Vítání jara – setkání s hudbou – 
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00h. Zveme vás na poseze-
ní plné hudby a  tance. A kdo nám bude hrát? Tentokrát 

se můžete těšit na Club Praha s kapelníkem Josefem Šra-
mem. Zdarma víno z Moravy. Vstup zdarma.
n 9. března, středa – Povídání o  historii – Karel IV., 
nejvýznamnější český král a římský císař (dokončení) 
– Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 
16.00h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Jiřina Kutláko-
vá.
n 17. března, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné posezení a popoví-
dání při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup 
zdarma.
n 24. března, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku 
Děčín (okres Děčín) – Jednodenní autobusový zájezd. 
Komentovaná prohlídka zámku a dalších kulturních a pří-
rodních památek oblasti. Příspěvek účastníků: 290,- Kč. 
Přihlášení do 20. 3.

Připravované akce
n 21. dubna 2016 – komentovaná prohlídka zámku 
Mnichovo Hradiště – okres Mladá Boleslav, jednodenní 
autobusový zájezd. Komentovaná prohlídka zámku a dal-
ších přírodních a kulturních památek oblasti.  Příspěvek 
účastníků: 250,- Kč (obsahuje dopravu, vstup, pojištění).

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 17. března 2016 od 10.30 do 12.00 h.
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Přírodovědné kroužky 
zkoumají ptáky
Na  jaře budeme pokračovat v  činnosti všech tří příro-
dovědných kroužků, volná místa máme ještě v  kroužku 
pro předškoláky na  Říčanské hájovně. Bude probíhat 
od  15.00 do  16.30. S  dětmi se věnujeme přezimujícím 
ptákům, které pozorujeme u krmítek. Hrajeme si na ptáč-
ky, zkoumáme jejich přizpůsobení k  získávání potravy 
a k přežívání mrazů během zimy.
Děti se zúčastnily ukázky kroužkování ptáků s ornitolož-
kou Alenou Klvaňovou. Starší děti pomáhaly návštěv-

níkům muzea při sestavování ptačích budek a  krmítek 
a vysvětlovali jim, jak budku umístit a pečovat o ní.  Tě-
šíme se na příští rok a  jsme zvědaví, jací ptáci se v nově 
instalovaných budkách zahnízdí. Pokud máte na zahradě 
budku, můžete nás informovat emailem, zda byla úspěšně 
osídlena, případně poslat fotografie. Na duben plánujeme 
vycházku s ornitologem, kdy budeme kroužkovat ptáčata, 
která se v budkách vylíhla.
Těšíme se na zahrady plné zpívajících sýkor, rehků a ko-
nipasů! 

Kateřina Čiháková

Pro děti a rodiče

Letos již 14. ročník tradičního dětského karnevalu spo-
lečně pořádaly T. J. Sokol Říčany a Radošovice a Římsko-
katolická farnost Říčany.  Opět se v Sokolovně sešlo 120 
návštěvníků, děti v  roztomilých maskách různých zvířá-
tek, čarodějníci a  kouzelnice, víly, princezny, indiánka 
a dokonce přišel i malý Mikuláš s andělem. Eva a Katka ze 

Sokola připravily pro děti řadu neobvyklých soutěží, které 
byly přijaty s nadšením. Nejdříve přišly na řadu nádherné 
padáky. Po absolvování několika stanovišť dostali soutě-
žící  odměny, zajímavé svíticí náramky byly překvapením. 
Vystoupení formací Minnies a Torza Taneční školy Twist 
bylo přijato zaslouženým potleskem. Pod vedením Káji si 

Karnevalové veselí v říčanské Sokolovně
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Pro děti a rodiče

Zápis do mŠ v Říčanech
Opět se přiblížila doba zápisů do mateřských škol. Le-
tos se termín posouvá až na květen. K zápisu se dostaví 
vždy jen zákonný zástupce, který ve škole odevzdá vy-
tištěnou a podepsanou přihlášku potvrzenou lékařem, 
kterou vyplní pomocí elektronického systému na adre-
se: http://skolky.ricany.cz. Nezapomeňte využít mož-
nosti navštívit školku při dnech otevřených dveří!

Městské mateřské školy:  
MŠ Čtyřlístek, www.ctyrlistek-ricany.cz
MŠ Srdíčko, www.mssrdicko.ricany.cz
MŠ U Slunečních hodin, www.ms.ricany.cz 
MŠ Zahrádka, www.zahradkaricany.cz
Termín zápisu: 18. května 2016, 9 – 17 hodin
Vyplňování elektronické žádosti  
od 18. dubna do 17. května 2016
Den otevřených dveří ve všech školkách:  
sobota 19. března od 9 do 11 hodin 

 prohlídka školy
 informace o provozu školy 
 informace o zápisu 

Podrobnosti k zápisu uvedeme v dubnovém a květno-
vém vydání Kurýru. Na vaše děti se už těšíme!
Hana Špačková, místostarostka a ředitelky mateřských škol

Oáza Říčany – profesionální 
podmínky pro tenis
Oáza Říčany je známá nejen velmi dobrým zá-
zemím pro tenis a další sportovní aktivity. areál 
nabízí rovněž kvalitní školicí prostory v novém 
kongresovém centru. Součástí areálu je i re-
staurace s velkou terasou a ubytování ve 2 
pavilonech (celkem 30 dvoulůžkových pokojů).

Tradiční „letní“ tenisová škola
V polovině dubna začíná „letní“ tenisová škola, 
která bude probíhat až do poloviny října (pauza 
během letních prázdnin). Tenisová škola je 
určena dětem ve věku 4 až 18 let a děti hrají 
ve skupinách (1 - 5 dětí) pod vedením kvali-
fikovaných trenérů. Pořádáme v sezóně pravi-
delné školičkové turnaje pro všechny věkové 

kategorie! V případě deště se automaticky 
přesouváme do pevné tenisové haly! K dispo-
zici je 8 venkovních antukových kurtů a 3 kurty 
se špičkovým tenisovým povrchem reboundace 
v pevné tenisové hale. Navštěvují ji děti, které 
se chtějí naučit základům tenisu, ale i ti, kteří 
se tenisu chtějí věnovat intenzivněji a zapojit se 
do našich závodních mládežnických družstev. 
rodiče mohou počkat na své ratolesti v naší 
restauraci nebo na naší velké letní terase! 
Přihlášky odevzdávejte na recepci, případně 
e-mailem oazaricany@oazaricany.cz
do 31. března!

Novinka
rodiče nemusí pouze čekat! Připravujeme 
tenisové hodiny pro „starší a pokročilé„ – tzn. 

v době hodiny svého dítěte můžete sami také 
hrát s naším trenérem!

Jako již tra-
dičně se v  na-
šem krásném 
s p o r t o v n í m 

areálu konají příměstské campy pro 
děti ve věku od 5 do 14 let.  Děti u nás 
budou běhat, jezdit na  kole, hrát te-
nis, ping pong, beach volejbal, bad-

minton, petanque a  samozřejmě se 
také koupat v našich dvou bazénech. 
Veškeré aktivity jsou pod dohledem 
našich trenérů, kteří mají s  dětmi 
bohaté zkušenosti. Termíny startují 
od začátku července do poloviny srp-
na v  týdenních cyklech! Více infor-
mací na recepci OÁZY Říčany!!!

Chcete si zahrát tenis 
v Oáze?!
* Kurty může využívat široká veřejnost. 
zavolejte a rádi vám sdělíme informace, 
za jakých podmínek je možné si kurt pro-
najmout.
* Po tenise si můžete dopřát saunu či whirl-
pool nebo se osvěžit ve venkovním bazénu.

Více informací je na webových stránkách 
www.oazaricany.cz, v recepci Oázy (tel.: 
323 601 170 ) nebo přímo u šéftrenéra 
pana Vítka Ptáčka (tel.: 721 530 462)

Příměstské tábory opět v OáZe Říčany
inzerce

malí i velcí zatančili malý taneček. Při dalších soutěžích 
byl vylosován „Klobouk štěstí“ a ceny připravené farností 
si děti radostně odnášely. Improvizovaný stánek s občer-
stvením byl navštěvován mnoha přítomnými. Nabídka 
byla rozmanitá – kola,čaj, káva, a také něco sladkého. Ko-
láčky od Davida Frydrycha všem náramně chutnaly.  
Všem sponzorům patří velké poděkování: Pekařství Fry-
drych, Fotografii Rudolf Flachs, T.J.Sokol Říčany a Rado-
šovice, Římskokatolické farnosti Říčany, členům T.J.Sokola 
Říčany a Radošovice a farníkům Římskokatolické farnosti.  
Pořadatelům a organizátorům patří velký dík, bez nich by 
se karneval nemohl uskutečnit. Srdečně zveme na příští 
karnevalové veselí v  roce 2017. Fotogalerie na  stránkách 
Města Říčany: Rudolf Flachs městský fotograf  mp
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Pro děti a rodiče

Centrum primárních programů – 
prevence pro žáky základních škol
„Co si pod tím představit?“…tuhle otázku si jistě pokládá ne-
jeden čtenář. Tímto článkem bych chtěla představit projekt 
Cesty integrace, o.p.s., kterým prošlo již několik tisíc žáků 
v průběhu 8 let. Centrum primárních programů (dále CPP) 
nabízí školám programy primární prevence, tj. předcházení 
rizikových jevů. Pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, 
vznikají společné zážitky s  třídním učitelem i externím od-
borníkem. Vedení výuky je inovativní, vedené jiným způso-
bem než frontální výukou, což opět přispívá k upevňování 
kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před 
rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně. 
Jednotlivá témata, se kterými se děti v  rámci programů 
setkají, jsou: pravidla, hodnoty, legální návykové látky, 
nelegální návykové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, 
trestný čin, stravovací návyky, rizikové sporty, rasismus, 
xenofobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, po-
ruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první 
pomoc. Každý ročník má svá témata, která odpovídají věku 
a potřebě dětí, témata na sebe plynule navazují. Jednotli-
vé lekce vede jeden lektor s příslušnou kvalifikací a praxí. 
Třídní učitel je na programu vždy přítomen. Programy jsou 

vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky, které 
jsou dětem blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější 
témata. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se 
vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o  daných tématech, 
diskutovat, pracovat ve  skupinách a  zároveň se dozvídají 
konkrétní informace o prevenci rizikového chování. 
Školy mají ze zákona povinnost pro žáky zajistit mini-
mální preventivní programy – jakou formou, je na nich. 
Nicméně stále více škol volí formu specialistů na prevenci 
– externích lektorů, kteří přicházejí do tříd a s dětmi pro-
bírají výše uvedená témata. Efektivní prevencí se rozumí 
dlouhodobost - několikrát ve  školním roce a  v  průběhu 
několika let. Také se jedná o prevenci, která má odbornou 
certifikaci. CPP certifikaci od MŠMT získalo v roce 2014. 
Naše nabídka pro školy je široká. Nabízíme dlouhodobou 
prevenci 3 – 4 x do roka 2 hodinové semináře, lze zapojit 
žáky od 3. do 9. třídy (certifikován pouze 2. stupeň). Nebo 
interaktivní semináře – jednorázové, témata vybraná peda-
gogem školy. Mezi naši další nabídku patří souvislá výuka 
dopravní výchovy pro 4. třídy, kterou organizujeme ve spo-
lupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy a městem Říča-
ny. V neposlední řadě jsou i kurzy základů první pomoci pro 
děti. Pravidelně pořádáme bezpečnostně preventivní akce 
jako je Den bez úrazů či Bezpečně na kole. Organizujeme 
v Říčanech Světový den bez tabáku. Na všechny tyto akce 
jsou pozváni vybrané ročníky říčanských škol.
V roce 2015 jsme dokončovali velmi úspěšný projekt Zdra-
ví na ZŠ (OPVK č. 53), do něhož bylo zapojeno 16 škol, 75 
tříd a 1612 dětí. Od září 2015 do prosince jsme realizovali 
dlouhodobou prevenci na 7 školách, celkem bylo zapojeno 
46 tříd, 998 žáků, interaktivní semináře byly konané ve 4 
školách, 13 třídách, zapojeno bylo 250 dětí. Našich bezpeč-
nostně preventivních akcí se zúčastnilo 580 žáků. Do sou-
vislé výuky dopravní výchovy se zapojilo 18 škol, 34 tříd, 
1284 žáků.  Na provoz CPP v současnosti přispívá Středo-
český kraj, MŠMT, město Říčany i školy. Další informace 
o projektu a rozpis témat pro jednotlivé ročníky naleznete 
na webových stránkách www.cestaintegrace.cz.  

Markéta Hubínková, vedoucí a lektorka CPP
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Pro děti a rodiče

Kdo by neznal skauty – Vždyť Junák 
– český skaut, z. s., je největší  organi-
zací dětí a mládeže v Česku. Je součástí 
světového skautského hnutí a  členem 
Světové organizace skautského hnutí 
(WOSM) a  Světové asociace skautek 
(WAGGGS). A teď zpátky k nám do Ří-
čan. Říčanský skauting má dlouhou 
historii sahající do roku 1939. Skautská 
výchova a ideály byly od počátku v kon-
fliktu s totalitními režimy, a ty se je proto 
snažily v celém Česku, tedy i v Říčanech, 
systematicky utlačovat. Důsledkem 
bylo několikeré přerušení oficiální čin-
nosti, vždy v souvislosti s příchodem ne-
svobodné vlády, až do příznivějších dob, 
kdy mohla být organizace opět obnove-
na. Naposledy byl skaut obnoven v roce 
1990 a od té doby prošlo skautskou vý-
chovou v Říčanech stovky členů. 
V  roce 2015 čítaly řady říčanských 
skautů přes 200 členů – a to od těch nej-
menších – světlušek a vlčat, přes skau-
ty, rovery…až po  oldskauty nejenom 
důchodového věku. Do  naší činnosti 
patří pravidelné schůzky v  klubovně 
u  Marvánku, kde se snažíme nejenom 

o to, aby děti byly venku a hrály hry, ale 
především rozvíjíme skautskou výchovu 
- výchovu k přírodě, bližním, učíme děti 
spolupráci a respektu. Nedílnou součás-
tí jsou i víkendové – ať už jednodenní 
či vícedenní výpravy, kulturní akce, 
letní tábory, puťáky a  expedice, pořá-
dání akcí pro členy i veřejnost. V roce 
2015 byly tradičně konané Čarodějnice 
u klubovny, sbírka Postavme školu v Af-
rice, Skautský ples a 3. adventní neděle. 
Říčanští skauti přivezli a rozdávali svět-
lo z Betléma. Mezi interní akce patří mi-
kulášská besídky, skautké posvícení atd. 
Naši vedoucí a činovníci se pravidelně 
vzdělávají na seminářích a vzdělávacích 
kurzech týkající se první pomoci, zážit-
kové pedagogiky, … Říčanské skautky 
se o letních prázdninách 2015 účastnily 
světového skautského setkání - Jambo-
ree v Japonsku. Jednalo se o mezinárod-
ní tábor, který byl věnován především 
vzájemnému poznávání, hrám, vodním 
aktivitám, ale také vzdělávacím progra-
mům, kulturním akcím apod. Družina 
skautek „Raťafáci“ se probojovala přes 
vítězství v okresním a krajském kole až 

do celostátního kola Svojsíkova závodu, 
kde umístila na krásném 5. místě. 
A jaké jsou plány pro rok 2016?  Skaut-
ský ples je za námi a před námi spousta 
práce ☺ Příprava letních táborů je jen 
malý zlomek. Letos se budou konat 2 
tábory – dívčí a chlapecký v těsné blíz-
kosti u  sebe, v  naší oblíbené lokalitě 
u Nečína. Samozřejmě se můžete dále 
těšit i tradiční upalování čarodějnic a…
další překvapení. Tímto bych chtěla po-
děkovat všem vedoucím a činovníkům, 
kteří se pravidelně, ve svém volném čase 
a dobrovolně věnují dětem a mládeži.

Markéta Hubínková

Říčanští skauti se představují

Jaro v mraveništi
Zima už pomalu končí a mra-
venečci se připravují na  Veli-
konoce. Kroužky jsou v plném 
běhu, ale pro zájemce máme 
ještě pár volných míst. Využij-
te také jednorázových aktivit, 
jako jsou sobotní keramické 

dílny, kde si můžete vytvořit krásné jarní dekorace. Nově si 
můžete dílnu zamluvit i pro skupinu a užít si keramiku s ka-
marády. Nezapomeňte na maškarní rej pro děti 19. března!
Po  jaru už je k  létu jenom krůček a  v  Mraveništi se pilně 
připravujeme i na letní příměstské tábory. Čekají nás tábor-
nické dovednosti, všední hry a nevšední zážitky. Hlásit se 
můžete již nyní přes rezervační systém z pohodlí domova.
V červnu nás také čeká již 3. ročník TÁTOHRANÍ, tento-
krát 19. 6. 2015. Srdečně vás zveme.
Ráda bych tímto oslovila všechny maminky, ale i student-
ky, které by se chtěly věnovat dětem a pomoci nám při or-
ganizaci aktivit v příštím školním roce. Hledáme nové lek-
torky na keramiku, cvičení s dětmi i do mravenčí školičky. 

Nezahálejí ani lektorky s plánováním aktivit
Večerní tvoření pro 
dospělé – korálkování
Cena: 200 Kč/osoba

17. března - velikonoce, 19.00–21.00h
21. dubna – šitý náramek,  
19.00–21.00h

Korálkování pro děti  
na Zelený čtvrtek
Cena: 130 Kč/dítě

24. března 9.30–11.00 h 
(Velikonoční dílna)

Karneval pro děti v Labuti 19. března 14.00–18.00 h

Příměstské tábory 
v Mraveništi 2016
Nově 8.00–17.00h,  
Cena: 2100 Kč

18.července–22. července 2016
22. srpna–26. srpna 2016

Letní tábor v Krkonoších – 
Pec pod Sněžkou
Cena 4 200 Kč

2.–9.července 

Tátohraní na Jurečku 
(dětský den)

19. června 2016

Na  jednotlivé aktivity se můžete hlásit přes rezervační 
systém: www.mraveniste.webooker.eu
Podrobné informace najdete na www.mraveniste.info
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště
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ze života škol(ek)

Každý si zaslouží zažít úspěch!
V  naší MŠ a ZŠ NEMO se neustále 
snažíme hledat cesty, jak děti co 
nejlépe rozvíjet a pomáhat jim 
překonávat případné překážky. Spo-
lupracujeme proto s kolegy, kteří při-
nášejí dětem nové podněty a umožňu-
jí jim naplno využít jejich potenciál. 

V základní škole nám díky Evropskému sociálnímu fon-
du pomáhá maminka-paní profesor-
ka, která doučuje našeho žáka-cizin-
ce český jazyk. Od začátku školního 
roku tak chlapec udělal velký pokrok 
a je schopen se aktivně a plnohodnot-
ně účastnit výuky v  českém jazyce. 
Při posledním diktátu měl dokonce 
nejlepší výsledky z celé třídy. Aktivní 
podpora při odstranění jazykové ba-
riéry umožnila chlapci uplatnit jeho 
nadprůměrné rozumové schopnosti 
a  osvojovat si od  počátku učivo rov-
nocenně a společně s českými vrstev-
níky. 
V mateřské škole NEMO se zase mů-
žeme individuálně věnovat chlapci, 
který trpí poruchou autistického 
spektra a díky péči asistentky dosa-
huje významných pokroků. 

Samozřejmostí se již pro děti stala celotýdenní možnost 
komunikace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím Cesa-
rem z Californie.
Do mateřské školy NEMO a bilingvní česko-anglické tří-
dy přijímáme přihlášky průběžně, doplňujeme poslední 
volná místa do Základní školy NEMO s rozšířenou výu-
kou angličtiny a družinou s bohatým odpoledním progra-
mem, která je zajištěna až do pátého ročníku.
Kontakt: www.skolanemo.cz, www.babyclubnemo.cz,  
tel. na ředitelku: 777 727 334. 

Mateřská škola Landie 
v  Říčanech má za  sebou 
již devět úspěšných let 
v  oblasti předškolního 
vzdělávání, jsme zařa-

zeni do rejstříku škol dle MŠMT, vychovali jsme spoustu 
šikovných školáčků, získali spoustu cenných zkušeností. 
A po celá ta léta jsme se drželi filozofie, se kterou byla naše 
školka založena: dopřát dětem ve školce všeobecný pohy-
bový rozvoj, nabídnout jim širokou škálu sportovních 
aktivit a  to vše podpořit vyváženou stravou z  čerstvých 
surovin v  bio kvalitě z  naší vlastní kuchyně. Před třemi 
lety jsme úspěšně otevřeli také jesličky Landie pro děti již 
od 6 měsíců. Každý, kdo naši školku či jesličky navštíví, 
potvrdí, že u  nás panuje rodinná atmosféra, ve  které je 
dětem dobře.
V  novém školním roce 2016/17 se posouváme o  kou-
sek dál. Podařilo se nám získat dotaci z  fondů Evropské 
unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 
který podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce 
a zlepšuje podmínky pro zaměstnanost u rodičů s malými 
dětmi. Peníze získané touto dotací nám umožní od  září 
2016 významně snížit školné při zachování vysokého 
standardu naší vzdělávací nabídky.

Školné MŠ Landie ve šk. roce 2016/17
typ docházky cena za měsíc

dopolední (7.00–13.00) 3 000 Kč

odpolední (11.30–17.30) 2 500 Kč

celodenní (7.00–17.30) 4 900 Kč

v ceně: angličtina, předškolní příprava, polytechnická 
výchova,  pohybová průprava, rytmika a zpěv, dramatická 
výchova, výtvarné tvoření, divadla a výlety  

nadstandardní program za příplatek: tenisová průprava, 
plavání, bruslení, golf, balet, logopedie, školka na lyžích, 
školka v přírodě

Den otevřených dveří spojený se zápisem dětí do  jes-
liček a mateřské školy Landie na školní rok 2016/17 se 
uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 16 do 18 ho-
din. Naši školku si můžete přijít prohlédnout i v  jiném 
termínu, po  dohodě na  telefonním čísle 603  510  030. 
Navíc můžete využít 2 dny ve školce na zkoušku zdarma. 
Více informací o nás naleznete na www.landie.cz.  

Tým jesliček a MŠ Landie 

Jesličky a mateřská škola Landie… jsme vám blíž
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ze života škol(ek)

Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do lesní školky 
Pramínek, který se uskuteční v úterý 22. března 2016 od 9 
a od 14 hodin. Je určen rodičům, kteří si chtějí prohlédnout 
Pramínek za provozu a vyptat se na všechno, co je zajímá, ale 
také těm, kteří se jen tak chtějí podívat. Těšíme se na setkání. 

Zápisy do Pramínku
Zveme vás na  zápisy na  školní rok 2016/2017, které se 
budou konat 20. 4., 27. 4. a 5. 5. 2016 od 14 do 17 hodin 
v Pramínku. Pro další informace o přijímání nových dětí můžete 
kontaktovat Olgu Jarkovskou na tel. 731 523 025 anebo Barbo-
ru Smetánkovou na tel. 732 662 158. Těšíme se na setkání.
Více info na www.lesniklubpraminek.cz

Lesní rodinné dopoledne
Setkávání žen s dětmi v lese začíná opět v březnu. Těšíme 
se na setkání ve čtvrtek 10. a 24. března od 10 do 12 ho-
din. Více informací na www.lesniklubpraminek.cz.

Masopust
P ř e d p o s l e d n í 
lednovou neděli 
jsme se sešli v  lese 
u  školky a  vydali 
se průvodem ma-
sopustním s  mu-
zikanty do  Světic. 
Pan místostarosta 

nám slušně se chovati nařídil a průvodu projít Světice do-
volil. Pozdravili jsme několik místních hospodářů a hos-
podářek, pojedli koblihy a další dobroty, veselili se a tanči-
li. U školky se konalo několik masopustních disciplín jako 
boj s medvědem, hledání preclíků poslepu a závod kobyl.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PRAMÍNKU 
– LÉTO 2016
Jako každý rok i letos budeme pořádáme u nás v Pramín-
ku o letních prázdninách příměstské tábory v lese, na lou-
ce, u  potoka... Tábory budou tématicky i  věkově jinak 
zaměřeny a  povedou je lektoři z  Pramínku. Vaše děti se 
můžou těšit na  tábor s  Robertem Jančem - Nový cirkus 
a akrobacie, Veroniku Třebickou a výtvarno, Samuela Va-
šína a chlapecké dobrodružství, Hanku Říhovou s africký-
mi tanci a zpěvem, Jarem Truhelkou apod…
Termíny:
11. 7.–15. 7. 
25. 7.–29. 7. 
1. 8.–5. 8. 
22. 8.–26. 8. 
Více informací najdete na  našich stránkách www.les-
niklubpraminek.cz.

Na  podzim 2015 
jsme vybíraly peníze 
pro Světlušku, a pro-
tože nám to parádně 
šlo, jedna světluška 
k  nám přijela na  ná-

vštěvu. Naše nová kamarádka Markéta Vítková k nám do-
razila s výukovým programem Nevidomý dědeček. Uká-
zala nám, jak čtou nevidomí pohádky, a vyzkoušeli jsme 
si poslepu modelovat i kreslit. Byla to pořádná fuška a už 
se moc těšíme, až nám v březnu ukáže, jak vzniká knížka. 
V únoru proběhl ve všech třídách masopustní týden. Děti 
si vyrobily masky a  s  veselými písněmi doprovázenými 
hrou na  různé hudební nástroje procházely průvodem 
po celé školce. U   Berušek ,,pekly“ děti koblihy z mode-
líny, lepily jitrnice a   vyvrcholením bylo maškarní dopo-
ledne. Na závěr děti dostaly koblihu. V jiných třídách zase 
probíhaly různé taškařice a rej maškar i s učitelkami, kte-
ré v  masce nemohly děti ani poznat. Zpestřením celého 

dění byla návštěva Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě, 
kde nás provázel řezník Krkovička. Dozvěděly jsme se, 
kdo je v  průvodu masek nejdůležitější nebo jaké maso-
pustní pochoutky se připravovaly. Některá jídla si děti 
i samy vyzkoušely a ve třídě připravily výslužku – chléb se 
škvarkovou pomazánkou zdobenou cibulkou. Však nám 
všem po veselém týdnu pořádně vytrávilo!

Kolektiv učitelek z MŠ U Slunečních hodin

Zprávičky z mŠ U Slunečních hodin
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mŠ Kolovrátek
Čekání na  jaro si ve školce Kolo-
vrátek užíváme ve  jménu barev, 
hudby a tance. V tomto období, pl-
ném nemocí,  jsme se rozhodli náš 
jídelníček zpestřit ovocnými a ze-
leninovými mísami, aby děti měly 

dostatečný příjem vitamínu a snadno mohly bojovat s bacily. 
Nedílnou součástí měsíce února jsou plesy a bály. I v Kolovrát-
ku jsme si užili krásný maškarní a dokonce i svatbu. 
Moc nás potěšila návštěva světického starousedlíka  pana 
Mrůzka, který nám do školky přišel vyprávět o starých časech 
a přinesl nám ukázat krásné hračky, které sám vyrábí. Toto se-
tkání bylo velmi milé a my za něj mnohokrát děkujeme.
Jsme rádi, že naší školku navštěvují lidé, kteří jsou pro 
děti velkým přínosem. Našeho učitele hudby, Vojtu,   děti 
přímo zbožňují. Vojta je stále plný ideálů a  plánů, co 
všechno s dětmi pro rodiče nacvičí, na  jaký hudební ná-
stroj ten den budou hrát a jak se při muzicírování vyřádí. 
Děti u  nás také mají možnost se setkávat s  různými ge-

neracemi. Naše zlatá paní kuchařka, která se dětem stará 
o svačinky, je zároveň i jejich ,,babička,,  která má pro kaž-
dého vždy v záloze milé slůvko, pochování a babičkovské 
pochopení. A v neposlední řadě jsou tu tety, které s dětmi 
kreativně vyrábějí, hrají si na školu, užívají si s nimi jejich 
narozeniny a vždy po probuzení  jsou u nich,  aby je po-
hladily a zpříjemnily den. A to, že děti k nám chodí rády 
a s úsměvem, je největší odměna za všechno.
V  naší školce stále rádi přivítáme nové kamarády a  ka-
marádky. Kontaktní informace na  tel.: 605  555  009, 
602  484  921, WWW.skolka-kolovratek.eu nebo Face-
book: školka kolovrátek 

ze života škol(ek)

Logopedie v mŠ Srdíčko
V  poslední době vzrostl počet dětí, 
které mají nedostatečnou slovní zá-
sobu, špatnou výslovnost, sykavky, 
zadrhávání nebo nesprávnou skladbu 
slov ve  větě. Proto jsme se rozhodli 
zapojit do  vyhlášeného rozvojového 

programu Podpora logopedické prevence v  předškolním 
vzdělávání. Díky kvalitně připravené žádosti paní ředitelky 
Jiřiny Řehákové a editorské pomoci paní Havlíkové a paní 

Kubecové jsme se stali úspěšnými a dotaci MŠMT pro rok 
2016 získali. Cílem projektu je vytvoření jazykových kout-
ků ve všech třídách, jejich vybavení didaktickými pomůc-
kami, odbornými publikacemi, proškolení dalšího peda-
goga na pozici logopedického asistenta a vytvoření vlastní 
metodiky, která by nám měla pomoci při práci.
Od  ledna 2016 se tedy snažíme naplnit vytyčené cíle – 
systematicky a  cíleně rozvíjet logopedické dovednosti 
a motivovat rodiče ke  spolupráci. Podrobnější informace 
najdete na webu mateřské školy Srdíčko Říčany.

Eva Stoupencová

Proč je důležité učit děti správně 
vyslovovat?
Dnešní doba je v mých očích poněkud uspěchaná a zkrat-
kovitá. Každý se snaží ušetřit čas a  věnovat co nejméně 
úsilí a  energie na  vlastní život. Sice neustále spěcháme 
a tvrdíme, že „nestíháme“, na druhou stranu, když nejsme 
viděni, jsme pohodlní a hledáme, jak se vymluvit. Dětem 
umetáme cestičku, kupujeme jim tkaničky, které si nemusí 
zavazovat, vozíme je autem, i když to nemáme domů dale-
ko a hlásíme je do kroužků angličtiny, aniž by byly schopné 
vyjádřit se srozumitelně v jazyce vlastním. A to i přesto, že 
komunikace je pro život toliko potřebná a způsobuje nám 
pozemšťanům stále větší a větší problémy. 
Téměř každé předškolní dítě umí zacházet s mobilním te-
lefonem a psát smsky, jeho podpis ale čitelný není. Hraje si 
na tabletu nebo na počítači místo toho, aby si bezstarostně 
a beztrestně povídalo s rodiči o tom, co ho těší nebo naopak 
trápí. Když se ho někdo na něco zeptá, neumí se vyjádřit 
souvislou větou, natož aby rozumělo jejímu obsahu. Sama 
učím hudební kurzy a podivuji se nad tím, kolik maminek 
dává přednost výuce anglického jazyka před aktivním po-
hybem nebo znalostí říkadel a lidových písní. Takové děti se 
nám později dostanou do 1. tříd, mají základní dovednosti 

v cizím jazyce, ale chybí jim povědomí o jazyce mateřském. 
Mnohdy si rodiče tento jejich handicap odmítají přiznat 
a  myslí si, že je dostatek času na  jeho nápravu, až přijde 
do školy. Takové dítě se ale potom mezi dravými spolužáky 
dostává do izolace a stává se terčem posměchu, což značně 
komplikuje jeho budoucí přístup a cestu ke vzdělání. 
Jsem proto ráda, že se paní učitelky v  mateřských školách 
snaží vnímat tuto problematiku nejen z pozice každodenního 
průvodce našich dětí, ale klást důraz i na odbornou přípravu 
a péči o jejich správnou výslovnost, srozumitelný a kultivovaný 
projev. Znamená to jistě krok kupředu v utváření kvalitnějších 
mezilidských vztahů, které se rozvíjejí právě díky účelné a efek-
tivní komunikaci. Do učeben mateřských školek se tak dostane 
mnoho zajímavých materiálů a knih, kterými budou naše děti 
listovat, stávat se přímými účastníky jejich příběhů, a které jim 
pomohou utvářet si blízký vztah a úctu k jejich rodnému jazy-
ku. Stále platí nejen „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, 
ale „když otevřeš pusu, prozradíš mnohé sám o sobě“. 
Děkuji tedy ústy nás všech, rodičů, nejen jako učitelka, ale 
i matka, za snahu všem těm, kteří jsou si vědomi krás jazyka 
českého a chtějí jeho bohatství předávat našim dětem. Dr-
žím palce, ať se ve školkách práce v této oblasti úspěšně daří!

Milena Kubecová 
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Hned na  začátku nového kalendář-
ního roku 2016 jsme se s  dětmi ze 
Čtyřlístku vydali do  Muzea v  Říča-
nech na  výstavu PŘED OPONOU, 
ZA OPONOU. 
Každý den odcházela z  MŠ některá 
z  našich tříd – Mravenečci, Skřiván-
ci, Veverky, Zajíčci i  Žabičky poznat 
a  vyzkoušet si různé divadelní formy. 
Po  uvítání a  seznámení s  tím, co nás 
čeká, se děti rozdělily do tří skupin. Za-
žívaly dobrodružství herců z  hraných 
pohádek – převlékání do kostýmů, vý-
běr rekvizit a hraní krátkého pohádko-
vého příběhu. Zhlédly ukázku stínové-
ho divadla a potom se samy staly vodiči 
loutek a  maňásků. Další skupinka si 
pro ostatní připravovala maňáskovou 

pohádku „Jak si pejsek s kočičkou dě-
lali k svátku dort“. Potom se skupinky 
vyměnily. Děti byly naprosto šťastné, 
nadšené a  zaujaté pohádkovými po-
stavami a čas vyměřený pro náš pobyt 
v  muzeu tak nějak moc rychle utíkal! 
Za dveřmi už čekala další školka a my 
s  dětmi poděkovali naší průvodkyni, 
oblékli se a už spěchali zpět do Čtyřlíst-
ku, kde na nás čekal výborný oběd.
Potvrdilo se to, co už dlouho víme. 
Muzeum v  Říčanech připravuje pěkné 
a  kvalitní programy pro děti i  dospělé 
a patří jim za to naše poděkování. I tahle 
výstava to potvrdila. Už teď se s dětmi 
těšíme na  připravovanou akci LEGO. 
Stavění a hry máme také moc rádi.

Kolektiv MŠ Čtyřlístek

ze života škol(ek)

Poté, co v  září 2013 přivítali v  nově 
vybudované světické základní škole 
malé prvňáčky, začala příprava pod-
mínek pro otevření druhého stupně. 
Tyto přípravy jsou již ve  finální fázi 
a vrcholí laděním školního vzděláva-
cího programu “Učíme se společně”. 
V září 2016 tak budou moci do školy 
vstoupit žáci šestého ročníku, kteří 
se pro další školní rok společně s no-
vými spolužáky přesunou do  zcela 
zrekonstruované budovy bývalé 
hasičské zbrojnice. Ta nabídne čtyři 
kmenové a  dvě specializované učeb-
ny a další potřebné zázemí.
Základní škola Světice se chce profi-
lovat jako škola otevřená každému. 
Učitelé již nyní na  prvním stupni 
využívají moderní výukové metody 
a pomůcky. Děti se od první třídy učí 
anglicky, mohou si vybírat z  široké 
nabídky kroužků a  účastnit se roz-
manitých akcí. Snahou všech je, aby 
světická škola byla společným pro-
jektem dětí, pedagogických pracov-
níků, rodičů a dalších zúčastněných.
Informativní schůzka pro zájemce 
o  nově vznikající druhý stupeň ZŠ 

Světice (nejen ze Světic a  Tehova, 
které jsou spádovou oblastí školy) 
proběhne ve  středu 9. března 2016 
od  18 hodin v  budově školy. Na  se-
tkání představí budoucí učitelé šesté 
třídy koncept školního vzdělávací-
ho programu a  plán rozvoje školy 
do dalších let.

Výhody, které nabízí 
základní škola 
ve Světicích:

 škola pro všechny, školní vzdělávací 
program „Učíme se společně“,

 respektující přístup k dětem, zapo-
jení rodičů,

 využívání moderních a  inovativ-
ních výukových metod,

 klidné prostředí školy v  blízkosti 
lesa a hřiště,

 pestrá nabídka odpoledních krouž-
ků,

 školní i mimoškolní akce a projekty,

 spolupráce s  regionálními organi-
zacemi,

 protože se jedná o obecní školu, ne-
platí se školné.

Kontakty:
Web: www.skolasvetice.cz
Ředitelka: Pavla Žižková, skolasvetice@
skolasvetice.cz, 605 966 310
Zástupce pro 2. stupeň: Marek 
Adler, marek.adler@skolasvetice.cz, 
776 737 801

ZŠ Světice otevírá druhý stupeň školy

mŠ Čtyřlístek na výstavě Před oponou, za oponou
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Únor byl v  Sofii ve  zna-
mení jarních prázdnin 
a  masopustu. Celý týden, 
kdy měli školáci a  někteří 

jejich sourozenci z mateřské školy jarní prázdniny a dětí bylo 
ve školce o něco méně než obvykle, se nesl v duchu příprav 
na  masopust. O  masopustu se hodně povídalo, zdobila se 
škola a  vyráběly se květinové klobouky do  masopustního 
průvodu. Druhý den po  masopustním průvodu se třídy 
mateřské školy roztancovaly karnevalem, ke  kterému se 
na chvíli přidali i školáci. Od Popeleční středy děti v mateřské 
škole a žáci v základní škole pokračovali ve běžné programu. 

Masopust v Říčanech 

V  pondělí 8.2. se v  jídelně školy vystřídaly všechny třídy 
a pekly se pravé masopustní koblihy. Po obědě se děti ze škol-
ky, školáci a dospělí proměnili v masopustní maškary, v prů-
vodu nechyběl principál, kominík, selka s  husou v  košíku, 
slamáci, malí kominicí, malí slamáci, malí barevní i malé sel-
ky a spousta dalších veselých maškar. Za doprovodu harmo-
nikáře, bubnů i valchy se odpoledne průvod vydal do města. 
Už po  cestě nás zastavovali lidé a  mávali, obdivovali naše 
kostýmy… Někteří věděli, že jsme masopustní průvod, ji-
ným jsme to museli vysvětlovat, ale všichni byli nadšení, že 
„tohle“ mohou vidět i v Říčanech! Po cestě děti přihlížejícím 
nabízely naše vlastnoručně upečené masopustní koblížky.
Na náměstí celý průvod čekalo loutkové divadlo Rózy Blecho-
vé, prostřednictvím kterého jsme se přenesli daleko do dávné 
historie naší České země, zhlédli představení o zhrzené lásce 
a také se dozvěděli spoustu zajímavých věcí z naší historie.

Anglický program
V  únoru odstartoval v  mateřské škole i  v  základní škole 
program na zapojení anglicky mluvících učitelů a studentů 
do života školy i do samotné výuky anglického jazyka. Jako 
první jsme přivítali Paulu, paní učitelku ze španělského Ali-
cante. V pondělí se zapojila do masopustního průvodu, v úte-
rý dodala další jazykovou dimenzi karnevalu. V ostatní dny 
se již naplno zapojila do aktivit jednotlivých tříd, asistovala 
v hodinách anglického jazyka, povídala si s dětmi u svačin 
a oběda, měla na starosti odpolední program a družinu, ne-
malý čas také strávila hrou s dětmi v mateřské škole.
Oblíbenou pomůckou Pauly ve škole, u které se s ní žáci 
setkávali, byla tzv. „banka“. V  bance je potřeba měnit 

množství materiálu pro matematické operace, takže k ní 
musí všechny děti, které počítají, a aby si mohly vyměnit 
požadované množství a vyšel jim správný výsledek, musí 
si umět správně říct. V  únoru k  nám zamíří další dva 
účastníci programu, Marion z Belgie a Jorge ze Španěl-
ska. Po celý školní rok tak u nás budou motivovaní učitelé 
a  studenti, kteří přijíždějí poznat naši kulturu i  způsob 
učení a předat něco ze sebe dětem, učitelům i rodičům.

Pozvánky mŠ a ZŠ Sofie na březen
Páteční dopolední herny pro děti 
a rodiče od 2 let
Pro děti od 18 měsíců do tří let, které ještě nenavštěvují ma-
teřskou školu, a jejich rodiče, je ve druhém pololetí připra-
vena série pátečních dopoledních heren od 9.30 do 11.00 
hod. Přijďte se zastavit, pohrát si a  užít čas společně se 
svým dítětem. Za pomoci prostředí plného podnětných ak-
tivit, didaktických pomůcek a  lektorů strávíte inspirativní 
dopoledne a dozvíte se třeba i něco nového o svých dětech. 
Přihlásit se můžete na webu školky v rubrice Herna do 3 let. 

Seminář proti šikaně
Na přelomu března a dubna chystáme pro veřejnost další po-
kračování semináře na prevenci šikany a základní bezpečnost-
ní pravidla chování v kontaktu s cizí osobou. F.A.S.T. Defense 
je školení pro předškoláky a školáky, kde se děti za účasti svých 
rodičů naučí, co je šikana, jak se chová ten, který šikanuje, a jak 
se cítí ten, kdo je šikanován. Na praktických ukázkách si děti 
vyzkouší, proč a jak je důležité hlídat si osobní prostor při jed-
nání se spolužáky, jak slovně utlumit konflikt už v zárodku a jak 
a kdy přistoupit k fyzickému zmírnění konfliktu. Ve druhé části 
semináře si děti nacvičí jednotlivé postupy vedoucí k odhalení 
a  předcházení útoku či obtěžování ze strany neznámé osoby. 
Tato část kromě verbální obrany zahrne také fyzickou obranu 
proti pokusu o únos. Přihlásit se můžete na info@zs-sofie.cz, 
informace o vypsaných termínech najdete na našem webu. 

Zápisy do mateřské školy Sofie 
Děti do  mateřské školy zapisujeme v  případě volné ka-
pacity průběžně během školního roku. Rovněž již přijí-
máme přihlášky pro děti, které budou nastupovat v září 
2016. V  případě zájmu se přijďte podívat nebo nám na-
pište. U nás je den otevřených dveří každý den. Nemusíte 
na prohlídku školy či observaci ve vyučování objednávat. 

Těšíme se na setkání s Vámi, Patrik Matlák, ředitel školy 

Únor v mŠ a ZŠ Sofie
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NÁVŠTĚVA Z MŠ ČTYŘLÍSTEK
Už několikátým rokem připravuje družina k mezinárod-
nímu dni ohrožených vodních savců malý program, který 
děti pomocí videoukázek a připravených textů, které pře-
čtou starší kamarádi ze školy, seznamuje se způsobem ži-
vota těchto krásných zvířat. Děti si mohou po programu 
vyrobit origami zvířátek, vymalovat si jejich obrázky nebo 
si zvířátka vyrobit různými technikami. Letos jsme u nás 
přivítali i  malé kamarády z  mateřské školy. Podle jejich 

spontánních reakcí bylo vidět, že je pořad zaujal a  dou-
fáme, že si zapamatovali i  některé zajímavosti ze života 
velryb, lachtanů a tuleňů.

ze života škol(ek)

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA 

Pozvánka: Dejme dětem šanci 
projevit své nadání
Pod stejným názvem připravila ZŠ u Říčanského lesa se-
tkání rodičů i školáků s  ředitelkou Společnosti pro talent 
a nadání Evou Vondrákovou.
Ve  škole klademe důraz na  rozvoj nadání dětí. Inkluze, 
o které se nyní často hovoří v souvislosti se společným vzdě-
láváním většiny dětí „pod jednou střechou“, totiž zdaleka 
není pouze tématem zahrnujícím děti s různými handicapy. 
Velkým tématem je nadání dětí, jeho rozpoznání a prostor 
ve školním prostředí pro jeho rozvíjení. V souvislosti s tím 
spolupracujeme se Společností pro talent a nadání na vy-
tváření oblastí rozvoje nadání na naší škole.

Jak pohlížet na nadání? Když je dítě v určité činnosti lepší, 
než ostatní, je činností zaujaté, a  pokud zároveň oplývá 
tvůrčím duchem, lze jej považovat za talentované. Jinými 
slovy, nadání lze chápat jako výslednici kreativity, schop-
nosti a angažovanosti v úkolu. Škola musí být již ze své 
podstaty oním kreativním prostředím, které dětem na-
bídne zároveň možnost projevit se.
Jednou z  konkrétních podob spolupráce je komunika-
ce s rodiči a žáky nad tématem nadání. První setkání se 
uskuteční v úterý 15. března v posluchárně naší školy 
v  čase 16 až 17 hodin. Eva Vondráková a  ředitel školy 
zvou srdečně žáky, rodiče a širší veřejnost.

Dalibor Dudek

VÝZVA 56 – ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
Vedle zahraničně-vzdělávacích pobytů pro žáky a  učitele, 
o kterých jsme vás informovali v lednovém čísle Kurýru, jsme 
v rámci Výzvy 56 realizovali také klíčovou aktivitu Čtenářské 
dílny. Již z názvu vyplývá, že se projekt zaměřoval na podpo-
ru čtenářství. Díky projektu byla školní knihovna obohacena 
o sto titulů kanonické i moderní literatury a o třicet tři kusů 
audioknih. Čtenářské dílny byly realizovány v  jednom  šes-
tém a  jednom devátém ročníku. Jejich cílem bylo, aby žák 
četl bez chyb a plynule potichu i hlasitě, uměl vyjádřit vlastní 
názor z četby, dokázal diskutovat o přečtené ukázce, zvládal 
reprodukovat příslušný text, tvořil vlastní krátký literární 
text, vyjadřoval se kultivovaně a vhodnými jazykovými pro-
středky pro danou komunikační situaci. Především u vyšších 
ročníků šlo také o zlepšení literárně-společenského povědo-
mí, osvojení si představy o  literárně-historickém kontextu, 
pochopení proměny poetiky dějinných epoch a respektování 
společenské funkce literatury.
Učitelé měli možnost si vyzkoušet zajímavé metody, jako např. 
myšlenkové mapy – použité v úvodu hodiny při odhadování 
zaměření dané dílny, nebo na konci jako prostředek shrnutí 
získaných informací z četby. Grafické organizéry – používá-
ní grafických značek, které účelně vystihují podstatu sdělení. 
Brainstorming – tato metoda je dobře využitelná ve fázi evo-
kace, ale i  reflexe. Cesta hrdiny – žáci graficky zaznamená-

vali putování hlavní postavy a sledovali tak její vývoj a cestu. 
Tabulka postav – kam žáci zaznamenávali charakteristiku 
postav a  zároveň se tím učili přemýšlet o postavách, jejich 
vlastnostech a chování. Podvojný deník – metoda využitelná 
ve  fázi evokace i  uvědomění, může sloužit i  ke  konfrontaci 
textů. Oba vyučující hodnotí dílny pozitivně a hodlají v nich 
po drobných organizačních úpravách pokračovat. 

Zuzana Pokorná

INFORMACE K PLESU
Absolventský ples ZŠ 
u Říčanského lesa se bude 
konat 8. dubna 2016 
od 19.00 v KC Labuť 
v Říčanech.
Vstupné: 200 Kč
Možnost zakoupení 
osobně u p. uč. V. Černého 
(možnost platby pouze 
v hotovosti)
Informace na: pavol.
janos@zs.ricany.cz; 
případně na: vaclav.
cerny@zs.ricany.cz
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Ohlédnutí za 1. pololetím a plány 
na další období
První pololetí školního roku 2015/16 uteklo jako voda 
a během té doby žila naše škola velmi čile a aktivně. 
Mimo každodennní výuku se žáci zúčastnili mnoha akcí, ať 
v kulturní oblasti – návštěva cyklu „Hurá do opery“ ve Státní 
opeře Praha pro přípravnou třídu, nebo ekologické – „Eko-
kosteláda“, což je meziškolní soutěž s  tématikou ochrany 
životního prostředí, nebo rozvoje pracovních činností –  
Dřevíčková dílna. V  období adventu jsme uspořádali Den 
otevřených dveří s prodejní výstavkou. Žáci vyráběli jedno-
duché dřevěné šperky a pekli vánoční perníčky s lektory Mu-
zea Říčany. Ve spolupráci s nízkoprahovým centrem Cesta 
integrace proběhly v  ročnících prvního i  druhého stupně 
programy minimální prevence. Lektoři z  Cesty integrace 
k nám docházejí také o přestávkách před odpolední výukou 
a zapojují žáky do různých herních aktivit. 
S koncem pololetí čeká žáky 9. ročníku rozhodování o své 
budoucí profesi, budou si vybírat vhodný učební obor, 
který by je nejen bavil, ale zároveň po  jeho dostudování 
našli uplatnění na trhu práce.
V dalším období nás čekají změny, které připravilo MŠMT 
– společné vzdělávání žáků neboli inkluze. Vzhledem 

k tomu, že ministerstvo školství vydává velmi nejednoznač-
né informace a pokyny, tak ani vedení školy vlastně nemů-
že podávat rodičům relevantní informace, jak budou jejich 
děti vzdělávány. Určitě budeme na  webových stránkách 
naší školy postupně podávat vysvětlující informace.
Začátkem února proběhl zápis do prvních ročníků - bude-
me přijímat děti do 1. ročníku speciální třídy. Od 1. 3. začne 
probíhat elektronický zápis do přípravné třídy, kam  mohou 
rodiče přihlašovat děti s odkladem školní docházky a s do-
poručením pedagogicko-psychlologické poradny. 
Ve druhém pololetí čeká žáky nejenom každodenní výuka 
a školní povinnosti, ale další mimoškolní aktivity, do kte-
rých se společně s jinými školami zapojíme: plavecká sou-

ZŠ Nerudova
Přípravná třída ve školním roce 2016/17 
I  v  příštím školním roce připravujeme provoz přípravné 
třídy v naší škole. Docházka do této třídy je určena zejmé-
na pro předškolní děti s odkladem povinné školní docház-
ky. Docházka do této třídy je bezplatná.
Pro příští školní rok, je však jedna nová věc, tou je elektro-
nický zápis. Všichni zájemci o vzdělávání si vyplní přihláš-
ku na webových stránkách: www.pripravka.ricany.cz, kde 
se zaregistrují, vyplní přihlášku. Automaticky je jim vyge-
nerované registrační číslo přihlášky, pod tímto číslem pak 
bude probíhat celé přijímací řízení.
Tuto přihlášku, si pak vytisknou a odnesou do školy, spolu 
s doporučením ze školského poradenského pracoviště (pe-
dagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogické-
ho centra) a dalšími materiály- povolením k odkladu, rod-
ným listem, občanským průkazem zákonného zástupce, …
Škola bude shromažďovat zájemce o zařazení do přípravné tří-
dy, po schválení KÚ Středočeského kraje- cca poloviny června 
2016, rozhodne ředitel školy o zařazení, popř. nezařazení
Celý systém je obdobný jako elektronický zápis do 1. tříd zá-
kladních škol, do mateřských škol. V provozu bude od 1. břez-
na 2016 do 15. května 2016. Rodiče při předkládání žádostí 
o přijetí obdrží i další bližší informace k přijímacímu řízení.
Po  absolvování přípravné třídy jdou děti k  zápisům 
do svých spádových škol, nezůstávají automaticky ve ško-
le, která provozuje činnost přípravné třídy.

Kritéria přijímání dětí:
1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech s následující předností: 
1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné 
školní docházky, 

1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní 
docházky, 
1.3 ostatní 
2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech s následující předností: 
1.1 dítě, které opakovaně získalo odklad začátku povinné 
školní docházky, 
1.2 dítě, jež získalo první odklad začátku povinné školní 
docházky, 
1.3 ostatní 
V  případě celkového počtu zájemců vyššího, než maxi-
mální počet, bude o přijetí dětí na úrovni jednotlivých kri-
térií rozhodnuto losem. 
Pozn. Pokud má dítě trvalé bydliště jiné než zákonní zá-
stupci, předloží zákonný zástupce doklad z evidence oby-
vatel, v němž je uveden trvalý pobyt dítěte.
V případě dotazů je možné kontaktovat vedení školy ZŠ 
Nerudova 323 602 005, 777 755 127, ZŠ U Říčanského 
lesa 323 666 555
Elektronické přihlášení je platné pro obě školy, tzn. ZŠ 
Nerudova, Říčany a ZŠ U Říčanského lesa, Říčany, které 
plánují otevření přípravných tříd v příštím školním roce.
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těž v  Centru Fialka, pěvecká a  výtvarná soutěž pořádaná 
ZUŠ, soutěž EVVO pro přípravnou třídu a děti z některých 
MŠ. Opět pošleme výtvarné práce do soutěží vyhlášených 
Českým svazem zahrádkářů a  Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje, protože se naši žáci již tradičně 
umisťují na  čelních místech výsledkových listin, získávájí 
diplomy a ocenění, což je pro ně velkou motivací a povzbu-
zením k dalším aktivitám. V pracovních činnostech i v tom-

to roce připravujeme pěstování sazenic rajčat a  paprik, 
jejichž prodejem získáváme finanční prostředky na nákup 
drobných odměn za účast v soutěžích. Čeká nás také výběr 
nějakého zajímavého místa, kam žáci pojedou na školní vý-
let a také organizace lehkoatletických závodů. O tom, co se 
nám v dalším pololetí z naplánovaných akcí podařilo usku-
tečnit, budeme opět čtenáře Kurýru informovat.

ZŠ Nerudova Říčany

VYSVědČENÍ NA VýSTAVě
Tento rok na vánoční svátky pan učitel navrhl, že bychom si 
vysvědčení předali v Praze. Byl to skvělý nápad, a jelikož se 
nám líbilo rozdávání vysvědčení minulý rok na Kampě, všem se 
návrh zamlouval. Napadlo nás Náprstkovo muzeum s výstavou 
Říše středu a kultury Austrálie a Oceánie. Dne 28. ledna naše 
výprava nabrala směr Praha, a tak odstartoval den plný napětí. 
Po zakoupení vstupenek do muzea začalo putování časem 
do dob Vojty Náprstka, kdy nikdo nevěděl, co se v Austrálii, 
Oceánii nebo v Polynésii děje. Zajímavé exponáty v podobě 
zbraní, lodí, ale i map zaujaly všechny z nás. Nejvíce se líbily 
dřevěné sochy a bumerangy, které byly krásně zdobeny. Výstava 
Říše středu nám ukázala čínský porcelán, svitky a zavedla nás 
do asijské kultury a nechala na nás působit všechny svitky, 
zdobené nádoby a poznávat tajemství Číny, zjišťovat odkud kam 
vedla hedvábná stezka nebo se dívat na svitek dlouhý devět 
metrů. Na konci výstavy se nikomu nechtělo ven, ale nebylo to 
tím, že pršelo, ale protože výstava byla moc zajímavá a všichni 

při procházce muzeem zapomněli jeden z podstatných důvodů 
návštěvy Prahy – předání vysvědčení. Nicméně před budovou 
muzea nám pan učitel vysvědčení předal a vzhledem k emocím, 
které vyvolalo putování minulostí vzdálených kontinentů, jsme to 
zvládli báječně. Myslím, že to bylo úspěšné pololetí. A teď už si 
všichni lámeme hlavu, kam vyrazíme koncem slunného června.

Albert a Max Koudelkovi  7.A

SběR pApÍRU
Výsledky sběrové soutěže s Pražskými službami a.s. v pololetí 
školního roku 2015/2016. V soutěži je ke konci ledna 
registrováno 46 škol z Prahy a okolí. Naše škola je zatím na 5. 
místě a doposud jsme odevzdali 48,913 kg papíru na žáka. To 

představuje celkem 29 152 kg za 67 049 Kč. Je to úctyhodný 
výsledek, všem mnohokrát děkujeme za podporu!! 

Pokud se chceme umístit jako vloni, tedy na 3. místě, pak 
ve druhém pololetí musíme úsilí více než zdvojnásobit. 
Zkusme to !!ředitel školy

OTEVÍRá VE škOlNÍM ROCE 2016/2017

6. TŘÍdU S ROzšÍŘENOU 
VýUkOU MATEMATIkY
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 
18. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova 
za kostelem. Zkoušky probíhají formou matematického testu. 
Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený 
časový limit (kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit 
přímo k přihlášce). Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati 
na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si 
přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí  5. ročníku zasílejte 
na adresu školy do 9. 5. 2016.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze 
stránek školy (www.zs-ricany.cz).

O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy 
na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. 
ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Pavel Bednář, ředitel školy  
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Úspěchy našich studentů v 1. 
pololetí školního roku 2015/16
Výborného výsledku dosáhla v prvním pololetí školního 
roku 2015/16 v  okresním kole olympiády z  českého 
jazyka v kategorii I. žákyně kvarty Laura Píryová, ve kte-
rém obsadila 1. místo.
Velmi dobře nás reprezentovali žáci v  krajském kole 
Ekologické olympiády, ve kterém získalo 6. místo druž-
stvo sextánů ve složení Michal Barták, Eva Havlíčková 
a  Anna Tichá. V  krajském kole Logické olympiády 
v kategorii získala 6. místo Kamila Mayerová ze septimy 
a stejného umístění dosáhl i sekundán Vilém Rožek. 
Celostátní kolo soutěže „O  kloubouk kouzelníka Po-
kustóna“ se neobešlo bez naší účasti. Na  10. místě se 
umístily sekundánky Ema Dorňáková a Anna Ruszová, 
11. místo vybojovala děvčata rovněž ze  sekundy Sofie 
Kolací a Kateřina Pokorná.  
Blahopřejeme a  děkujeme za  příkladnou reprezentaci 
školy!

dř

Žáci devátých tříd, těšíme se na vás!
Blíží se termín odevzdání přihlášek na střední školy. Gym-
názium Říčany se těší na nové žáky. 
Podrobné informace k  přijímacímu řízení naleznete 
na webových stránkách školy www.gyri.cz Do čtyřletého 
i  osmiletého studia přijímáme 30 žáků. Pro žáky, kteří 
mají průměr známek na vysvědčeních (z 8. a 9. ročníku) 
do 1,15, máme příjemnou zprávu. Vezmeme vás bez při-
jímacích zkoušek!
Přihlášky je nutné podat do 15. 3. 2016

Bližší informace vám může podat ředitelka školy Anna 
Martinková.

Den otevřených dveří
Ve středu dne 27. 2. 2016 se na našem gymnáziu již tra-
dičně uskutečnil „Den otevřených dveří“. Gymnázium  
bylo zpřístupněné veřejnosti, budoucím uchazečům 
o  studium i  jejich rodičům. Návštěvníci se seznámili se 
studijním programem i s prostředím školy. 
Někteří současní studenti si ve spolupráci se svými vyu-
čujícími připravili pro tento den demonstrace pokusů, 
ukázky práce z mnohých vyučovacích předmětů, projek-
tů, zájmových kroužků i různé soutěžní úkoly. V suterénu 
budovy bylo například zprovozněno Foucaltovo kyvadlo 
na  měření rotace Země, v  přízemí jste se mohli podívat 
do mikrosvěta a shlédnout některé prezentace ze zahra-
ničních exkurzí, v prvním mezipatře si návštěvníci mohli 
vyzkoušet některé fyzikální pokusy. V  prvním patře pak 
měli příchozí možnost proniknout do  tajů deskriptiv-
ní geometrie, nechat si otestovat svůj zrak a  pobavit se 
u  stánku zeměpisu či španělštiny. Ve  druhém mezipatře 
jste mohli zjistit informace o klenbě vaší nohy a nechat si 
změřit svoji tepovou frekvenci či krevní tlak. Ve druhém 
patře na Vás čekaly studenti v  laboratoři biologie s ukáz-
kami zajímavostí i s možností mikroskopování .
Vedení školy spolu s  výchovnou poradkyní a  organizač-
ním týmem školy poskytovalo informace v aule a odpoví-
dalo i na četné dotazy. 
Velmi nás potěšil zájem o studium na naší škole a z fotografií 
je patrné, že se bavili jak návštěvníci, tak i současní studenti.

dř

Fotografie ze dne otevřených dveří dne 26. 1. 2016
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Turnaj ve volejbalu a v přehazované
Již tradičně pořádáme po náročném zkoušení v pololetí 
sportovní turnaj pro družstva všech tříd. Kdo nehraje, 
přijde fandit. Nižší gymnázium hraje v  naší tělocvičně 
přehazovanou, vyšší ročníky volejbal ve sportovní hale. 
V letošním roce připadl termín turnaje na úterý 26. led-
na, kdy již byly známky zapsané ve výkazech a studenti 
si při sportu mohli odechnout od sezení nad učebnicemi. 
Nižší stupeň gymnázia poměřil své síly v  přehazova-
né. Hrálo se systémem dvou skupin, neboť každá třída 
nasadila dvě družstva. O  největší překvapení turnaje 
se postarali žáci Primy, kteří dokázali potrápit i  o  dvě 
hlavy vyšší protihráče. Na stupních vítězů se však nako-
nec žádné překvapení nekonalo a zvítězilo favorizované 
družstvo Kvarty.
Volejbalový turnaj měl hojnou účast, některé třídy při-
hlásily i  dvě družstva. Soutěžící byli proto rozděleni 
do  tří skupin a ve finále se utkala vítězná družstva jed-
notlivých skupin. Všichni se snažili hrát co nejlépe, ale 
ve  skupinách zvítězili ti nejzkušenější – 4. A, oktáva 
a septima. Zápasy mezi nimi byly opravdu dramatické, 
bojovalo se tvrdě o  každý bod. A  došlo k  nebývalému 
výsledku – každé družstvo získalo jednu výhru a  jednu 
prohru. To by nebylo tak neobvyklé, ale když se sečetlo 
skóre, došlo zase ke shodě mezi všemi družstvy. Tak co 
s tím? Už nebyl čas na další zápasy, tak byla udělena tři 
první místa. 
Všem vítězům gratulujeme, první místa si výbornou 
hrou zasloužili.

Moc děkujeme 1. ZŠ Říčany, která nám na den turnaje pře-
nechala svoje hodiny ve sportovní hale. Poděkování patří 
i zaměstnancům haly, kteří měli více práce s úklidem.

dd, jh
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O  jarních prázdninách pro-
běhlo česko-německé setkání 
mládeže města Říčany a měs-
ta Grabow (SRN). Projekt 
První krok – Erster Schritt 
– First step byl realizován 

za  finanční podpory partnerských měst a  Česko-němec-
kého fondu budoucnosti. Z naší školy se jej účastnilo 10 
studentů ze tříd V1, V4, V5, C2 a V7.

Martina Dvořáková

Prvně a  přednostně bych shrnul česko-německé setkání 
jakožto velmi originální a  inovativní nápad profesorky 
německého jazyka Martiny Dvořákové, který se osvědčil 
svým nebývalým úspěchem a upřímně překonal mé oče-
kávání.  Za hlavní benefit bych bez pochyby označil nut-
nost vyjadřovat se v cizím jazyce, přednostně v němčině, 
a to na místě bez možnosti rozvrhnutí si své aserce s před-
stihem zároveň s navázáním přátelství s vrstevníky z naší 
sousední země a seznámení se s tamní kulturou, díky če-
muž jsem zjistil, že rozdíly prakticky neexistují, což mne 
zbavilo dřívějších drobných předsudků. Dále jsem byl 

potěšen povětšinou zajímavým programem, jehož inten-
zita klesla jen velmi zřídka, avšak rozhodně nikoliv vinou 
organizátorů. Závěrem věřím, že plná satisfakce nebyla 
přítomná jen v  mém případě a  platila pro valnou větši-
nu účastníků a jen očekávám nadcházející setkání znovu 
v létě, tentokrát však v Německu.

Tomáš Major, V4

Studenti gymnázia měli možnost strávit jarní prázdniny  
tak trochu jinak…
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První kolo soutěží je za námi
V  pátek 12. února pro-
běhlo v  ZUŠ Jana Zacha 
v  Čelákovicích okresní 
kolo soutěže v  komorní 
hře dechových nástrojů. 

Z  okresu Praha – východ, kde působí celkem šest ZUŠ, 
soutěžily v okresním kole pouze tři umělecké školy.  Naši 
školu v  různých kategoriích reprezentovalo celkem osm 
komorních souborů. Všechny soubory získaly 1. místo 
s postupem a  bez problémů postoupily do krajského kola. 
A kdo z dechového oddělení bude ZUŠ Říčany reprezen-
tovat v krajském kole?
Andrea Moučková, Jakub Tománek, Šimon David, 
Magdaléna Jedličková, Kamila Holoubková, Judita 
Stejskalová, Jana Janovská, Tomáš Rychta, Petra Por-
schová, Kristýna Stocková, Ondřej Kutman, Andrea 
Křešťáková, Nikola Novotná, Anna Hybnerová, Jana 
Hejnová, Jonáš Horn, Martin Suchý, Martin Jaroš, 
Lucie Ferklová, Amálie Plešingrová, Anežka Fořtová,  
Tobiáš Dědek, Barbora Briššová, Kamila Fořtová, Já-
chym Svoboda a  Jan Javorský.
Soutěžní program připravili pedagogové - Barbara Kořín-
ková, Lukáš Kořínek, Tomáš Remek, Jiří Odcházel, Josef 
Brázda a Petr Sinkule.
Radost děti asi nejvíce vystihuje fotografie ze zpáteční 
cesty, kdy se děti těší na  dorty, které za  svá první místa 
získaly. Všichni společně jsme je poté snědli ve sborovně 
školy!
Přejeme všem dětem a pedagogům hodně úspěchů v kraj-
ském kole!!

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
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NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN / 38
Vzpomínky Dalibora Hofty
Minule jsme po procházce Rýdlovou ulicí podešli pod tratí 
a vydali se směrem nahoru. Ulici Smiřických neřekneme my 
místní jinak než Štuksák, na památku rodiny Štuksovy, je-
jichž domek dodnes v kopci stojí.
Starý dům, ve kterém býval krámek se smíšeným zbožím, 
najdete v místě, kde nejprudší kopec přechází do pozvol-
nějšího, na rohu s Domažlickou ulicí. Na zdatnou obchod-
nici paní Štuksovou jsem vzpomínal v Kurýru č. 7/2007. 
Dokázala zaměstnat celou rodinu a nabízela služby tehdy 
vzácné: až do domu vám donesli objednané mléko nebo 
housky.
V této oblasti žily a žijí mnohé říčanské osobnosti. Ze sou-
časníků zmiňme znamenitého gynekologa a duchaplného 
muže Karla Stanslického, který se odtud bohužel odstěho-
val, nebo prvního porevolučního starostu Jaromíra Jecha. 
Leckterý z domů, které tu vyrostly, pamatuje počátek 20. 
století a  rozeznáme na  nich vlivy secese. Jsou patrné též 
na  vilce, která se nachází při cestě vzhůru hned napravo 
za podjezdem. V době před listopadem 1989 ji vlastnil veli-
tel říčanské policie, tehdy Sboru národní bezpečnosti, pan 
Hofman. A kdyby mohla vyprávět o svých obyvatelích pro-
tější vila Minka (za války zabavená Němci pro dívčí spolek 
Bund Deutscher Mädel), byly by to pestré příběhy. Podjezd 
pod tratí byl po desetiletí velmi nízký a úzký; nemohla tudy 
projet větší nákladní auta a místo bylo nebezpečné pro pěší. 
Dnešní podoba podjezdu vznikla až v roce 2008.
Pokud po cestě do kopce padne váš zrak vpravo do ulice Le-
gií, nepřehlédnete rozlehlou vilu (dnes s růžovou omítkou), 
které se říká Rutnerka. Mezi válkami ji nechal vystavět pan 
Rutner z Prahy. Když se později odstěhoval do Ameriky, jez-
dívali sem jeho potomci. Poté, co byla vila po únoru 1948 
znárodněna, se v  ní vystřídalo velké množství nájemníků. 
Komu dům patří dnes, nevím. Jednoho z někdejších nájem-
níků jsem znal – ptáčníka Josefa Koubka. Choval ve velkém 

kanárky a chytal stehlíky, tzv. na volavou. Měl sklopnou síť, 
do  které dal v  malé kleci stehlíčka. Ten tam seděl, koukal 
do okolí a jakmile nad ním letělo hejno dalších stehlíků, za-
čal na ně volat. Často ho nějaký dobrodinec z hejna vyslyšel 
a zamířil k němu dolů. Nedaleko schovaný pan Koubek trhl 
za šňůrku, síť se sklopila a další stehlík byl jeho. Učil je pak 
zpívat. Asi je rozdával, možná byli na prodej. Patrně si tak 
přivydělával k penzi. Býval to uznávaný fotbalista SK Říčany, 
profesí tiskař. Na začátku sedmdesátých let jsem od něj kou-
pil chatku s parcelou, na které jsem posléze postavil dům. 
Chatička, ve které Josef Koubek čekával na ubohé stehlíky, 
se proměnila v  mou truhlářskou dílnu a  vyrobil jsem si tu 
veškeré dřevařské elementy pro náš domek.
Nahoru na kopec dnes míří návštěvníci nemocnice, přestavě-
né na konci padesátých let z Parkhotelu Monopol. Obyvatel, 
kteří si pamatují jeho meziválečnou podobu, už je v Říčanech 
poskrovnu. Majitel hotelu Josef Novák se dobře znal s mým 
tatínkem – otcova firma totiž v budově prováděla truhlářské 
práce. Když už byl hotel dokončen, jezdili jsme tam s tatínkem 
někdy dopoledne v  neděli. Sedli jsme si k  hoteliérovu stolu 
a pánové spolu vedli debaty o politice, o hospodářských potí-
žích a o všem možném. Tatínek počítal s tím, že mezi řečí bude 
příležitost upomenout pana Nováka o nějakou tu splátku, kte-
rou mu ještě dlužil… Pamatuji, že pan Novák pil víno, tatínek 
sodovku (byl zapřísáhlý abstinent) a já jsem dostal limonádu. 
Vyráběla se tehdy „z lesních pramenů“ na konci čtvrti zvané 
Jeruzalém – blízko výjezdu z Říčan směrem na Kutnou Horu 
– a to citrónovka, malinovka a sodovka. Prodávaly se ve zvlášt-
ních lahvích, které se patentně uzavíraly a vracely se. No a já 
jsem pil tu nejlepší – citrónku.
Josef Novák měl syna Františka a dceru Miladu. Jeho ži-
votní příběh a příběh hotelu Monopol představíme blíže 
v příštím Kurýru.

Zaznamenala Renata Skalošová
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Pohled na Štuksák a železniční podjezd z míst 
dnešní Mánesovy ulice, začátek 20. století
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Vzpomenutí i pozvánka 
na dobu vánoční
I když  venku již skoro řádí jaro, vzpomeňme si ještě jed-
nou na uplynulou dobu vánoční.Tu jsme zakončili v neděli 
10. ledna 2016 v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech při 
tradičním koncertu  Rybovy mše vánoční. Navzdory všem 
rodinným, společenským a  pracovním povinnostem se 
opět podařilo během Vánoc nejen v Říčanech, ale i na dal-
ších pěti místech v okolí dát dohromady dostatek instru-
mentalistů i  zpěváků a  pomoci tak dobré věci.Nejen, že 
jsme, jak doufáme, přivodili návštěvníkům koncertů tu 
pravou vánoční náladu, ale podařilo se také vybrat více 
než 90 tis. Kč. Ty byly určeny pro nadaci HAIMA CZ (dět-
ská hematologie a onkologie), Dětské centrum Strančice 
nebo Charitu ve prospěch rodin v nouzi. Konkrétně sbír-
ka ze Říčan poslouží částkou 5500 Kč na opravu varhan. 
Za všechny vaše dary velice děkujeme!

Za účinkující musím poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv 
způsobem na  přípravě a  realizaci podíleli, zejména pak 
našemu dirigentovi a  sbormistrovi doc.  Josefu Zichovi. 
Pokud byste se také chtěli podílet na vánočním koncerto-
vání s „Rybovkou“, jste vítáni! Napište na vydrar@razd-
va.cz, dostanete bližší informace.

Štěpán Vydrař

Mezi námi
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Dne 8. 3. uplyne rok, kdy 
nás navždy opustila paní 
Alena Štruncová. Věnujte 
tichou vzpomínku této 
mimořádné ženě. 
Syn Pavel a rodina 
Štruncova

VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou
Výlet do Kudowy Zdroje se bude konat 19. 4. 2016 a 7. 6. 2016. Každý termín 
pojede pouze jeden autobus.
Odjezd z náměstí (MESTEK, dm drogerie) je v 6 hodin ráno (další zastávka-u kina, Na zastávce 
a rychta. Je možné nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. 
Vystupovat se bude na nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny.
závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TurISTICKÉM INFOrMaČNíM CENTru, Masarykovo 
nám. 83, Říčany (stará radnice). rezervace nejsou možné.
Tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.
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V loňském školním roce, v roce 2015/ 
2016, město Říčany vyhlásilo fotogra-
fickou soutěž, s názvem „jak vidím své 
město“. Na to, že to byl první ročník, 
zúčastnilo se poměrně dost žáků ří-
čanských škol. Štěstí mi přálo a vyhrá-
la jsem první cenu, což v tomto přípa-
dě byl zájezd do Anglie pro dvě osoby. 
Letěla jsem se svou sestrou. 
Přípravy na cestu byly velice hektické, 
ale rozhodně to stálo za to. Když jsme 
dorazily na letiště Gatwick, vyzvedl nás 
velice milý pan Graham. Odvezl nás 
do domu, který pro nás měl být na čtyři 
dny domovem, a  také že byl. Bydlely 
jsme u  úžasného, postaršího páru, 
u  Toma a  Judy. Mají kočku jménem 
Kitty, která mi domov připomínala asi 
nejvíce, sama mám doma čtyři kočky. 
Každý den jsme měly na  programu 
něco jiného. V  pátek nám počasí moc 
nepřálo. Pršelo a byl silný vítr. Ale i tak 

jsme se ráno vypravily s našimi hostiteli 
do přístavu, kde jsme měly přednášku 
o historii města Whitstable. Tom a Judy 
nás odpoledne odvezli do  nedalekého 
městečka Canterbury, kde jsme si pro-
hlédly památky a prošly si obchody, co 
město nabízí. Večer nás čekalo chutné 
pohoštění u  Gillian a  Johna. V  sobotu 
nás z  domu vyzvedla Charlot, odvezla 
nás do  obrovského nákupního centra 
Sainbury’s. Prošly jsme si obchody 
a vyrazily k moři. Celé odpoledne jsme 
strávily u  moře. Večer byl ve  jménu 
prezentace České republiky a  Říčan. 
Připravila jsem si prezentaci města 
a  doprovodila ji svými fotografiemi. 
Poznaly jsme spoustu příjemných lidí 
a  ochutnaly česká jídla v  anglickém 
podání. V  neděli jsme odlétaly domů. 
Ráno nás Judy vzala k moři, abychom si 
ho ještě dostatečně užily. Okolo oběda 
nás vyzvedla Gillian s Johnem. Cestou 

na  letiště jsme se zastavily v  opravdu 
starém městě, v Chilhamu. Natáčel se 
zde H. Poirot či Mrs. Marplová.  Bylo to 
krásně strávené odpoledne. 
Na  rozdíl od  České republiky jsem 
v Anglii nenarazila na zlého, ba ani ne-
příjemného člověka. Je to tam napros-
to odlišné, v dobrém slova smyslu.

Kateřina Tlustá

Zážitky z cest do Whitstable v Anglii, 
aneb partnerství měst očima studentky

21 říčanských žáků a studentů strávilo 
od 1. 2. do 6. 2. 2016 jarní prázdniny 
společně s  24 žáky a  studenty z  ně-
meckého partnerského města Grabow 
(SRN). Byla to v  dosavadní historii 
partnerství měst první akce tohoto 
druhu, která umožnila mládeži z obou 
měst se blíže poznat a  navázat nové 
kontakty a vzájemná přátelství.
Pro říčanské děti toto setkání předsta-
vovalo i možnost vyzkoušet si v praxi 
své jazykové znalosti, nejen německé, 
ale i anglické. Čeština byla německým 
partnerům přiblížena v rámci jazykové 
animace, kterou zajistilo Koordinační 
centrum česko-německých výměn 
mládeže, Tandem Plzeň. Účastníci 
měli možnost se blíže poznat při sku-
pinovém putování po Říčanech či při 
společném vaření. S českou historií se 
němečtí přátelé seznámili při návštěvě 
Prahy, kde společně s  českými žáky 

a studenty navštívili  Muzeum Karlova 
mostu a obdivovali krásy centra Prahy 
při plavbě po  Vltavě. Místní tradice 
měli všichni možnost poznat díky ře-
meslným dílnám  na Hájence ve Svě-
ticích, kterou zorganizovalo Muzeum 
Říčany. Místní průmyslové tradice při-
blížila profesionální prohlídka pivova-
ru Velké Popovice. V rámci programu 
nechybělo ani sportovní soupeření, 
kdy se v rámci sportovního odpoledne 
střetla národnostně smíšená družstva 
v  nejrůznějších sportovních disciplí-
nách. A v závěru se i hrálo a zpívalo. 

Děkujeme všem zúčastněním a všem, 
kteří nám pomohli projekt zrealizovat. 
Nyní se již plánuje krok druhý - letní srp-
nové setkání grabowské a říčanské mlá-
deže, tentokráte pro změnu v Německu. 
O akci vás budeme včas informovat! 
Celé setkání se podařilo uskutečnit 
díky finanční podpoře Česko-němec-
kého fondu budoucnosti, finančnímu 
podílu města Říčany a města Grabow. 

Martina Dvořáková & Zuzana 
Havlíková, 

Twinning Říčany; http://twinning.
ricany.cz/partnerstvi/cz

Projekt „První krok – erster Schritt – First Step“ byl úspěšný
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Celonárodní čtení Bible se stalo 
velikonoční tradicí nejen v  Ří-
čanech ale ve  více než 50 dal-
ších městech a  obcích v  České 
republice. Někde probíhá čtení 
na  náměstích či na  ulici, jinde 
v knihovně nebo v kavárně. Hlav-
ním cílem čtení je připomenout 

smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné 
kulturní a duchovní dědictví. Velmi si přejeme, aby si čte-
náři i posluchači celý čas užili s radostí a potěšením. 

Sbor Církve bratrské v Říčanech se přidává k celonárod-
nímu čtení Bible již poosmé. I vy se letos můžete připojit 
dopoledne na Bílou sobotu 26.3. od 8:00 na Masarykově 
náměstí.  Každý, kdo bude chtít přečíst svůj kousek Bib-
le nebo i jen poslouchat biblickou zvěst či píseň, je vítán. 
Čtení bude doplněno hudebními vstupy pěveckého sboru 
Pro radost, který interpretuje spirituály a písně ve vícehla-
sých úpravách.
Zveme vás také o Neděli Vzkříšení 27. 3. od 9.30 na boho-
službu v sále klubu U Boudů v Kolovratech, Mírová 21/66.

za CB Říčany Petr Strnad

V pondělí 8. 2. proběhlo v MAS Říčan-
sko vyhlášení výsledků fotografické 
soutěže. Prvenství získala podzimní 
mystická fotografie z  Říčanského lesa 
od paní Suskové. 
Do  soutěže probíhající na  přelomu 
roku 2015 se zapojilo celkem 21 sou-

těžících, kteří poslali desítky fotografií. Ty pak hodnoti-
la odborná porota, aby vybrala nejzdařilejší fotografické 
úlovky. „Mezi tolika fotografiemi bylo obtížné vybrat ty 
nejlepší“, podotkla členka komise Jarmila Voráčková 
a Rudolf Flachs jako další člen komise se k ní souhlasně 
připojil. 
Slavnostní vyhlášení v místní akční skupině se zúčastni-
li téměř všichni soutěžící a  všichni obdrželi věcné ceny, 
které věnovali: MAS Říčansko, Mediální a komunikační 
servis Říčany, o. p. s., Rudolf Flachs a Olivova nadace.  
První místo získala paní Jana Susková za  podzimní fo-
tografii z  Říčanského lesa. „Snímek vznikl náhodou při 
procházce v  lese“, doplnila okolnosti vzniku fotografie 
její autorka. 
Dále zabodoval Zvánovický potok ve  Voděradských bu-
činách od paní Pilařové. „Často navštěvuji zdejší bučiny 
a jsem ráda, že můj snímek porotu tolik oslovil“, doplnila 
ke svému ocenění.

Úplným líhništěm pěkných fotografií je okolí Klokočné. 
Právě tamější krajina zaujala i další autory, kteří se umís-
tili na předních místech. 
Během vyhlášení byly promítány nejlepší snímky a přítom-
ní mohli srovnat své záběry s ostatními účastníky soutěže.  
„Fotografie využijeme na propagační materiály prezentu-
jící region Říčanska a také jako podklad pro naše články 
o území a práci MASky“ řekl Aleš Rudl z MAS Říčansko. 
„Každá fotografie je něčím zajímavá, a proto všem účast-
níkům patří veliké poděkování. Věříme, že další ročník 
na sebe nenechá dlouho čekat“, řekla závěrem ředitelka 
MAS Říčansko Pavlína Filková. 

Velikonoční program Církve bratrské v Říčanech

Výherci fotografické soutěže „Krajina Říčanska“ převzali ocenění
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Skautský ples, 
ples sokolský 
( š i b ř i n k y ) , 
maškarní rej, 
reprezentační 
ples města, 
a k a d e m i e 

v Ondřejově, 5x maturitní ples (Lucer-
na, KDŽ na Vinohradech, ND Smíchov, 
Žofín) – tam všude vystupovali taneční-
ci TŠ Twist Říčany od Nového roku.  
Samozřejmě, že jsme ale hlavně poctivě 
trénovali! Zkušenější formace chystají 
nové choreografie na  dubnové   soutě-
že, páry se zase zdokonalují zejména 
ve fyzické přípravě. V přípravce se noví 
zájemci seznamují se základy tanečního 
pohybu a učí se nové tance. Mimocho-
dem, stále máme ještě volno a rádi uví-
táme tanečníky od pěti let. Samozřejmě 
první hodina je naprosto nezávazná 
a  navštívit nás můžete každý pátek 
od 15.00 hodin v ZŠ U Říčanského lesa.

Už v  prosinci jsme měli slavnostní 
křest kalendáře, na kterém jsou záběry 
z  úspěšného listopadového mistrov-
ství světa a Evropy v ruské Kazani. Těší 
nás, že se slavnostního aktu zúčastnil 
i  starosta V. Kořen.   Na  kalendáři jsou 
sice fotky jen tří našich (reprezentač-
ních) formací, ale ve Twistu je všech cca 
200 tanečníků jako jedna velká rodina.  
Dokázali jsme si to na setkání členů TŠ 
Twist před Vánoci.  Tam jsme byli všich-
ni, i z ondřejovské a kamenické poboč-
ky. Skoro tříhodinový program, složený 
výhradně z vlastních produkcí,  sledova-
lo úplně nabité hlediště a „natřískáno“ 
bylo  i u parketu. Za spolupráci děkuje-
me Centru Na  Fialce, které nám vyšlo 
vstříc s termínem i organizací.
Ale abychom se nedívali jen zpátky, 
musíme připomenout, že už v  břez-
nu cestujeme do  Bratislavy na  me-
zinárodní FOX ONE CUP  a  v dub-
nu, konkrétně 16. dubna, nás 

čeká  14.  ročník Jarní ceny TŠ Twist 
Říčany v  říčanské hale. Avšak do  té 
doby musíme hodně trénovat, tak 
končíme a hurá do tělocvičen!

TŠ Twist Říčany, www.tstwist.cz, 
www.facebook.com/tstwist/

Od ledna mají tanečníci DANCE EB 
velmi napilno. Sezona plesů i firem-
ních večírků se rozjela a nová vystou-
pení jdou „na  dračku“. Roztleská-
vačky se připravují na  Superfinále 
florbalu ČR v O2 aréně a trenérka Te-
reza se stala oficiální moderátor-
kou Českého Olympijského týmu 
na Olympiádě dětí a mládeže 2016.
Především se otevřela sezona ta-
nečních soutěží, kde jsme navázali 

na  úspěchy z  minulého roku a  6. 
února jsme přivezli domu pěknou 
řádku medailí! 
Disco dance výsledky:  1. místo  disco 
malá skupina kat. hobby, 1. místo disco 
mini hobby Anička K., 2. místo  disco 
děti elite Kačenka (poprvé na  soutěži 
a dostala se rovnou do Elite), (pzn. ELI-
TE- nejvyšší soutěžní taneční úroveň), 
4. místo  disco děti elite Lili (postup 
do Elite poprvé), 9. místo disco hobby 
Natálka, 4. místo duo disco dance děti 
- Kačenka s Aničkou (postup do Elite, 
kde byl věkový rozdíl až 6 let !) 
Street dance výsledky: Všichni naši 

svěřenci se dostali do 
kategorie Elite!
Solo děti 1. mís-
to  Markétka, 2. mís-
to  Verča M., 3. mís-
to  Anetka, 5. místo  Kája, 
Solo mini  4. místo  Mia, 
Dua hobby+elite  1. mís-
to Tadeáš a Nikol, 3. mís-
to Kája a Vaness, Dua hob-
by  1. místo, Sólo junioři 
hobby 1. místo Verča B.,

Malá skupina kat. elite 1. místo, Dua 
elite  1. místo  Anet a Verča, 2. mís-
to Renda a Markét.
Děkujeme za obrovskou píli, energii 
a  čas našich úžasných trenérů, kteří 
děti vedou, a  také rodičům za  jejich 
neskutečný fanklub. 
Před sebou máme celou soutěžní se-
zonu. Držíme palečky, aby nám štěstí 
přálo jako doposud. Tímto bychom vás 
rádi pozvali na první stepařskou soutěž 
konanou v Říčanech, pořádanou 
DANCE EB, která se koná 23. 4. 2016. 
Sledujte nás na FB, kde najdete plno vi-
deí a fotek našich tanečníků :) 

Tereza Broukalová, www.danceeb.cz

Tanečníci TŠ Twist se v zimě neflákají!

STUDIO DANCe eb  
– velkolepý začátek roku!
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Zimní Olympiáda mládeže 2016
Po čtyřleté pauze se šachy se na zimní olympiádě objevily 
opět na letošní VII. Zimní Olympiádě mládeže.  Šachy patří 
mezi olympijské sporty a mezi nejrozšířenější sporty na pla-
netě Zemi.  Šachové Olympiády (Mistrovství světa) se hrají 
pravidelně za účasti více než 130 zemí světa.  Přesto na vel-
kou Olympiádu se hned tak nedostanou, protože přeci jen 
divácky nepatří mezi atraktivní sporty. I z těchto důvodů je 
pro šachy velká pocta i účast na takovéto dílčí olympiádě.
Zahajovací ceremoniál se odehrál 17. 1. v 15 hodin a stře-
dočeští šachisté  byli vylosováni mezi ty, kteří mohli aktiv-
ně napochodovat na úvodní ceremoniál, který  nesl všech-
ny aspekty klasické velké olympiády. Chomutovská SD 
Aréna zažila defilé výprav z celé země se jmény slavných 
sportovců v  čele jako vlajkonošů. Výběr Středočeského 
kraje vedl úřadující mistr světa v kanoistice Martin Fuksa. 
Proběhlo  zapálení olympijského ohně, zazněla česká stát-
ní hymna i slib sportovců a rozhodčích. Bonbónkem pak 
bylo hodinové vystoupení Ewy Farné.
Krajské výpravy měly 4 členy, z nich byla povinně jedna dív-
ka. Tou dívkou byla naše Julie Vilímová. Na startu se sešla eli-
ta ČR a výprava Stč. kraje obsadila 3. místo, což bylo vícemé-

ně překvapivé. Velkou zásluhu na konečném výsledku měla 
právě Julča, která v dívčí kategorii obsadila také 3. místo. 
Jak se Julče líbilo, jsem se zeptal:
Šachy jsou na zimní olympiádě potřetí a vždy reprezento-
vala Středočeský kraj dívka z Klubu šachistů Říčany 1925. 
Na bronzovou medaili ale zatím žádná nedosáhla. Jak jsi 
prožívala vyhlášení výsledků? 
Když jsem přicházela na pódium v SD Aréně, cítila jsem ner-
vozitu. Ale ta ze mě rázem spadla. Předávání medailí jsem si 
pak už jenom užívala v záři reflektorů na velkém zimním sta-
dionu, což se šachistům často nestává. Mohla jsem si tento 
pocit prožít dokonce hned dvakrát, protože naše středočeské 
družstvo také vybojovalo bronzovou olympijskou medaili. 
Zahajovací ceremoniál bývá velkým zážitkem. Jak se ti lí-
bil? Co tě zaujalo?
Zahajovací ceremoniál se mi velice líbil, bylo vidět, že 
mu pořadatelé věnovali velkou pozornost a dal jim hodně 
práce. Pro mě největším zážitkem bylo, že jsem se mohla 
potkat s hokejovou legendou Dominikem Haškem a ostat-
ními slavnými českými olympioniky a mistry světa. 
O olympiádě se říká, že je to svátek sportovců, protože se 
sportovci mohou setkávat napříč jednotlivými sporty. Měli 
jste možnost takových setkání?
Bohužel, příležitostí k  tomu moc nebylo. Každý den jsme 
odehráli dvě kola, takže příliš času nezbývalo. Ale poslední 
den jsme měli možnost stihnout finále hokejového utkání, 
kde se rozhodovalo o zlaté medaili. Naši hokejisté sice nehrá-
li, ale i tak jsme si mohli užít napínavou hokejovou atmosféru.
Blíží se Mistrovství České republiky v šachu mládeže. S ja-
kými ambicemi odjíždíš? 
I  přes dobrý výsledek na  olympiádě musím ještě do  MČR 
hodně trénovat, abych se sebou mohla být spokojená, a dou-
fám, že bude i trenér a výsledek se dostaví. Chtěla bych se kva-
lifikovat na ME, které se hraje  v letošním roce v Praze.

Jaroslav Říha

Klub českých turistů  
Říčany - Radošovice pořádá
XXXVIII. ročník turistického pochodu

OKOLím ŘíČAN – 50. rovnoběžka
Datum konání: sobota 19. března 2016
Trasy pochodu: 10, 18, 23, 36 km
Start: nádraží Čd Říčany
Startovné: dospělí 35 Kč, děti do 15 let a členové KČT 25 Kč
Cíl: v restauraci u Kozlů, 11–18 hodin kde obdržíte nový 
odznak a pěkný diplom
Informace: Přemysl douša, tel. 323 631 616 (606 442 269), 
e-mail: kct.ricany@seznam.cz, www.kct-ricany.cz 

Trasa 36 km: Říčany, Strašín, Janovický les, Babičky, doubek, 
hradešín, doubravčice, Šembera, Vyžlovka, Žernovka, Mukařov, 
Janovický les, Vojkov, Říčany – Cíl v restauraci u Kozlů (11.00 
– 18.00 hodin)
Trasa 26 km: Říčany, Strašín, Janovický les, Babičky, doubek, 
Žernovka, Mukařov, Janovický les, Vojkov, Říčany – Cíl 
v restauraci u Kozlů (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 18 km: Říčany, Strašín, Janovický les, Babičky, Žernovka, 
Mukařov, Janovický les, Vojkov, Říčany – Cíl v restauraci u Kozlů 
(11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 10 km: Říčany, Strašín, Janovický les, Vojkov, Říčany – Cíl 
v restauraci u Kozlů (11.00 – 18.00 hodin)
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Fuego na mistrovství Čr
Vedoucí a  trenéři našeho tanečního 
klubu se na  konci ledna zúčastnili 
Mistrovství České republiky v  latin-
skoamerických tancích v  kategorii 
Senior I a byla z  toho finálová účast. 
Jan a  Pavla Beránkovi se protančili 

na  krásné 5. místo. Ovšem ani po  Mistrovství nezahálí 
a  soutěží se účastní dál. První víkend v  únoru se vydali 
na  Otevřené mistrovství Saska a  Saska-Anhaltska. Zde 
tančili v kategorii Senior I A a suverénně zvítězili. 
Nejen Honza a Pavla reprezentují naše barvy. Na začátku 
ledna byla v Praze soutěž tanečního klubu Astra, kde byly 
soutěžit některé naše páry. Kategorie C latinskoamerických 
tanců se zúčastnily dva naše páry a oba se protančily do fi-
nále. Petr Tlustý a Šárka Spáčilová se umístili na 6. místě 
a Ondřej Hanuš s Marií Peltanovou získali 2. místo a tím 
i potřebné zbývající finálové umístění a nyní jsou párem tří-
dy B. Všem párům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Do konce taneční sezóny čeká naše páry ještě spousta ta-
nečních soutěží. Vy se však můžete těšit na 9. dubna, kdy 
se koná tradiční Fuego ples v Kulturním centru Labuť. Re-
zervace vstupenek je možná u pana Beránka, na telefonu 

603 559 476, nebo na e-mailu - jan.beranek@tanecnibe-
ranek.cz. Jako vždy budou k vidění ukázky latinsko-ame-
rických i standardních tanců, můžete se těšit na tombolu 
a především na spoustu tance a dobré zábavy. 

Vaše Fuego

ze sportu

Máme za  sebou 
již několik závodů 
tohoto roku. Při 
ohlédnutí za  loň-
skými úspěchy, kdy 
jsme z  každého zá-
vodu vozily medai-

le, jsme si přály, aby letošní rok pokračoval v podobném 
duchu.  Přestože jsme si vědomy, že to bude čím dál tím 
těžší cíl (holčičky postupují do starších, tedy i výkonnost-
ně náročnějších kategorií), vozíme medailová umístění 
i nadále.  Ze Všetat, kde se konal první závod tohoto roku, 
pro Říčany vybojovala zlatou medaili A. Žvejkalová a M. 
Škardová, bronzovou dovezla domů A. Jechová. Na Dob-
říšském čtyřboji vyhrály svou ktg. K. Rašková a A. Bernar-
dová, stříbro získala K. Šebestová a K. Kuchařová.
Poslední závod, který jsme zatím absolvovaly, proběhl 
v nedalekých Šestajovicích, kde město vybudovalo našim 
„gymnastickým soupeřkám“ překrásnou halu. Konal se 
zde 1. ročník závodů ve sportovní gymnastice s celostát-
ní účastí s  názvem DUO GYM CUP. Jak vlastně závody 
s motem „Gymnastická dvojčata, aneb ve dvou se to lépe 
cvičí“ probíhaly? Dvě gymnastky z  TJ v  dané kategorii 
tvořily družstvo. Každá ze závodnic zacvičila na  dvou 
nářadích dle vlastního výběru, přičemž dohromady mu-
sely absolvovat cvičení na  všech čtyřech  gymnastických 
nářadích (bradla, kladina, prostná a přeskok). Celkem si 
zde zacvičila tři říčanská „dvojčátka“. V těch nejmladších 
(ročník 2009-10) Andrejka Jechová a Amélka Žvejkalová 
ovládla celý závod a  zaslouženě vystoupala na  nejvyš-

ší stupínek. Ve  starší ktg. (ročník 2007-8) skončily třetí 
Majda Škardová s  Luckou Gaždovou a  úspěchem bylo 
i krásné 6. místo o rok mladších Lindy Procházkové a El-
lenky Pospíšilové. V soutěži družstev, při součtu známek 
z obou kategorií, našly Říčany přemožitele pouze v oddílu 
GK Vítkovice Ostrava.
Koncem ledna se dostala na  televizní obrazovky naše 
družstva TeamGymu. Pokud jste nestihli a zajímá vás, jak 
takový trénink probíhá a jak to u nás v tělocvičně vypadá, 
můžete vše zhlédnout ze záznamu na http://decko.ceska-
televize.cz/lvicata (vysíláno 23. 1. 2016)

JJ a BB

Závodní sportovní gymnastky TJ Tourist

Říčanské gymnastiku na duO GyM CuP
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mladí Říčanští 
ragbisté nezahálí

Ani mnohdy 
mrazivý leden 
nezastavil touhu 
mládežnických 
týmů Rugby 
Club Mountfield 
Říčany předvést 

svoje dovednosti na  zimních turna-
jích, některým hráčům ve vyšších ka-
tegoriích zakusit mnohdy těžký úděl 
rozhodčího a  trenérům pokračovat 
v  jejich vzdělávání a  nabývání po-
znatků od zkušenějších kolegů ze za-
hraničí. Radost nám udělali i zástupci 
našeho klubu v kategorii U18 na poli 
mezinárodním, když pomohli v repre-
zentačním dresu překvapit v  Heidel-
bergu domácí německý výběr.   

Modrá síla 
ve Zbuzanech
Téměř ihned po  vánočních svátcích 
zamířily mládežnické týmy Rugby 
Club Mountfield Říčany spolu s kluby, 
jako jsou Tatra Smíchov, RK Petrovi-
ce, Slavia Praha, Sparta Praha, Pra-
ga, Rakovník, Kralupy, Plzeň, Babice 
a dalšími do Zbuzan u Prahy, aby za-
hájily sérii halových turnajů v  místní 
nafukovací hale. Mladí říčanští rag-
bisté si dosavadní tři turnaje v  tomto 
roce užili a  při prvním turnaji např. 
zaznamenali rekord v  počtu zúčast-
něných dětí kategorie U8, kdy trenéři 
složili pět týmů v  celkovém počtu 33 
dětí. Celkem si novoroční turnaj užilo 
za celý den 98 týmů (5-7 hráčů či hrá-
ček) jednotlivých klubů a  kategorií, 
což představuje cca 600 účastníků.
Všechny mládežnické kategorie ne-
chaly na  hřišti vše a  jejich zaujetí 
hrou nadchlo zcela jistě i neutrálního 
diváka. „Jsem ráda, že kluci proda-
li na  hřišti to, co se učí na  tréninku. 
Podobné turnajové zápasy je moti-
vují k  tomu neustále se zlepšovat ...“, 
uvedla například trenérka nejmladší 
kategorie U6 Sandra Kazíková.

Rozhodčí má vždy 
pravdu 
Zbuzanské turnaje si trošku v jiné roli 
zažili i  vybraní hráči vyšších mládež-
nických kategorií, kadeti a junioři, kte-

ří coby začínající rozhodčí rozhodují 
v hale zápasy mladších ragbistů a na-
bývají tak praktických zkušeností, kte-
ré se jim budou hodit při další přípra-
vě na  tuto nelehkou sportovní řeholi. 
Velký dík tak patří Lukáši Linhartovi, 
Albertu Froňkovi, Albertu Suchopáro-
vi, Vojtěchu Růžičkovi a  řadě dalších 
odchovanců klubu, kteří dnes již nejen 
hrají za  Říčany, ale i  pískají ragbyová 
utkání dětí a  reprezentují ČR za  mlá-
dežnické reprezentace.  

Trenéři do lavic
Nezaháleli ani kluboví trenéři, když se 
ve  Zbuzanské klubovně účastnili ně-
kolika vzdělávacích seminářů. Jeden 
ze seminářů, který se zaměřil na rozvoj 
útočných dovedností u mládežnického 
ragby, vedl i  říčanský Tomáš Kohout, 
který je předsedou Komise mládeže 
ČSRU a certifikovaným školitelem Ru-
gby Europe. Vrcholem pak byla mož-
nost účastnit se UNITY FESTIVALU, 
který byl organizovaný ve  spolupráci 
s Anglickou ragbyovou federací, jehož 
součástí byl především turnaj dětí, ško-
lení trenérů a  rozhodčích, konference 
klubových zástupců a setkání zástupců 
ženského ragby. Po teoretickém úvodu 
pak následující den na  jednom z  tur-
najů ve  Zbuzanech patřil konkrétním 
tématům, které vyplynuly z  diskuze 
s trenéry a z analýzy hry. 

Osm statečných
Rugby Club Mountfield Říčany ne-
zahálel ani poli mezinárodním, když 

osm říčanských juniorů, konkrétně 
Martin Cimprich, Jan Fojtík, Albert 
Froněk, Lukáš Chytil, Kryštof Kobi-
án, Vojtěch Růžička, Albert Sucho-
pár a Vilém Vrkoč bylo pilířem důle-
žitého vítězství České reprezentace 
do  18 let nad domácím Německem 
39:34 v Heidelbergu. 

Co nás čeká
Bude pokračovat série halových tur-
najů ve  Zbuzanech a  už vyhlížíme 
první vrchol jarní sezóny, kterým 
bude Prague Youth Rugby Festival, 
jehož část (turnaj U14) proběhne 9. 
dubna 2016 také v Říčanech za účas-
ti nejen českých, ale i  zahraničních 
klubů z  Polska, Rumunska, Ruska, 
Ukrajiny a Německa.
Kategorie U8-U14 pak o  veliko-
nočních svátcích čeká mezinárodní 
turnaj ve  francouzském Grenoblu 
a kategorii U14 v půlce března další 
turnaj v italské Padově.
„Zahraniční turnaje umožňují srov-
nat úroveň českého ragby s  ostatními 
zeměmi a vždy představují jeden z vr-
cholů sezóny. Samotní hráči k nim při-
stupují se zvýšeným zaujetím, vyjadřu-
jící jejich touhu dobře reprezentovat 
české ragby a  naše město. Jsem rád, 
že mohu za poslední léta konstatovat, 
že se jim to daří, což dělá radost nejen 
nám trenérům, ale i vedení klubu, ro-
dičům a  ostatním příznivcům říčan-
ského ragby...“, sdělil Marek Fořt, 
trenér kategorie U8.    

Mediální komise RCM Říčany

ze sportu
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Ragby

ze sportu

Turnaje pro kluky i holky  
6. - 9. tříd základních škol 

a víceletých gymnázií  
v olympijském sedmičkovém 

ragby a ve školním 
tagovém ragby 

(bezkontaktní verze)

ragbyový Stadion 
JoSefa Kohouta, Říčany

ŽÁKOVSKÉ TURNAJE 
ŘÍČANSKÝCH ŠKOL

19. 5. 2016 OD 9:00

v rámci projekTu paTrioT pořádá  
Žákovské zastupitelstvo města Říčany  
a Rugby Club mountfield Říčany

PARTNEŘI

www.ricany.cz          www.ricany.rugby.cz

rugby_zaci_a5_v5_cerveny_mic.indd   1 10.2.2016   18:34:2859



ze sportu

Jako rychle uběhlo 
85 let od otevření ří-
čanského tenisové-
ho areálu, tak rych-
le to utíká i nám.
Je zde třetí část na-

šeho výletu do  světa říčanského bí-
lého sportu, který zde letos slaví své 
jubileum.
Jak jsme již uvedli, tenisové dvorce, 
nacházející se vedle známého „Soko-
láku“ v Sokolské ulici, byly otevřeny 
v  roce 1931. Od  té doby nepřetržitě 
fungují k radosti všech milovníků bí-
lého sportu s jedinou pauzou, kterou 
bylo období let 1941–1945.  Během 
druhé světové války bylo bohužel více 
prostoru pro jiné rakety, než ty teni-
sové. Chyběla antuka, míče a  další 
potřebné vybavení. Kurty zarostly 
plazivým zeleným býlím a  za  čtyři 
smutné válečné roky hodně zpustly. 
Zakázána byla též činnost Sokola.
Brzy po květnu 1945 se ale tenis v Ří-
čanech opět hrát začal, na  stejném 
místě jako před válkou.
Parta pracovitých lidí dala dvorce 
rychle dohromady.
K  této skupině lidí patřila osobnost, 
která stejné požehnané narozeniny 
jako náš oddíl oslaví v roce 2017 – je 
tedy pouze o rok mladší – František 
Křížek.
Pana Křížka můžete vidět s  raketou 
na  dvorcích Sokola již neuvěřitelných 
70. let! Tedy živoucí důkaz, že tenis se 
dá hrát opravdu v každém věku. Tenisu 
se začal věnovat naplno v  roce 1946. 
Od roku 1957 velmi často se svou stále 

usměvavou manželkou Zdenou, se kte-
rou jej, kromě životního jubilea, čeká 
příští rok diamantová svatba.
Více než 20 let byl závodním hráčem 
místního družstva, patřil vždy k velmi 
proaktivním členům oddílu. Po  roce 
1989 byl jedním z  hlavních strůjců 
obnovy Sokola v  Říčanech. Prvních 
patnáct let po  obnově, až do  roku 
2006, byl též jeho jednatelem a hos-
podářem jako člen výboru. 
Bohužel není mezi námi již mnoho 
pamětníků, kteří dokáží tak přesně 
a  barvitě povyprávět o  kompletní 
historii tenisového oddílu. Cokoli 
důležitého se událo, pan František 
byl u  toho.  Připomeňme např. re-
konstrukci zavlažování dvorců a  je-
jich oplocení v 70. letech; kompletní 
rekonstrukci kurtů s novou klubov-
nou v  roce 2001 (realizovanou též 
z  prostředků dotace od  České obce 
sokolské získané díky jeho úsilí) a za-
ložení po 10 let (1998–2007) trvající 
tradice červencového krkonošského 
tenisového soustředění dětí a  mlá-
deže v Černém Dole.
Přejme panu Františkovi i nadále pev-
né zdraví, životní elán a svěží, veselou 
mysl. Kéž bychom si i my po čtyřech 
setech dokázali v  84 letech sednout 
na  kolo a  vyšlápnout si vesele domů. 
A předávat své životní zkušenosti a zá-
žitky dále, jako on nám. Schválně, řek-
něte, kolik z  jeho vrstevníků by vám 
fotografie, které zde vidíte, předalo se 
slovy „tady jsem ti to dal na  flešku“; 
poradilo by vám, ať si „na Wikipedii“ 
vyhledáte to a to a po 4 km pěší chůzi 

k lékaři těsně před tím by vám do de-
seti hodin večer povědělo svěže vše, co 
potřebujete vědět?
Již více než 40 let téměř každý víkend 
dopoledne najdete Františka na  kurtě 
spolu s  dalšími seniory v  našem VCT 
– Veteran Club-Tennis. Vstoupíte-li 
do toho „klubu“, máte již desítky let jis-
totu jasných pravidel. Hraje se čtyřhra, 
která je méně fyzicky náročná než dvou-
hra, navíc umožňuje sportovní vyžití 
většímu počtu hráčů. A samozřejmě je 
to o partě dobrých přátel a legraci. Podle 
své herní úrovně jste součástí A či B sku-
piny. Dvojice do příštího setu se vždy lo-
sují z balíčku jednohlavých karet. Dvě 
nejvyšší a dvě nejnižší hrají spolu. Neby-
lo by to správné zápolení bez motivace. 
Tou je již desetiletí desetikoruna od kaž-
dého hráče, vsazená do  hry, položená 
na sloupku u sítě. Vítězové berou 20 Kč 
„prize money“, poražení přicházejí 
o  svůj vklad. (Ve  VCT inflace neplatí. 
Navíc žijeme v ČR, kde tato částka stále 
stačí na svlažení hrdla zlatavým mokem 
po  sportovním výkonu.) Velmi rád se 
o víkendu za našimi seniory občas za-
stavím, je to vždy setkání s nějakým po-
zitivním adjektivem – veselé, poučné, 
přátelské, dojemné… a díky přítomné-
mu grilu též gurmánské.
86. sezóna se blíží. Dvorce své brá-
ny otevřou již za necelé dva měsíce. 
Těšíme se na vás!

Za Tenisový oddíl Sokola Říčany 
a Radošovice Václav Votruba

(s použitím materiálů a stále skvělé 
paměti pana Fr. Křížka a jeho 

manželky Zdeny)

85 let tenisového oddílu Sokola (3)

Čtveřice 
osobností 
říčanského 
tenisu sleduje 
tenisový turnaj 
ve sportovní 
hale v 80. 
letech – zleva: 
František 
Křížek, Miro-
slav Pangrác, 
Vladimír 
Černohorský 
a Václav 
Červenka

Manželé Křížkovi v pauze mezi tenisovými zápasy
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ze sportu

DaTUM ČaS SPORT a KaTEgORIE PROgRaM MíSTO

5. 3. 14.00 košíková ml.žákyně U 14 Říčany - Jičín sportovní hala Říčany

5. 3. 16.30 košíková kadetky U 17 Říčany - Litomyšl sportovní hala Říčany

6. 3. 9.00 košíková ml.žákyně U 14 Říčany - Trutnov sportovní hala Říčany

6. 3. 11.30. košíková kadetky U 17 Říčany - Hradec Králové sportovní hala Říčany

6. 3. 14.00 košíková st. minižákyně KP U13 Říčany - HB Praha sportovní hala Říčany

12. 3. 8–16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

13. 3. 9–15.00 košíková nejml.minižákyně U 11 turnaj sportovní hala Říčany

19. 3. 9.30 košíková st. minižákyně KP U13 Říčany - Poděbrady sportovní hala Říčany

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – březen 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

Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice se na konci ledna rozloučila s  paní Hanou 
Olivovou. V sestře Haně ztrácí jednota členku oddanou idejím Sokola, přátelskou, obětavou 
a vždy připravenou kdekoliv pomoci.  Svými postoji a prací nám bude trvalým příkladem. 
Čest její památce! Výbor T. J. Sokol Říčany a Radošovice 
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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 

Co se děje v kultuře

bŘeZeN –  
měSíC ČTeNáŘŮ
Březen je tradičně spojován s  literatu-
rou a se vším, co s ní souvisí. Mnozí si 
pamatují označení března  jako „Měsíce 
knihy“. Později se s  rozvojem IT tech-
niky stal březen „Měsícem internetu“. 
Nyní se v zaměření akcí vracíme od in-
ternetu k četbě knih a březen je tedy ce-
lostátně „Měsícem čtenářů“. V něm se 
knihovny často snaží obohatit své služby 
čtenářům o  nějaký nadstandard oproti 
běžnému provozu. Naše knihovna ne-
bude výjimkou, pro návštěvníky máme 
připraveny různé akce a novinky.

Půjčování audioknih 
v oddělení pro děti
Husova knihovna zavedla v říjnu minu-
lého roku v oddělení pro dospělé novou 
službu – půjčování audioknih – zvuko-
vých dokumentů na CD. Od března roz-
šiřujeme tuto službu i  na  oddělení pro 
děti.  Audiokniha představuje další alter-
nativu ke čtení klasické papírové knihy, 
i když ji nenahrazuje, je jiným fenomé-
nem. Výběr titulů pro děti ve  formátu 

audio CD je široký a naši dětští čtenáři 
i jejich rodiče projevovali o ně zájem, ze-
jména po  zahájení výpůjček audioknih 
v oddělení pro dospělé. Nyní již můžeme 
tento zájem uspokojit zavedením této 
služby v  celé knihovně. Podmínky pro 
výpůjčky audioknih v oddělení pro děti 
jsou stejné jako v oddělení pro dospělé 
– výpůjční lhůta 1 měsíc, najednou je 
možné si půjčit nejvýše 5 audioknih. 

„Nadílka“ knih
V březnu budeme nabízet návštěvní-
kům „nadílku“ starších knih, které si 
mohou čtenáři zdarma odnést (do vy-
čerpání zásob).

„amnestie“
Čtenářům budeme v březnu odpouš-
tět sankce za  první upomínku při 
opožděném vrácení knih 

Spisovatelka Petra Hůlová je absol-
ventkou oboru kulturologie a  mongo-

listiky na  Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity.  V letech 2000 až 2001 po-
bývala v  Mongolsku, kde se odehrává 
děj jejího prvního románu, Paměť mojí 
babičce. Tento román autorku proslavil 
a získal  cenu Magnesia Litera v kate-
gorii Objev roku, kromě toho zvítězil 
v  anketě Lidových novin Kniha roku. 
Pobývala také ve  Spojených státech 
amerických, kde se odehrává děj její 
knihy Cirkus Les Mémoires. Z  jejích 
dalších úspěšných děl jmenujme např. 

Připravujeme:
21.4. „Knihovna po  zavíračce“ – 
hostem bude říčanský výtvarník Jan 
Pillvein
12.5. Marie Formáčková – autorské 
čtení a beseda

ČTVrTeK 10. 3. OD 18 HODIN, ODDěLeNí PrO DOSPěLÉ

Petra Hůlová – autorské čtení a beseda  
novely Přes matný sklo, Macocha, 
Umělohmotný pokoj či romány Sta-
nice tajga, Strážci občanského dobra 
a Čechy, země zaslíbená. Kromě psaní 
knih Petra Hůlová také pravidelně při-
spívá do časopisu Respekt. Žije v Praze.
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PReCeDenS
 St 23 / 03 / 2016 – 20.00
   PRecedenS v záSadně omlazené SeStavě  
   šPičkových hudebníků S ambiciózním  
   konceRtním PRojektem, kteRému vévodí  
   fenomenální hlaS zPěvačky Ivy Marešové.  

Sto zvířat
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
   konceRt k nové deSce  
   „MInIsterstvo Mýho nItra”.  

„tohle turné bude určitě naše největší. moc se těšíme a chystáme i spoustu 
technických vychytávek. ale naši skalní fanoušci se nemusejí obávat, že bychom 
měli laserovou show, se kterou budeme sestřelovat družice nebo zlatý slony 
tančící na chobotech. Prostě si nemyslíme, že je to to nejdůležitější. lidi chodí 
na naše koncerty hlavně kvůli silné energii, kterou se my sami snažíme posílat  
z pódia a tu za nás žádný blikátka neudělají,“ říká kytarista Rybiček 48 Petr lebeda. 
jeho spoluhráči doplňují, že do každého vystoupení jdou, jako by to mělo být jejich 
poslední, stejně tak i do následné afterpárty s fanoušky. „takže pak děkujeme 
za každý nový ráno a slibujeme, že už nebudeme pít. což nám pravidelně vydrží 
nejpozději do dalšího koncertu,“ říká zpěvák a baskytarista kuba Ryba a dodává, 
že to jak může skončit jejich životní styl, zachytili muzikanti humorně v aktuálním 
kontroverzním klipu. v něm sám zemře a během rozlučkové party v krematoriu  
se probere k životu. „je to stejný jako v tom klipu, prostě střídáme fáze 
nesmrtelnosti a umírání. na koncertech jsme nesmrtelní, pak si lížeme rány 
a počítáme čas do dalšího koncertu a nové fáze nesmrtelnosti,“ uzavírá. v roli 
předkapely se představí velký nový talent české scény john Wolfhooker, který 
sbírá úspěchy i v zahraničí.

Skupina Rybičky 48 vznikla v roce 2002 a za dobu svého fungování se posunula 
na pozici české pop-punkové jedničky a patří tak mezi přední festivalové a klubové 
stálice české hudební scény. kapela Rybičky 48 odehrála bezmála tisíc koncertů 
v české republice i zahraničí a vystupovala rovněž jako host na startu světového 
turné americké legendy the offspring. na svém kontě mají R48 pět řadových alb, 
dvě dvd, na kterých se objevily i hity zamilovaný/nešťastná, léto, emily, vážené 
dámy a mnoho dalších. 

PreCeDens 
– vstává jako Fénix z popela
„v osmdesátých letech se skupina Precedens stala fenoménem. debut doba ledová 
přinesl zcela originální tvář rockové scény a jistě jej lze nazvat kultovním albem. na něj 
úspěšně navázala i alba následující (věž z Písku, Pompeje, aurora) videoklipy a koncerty 
a řada zásadních úspěchů. Post zpěvačky po prvotním období, kdy byl frontmanem jan 
Sahara hedl (např. tisíc jmen), zastávala nejdéle bára basiková. v 90. letech vznikla 
jako přímé pokračování Precedens skupina basic beat (např. Soumrak bohů) s ještě 
výraznějším akcentem na basikovou jako sólistku. vedoucí Precedens a výhradní 
autor hudby i textů martin němec objevil po bářině odchodu zpěváka Petra koláře, 
který s kapelou nazpíval dvě alba němcových písní la, la, lá a drž hudbu! (s písněmi 
např. jsi můj anděl, berlínská zeď). k třicátému výročí vzniku Precedens odehrála 
kapela několik velmi úspěšných koncertů se všemi těmito interprety. Po období krátké 
„hibernace“, kdy se němec věnoval své druhé autorské kapele lili marlene, přichází 
nyní Precedens v zásadně omlazené sestavě špičkových hudebníků s ambiciózním 
koncertním projektem, kterému vévodí fenomenální hlas zpěvačky ivy marešové. 
zaznějí písně původní i novinky v podání plném energie a špičkové hudební invence. 
originalitu němcových písní, dravou energii kapely a úchvatný zpěv – to vše nabízí 
současný Precedens“.

fanoušci se mohou těšit mimo jiné na známé skladby z autorské dílny klávesisty martina 
němce jako „doba ledová“, „věž z písku“, legendární hit kapely Precedens „Soumrak bohů“ 
či novou píseň „větrný mlýny“ napsanou přímo pro novou zpěvačku ivu marešovou.

kapela hraje ve složení:

Iva Marešová (zpěv), Martin němec (klávesy), Pavel nedoma (klávesy), Jan šobr 
(kytara), David Pavlík (kytara), Martin Ivan (basová kytara) a radek Doležal (bicí).

ZÁPIsy Do taneČnÍCh KUrZŮ v roCe 2016

      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny  
v sobotu 10. září  2016 v 17.00 a 20.00 v sále kc labuť v Říčanech. 
Přihlásit se můžete v  kanceláři kc nebo prostřednictvím webových 
stránek. taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 7. října 2016, 
budou se konat vždy jednou za 14 dní. jsou rozděleny na začátečníky 
a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.všechny kurzy 
povede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní janou vítovou.

nebUď labUť a  zajdi na kultuRu!

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

17.30

03

LIGa PRotI nevĚře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
   komedie S detektivní záPletkou.  
   hRají: veronIKa novÁ, Ivo šMolDas, 
   MIChaela KUKlovÁ. 

RYbIČKY 48
 Pá 11 / 03 / 2016 – 20.00
  konceRt v Rámci „slIbUJU, že nebUDU  
   PÍt toUr”. PŘedkaPela: John WolFhooKer. 

 DIvaDlo 

lIga ProtI nevěŘe
Út komedie s detektivní zápletkou. hrají: veronika nová, Ivo šmoldas, 
Michaela Kuklová.

 KonCert y 

MetroPolItan JaZZ banD  
a bÁra ŘehÁČKovÁ
St koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 ta neC 

taneČnÍ aKaDeMIe
čt  zuš Říčany.

 sPoleČnos t a ta neC 

Ples ZDravotnÍ a ZÁChranné slUžby
So k tanci a poslechu hraje skupina „Mto Klešice”.

 sPoleČnos t a ta neC 

PrvnÍ ŘÍČansKÁ veŘeJnÁ tanČÍrna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KonCert y 

rybIČKy 48
Pá koncert v rámci „slibuju, že nebudu pít toUr”.  
Předkapela: John Wolfhooker.

 sPoleČnos t a ta neC 

Ples JaZyKové šKoly langFor
So k tanci hrají adéla Donátová a Zdeňek sýkora s kapelou. 

 vÁ žn Á hUDba 

šteFan MargIta – tenor
St  Úsměvy – písně a operní arie. klavírní doprovod Katarína bachmanová. 
koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 sPoleČnos t a ta neC 

PrvnÍ ŘÍČansKÁ veŘeJnÁ tanČÍrna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KonCert y 

PreCeDens
St koncert.

20.00

02

těšíme se na vaši návštěvu!

KRuCIPüSK 
 Pá 29 / 04 / 2016 – 20.00
  konceRt k nové deSce „tIntIlI vantIlI”. 

19.00

05

19.00

10

19.30

16

20.00

11

QueenIe
 Pá 13 / 05 / 2016 – 20.00
   konceRt SkuPiny, kteRá Se Řadí mezi  
   PŘední QUeen tRibute kaPely v evRoPě.  

20.00

12

19.00

22

20.00

23
abba WoRLD RevIvaL
 Pá 22 / 04 / 2016 – 20.00
   konceRt oblíbené Revivalové kaPely  
   S neStáRnoucími hity švédSké  
   SkuPiny abba.  

zPívÁMe a tanČíMe  
S MíŠou
 So 16 / 04 / 2016 – 15.00
  PoŘad PRo děti S MÍšoU rŮžIČKovoU. 

RobeRt KřeSťan  
& DRuhÁ tRÁva – 25 Let
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
   konceRt k 25. výRočí založení kaPely.   

WaKe uP anD LIve 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
  finálový konceRt vítězných kaPel  
   Sotěžního multižánRového hudebního  
   feStivalu. PŘihláška PRo kaPely  
   na: WWW.WaKeUPFestIval.CZ.  

Jazz CoLLeGIuM  
boba zaJíČKa 
 St 13 / 04 / 2016 – 20.00
  hoSt: DarJa KUnCovÁ. konceRt z cyklu  
   „JaZZové veČery v ŘÍČaneCh”. 

rybIČKy 48 
– Kapela dorazí do Říčan se svým největším turné
Pop-punková kapela Rybičky 48 se po vyprodaném podzimním klubovém turné přesouvá 
do velkých sálů. koncertní šňůra nazvaná podle posledního videoklipu a singlu Slibuju,  
že nebudu pít tour, bude v historii kapely jednoznačně největší. ve pátek 11. března 
dorazí také do Říčan.

Přestože muzikanti připravují show, kterou od nich zatím jejich fanoušci 
neviděli, druhým dechem dodávají, že koncerty budou stát především na energii 
a zábavě, které dokážou vtáhnout do děje fanoušky všech věkových skupin. 
začátek koncertu v kc labuť je ve 20 hodin. zároveň kapela přichází s novým 
klipem ke skladbě magdaléna. je sestříhaný ze záběrů vyprodaných podzimních 
koncertů a fanouškům ukazuje, na co se mohou těšit od února ve větších sálech. 

info@kclabut.cz
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Skupina Rybičky 48 vznikla v roce 2002 a za dobu svého fungování se posunula 
na pozici české pop-punkové jedničky a patří tak mezi přední festivalové a klubové 
stálice české hudební scény. kapela Rybičky 48 odehrála bezmála tisíc koncertů 
v české republice i zahraničí a vystupovala rovněž jako host na startu světového 
turné americké legendy the offspring. na svém kontě mají R48 pět řadových alb, 
dvě dvd, na kterých se objevily i hity zamilovaný/nešťastná, léto, emily, vážené 
dámy a mnoho dalších. 

PreCeDens 
– vstává jako Fénix z popela
„v osmdesátých letech se skupina Precedens stala fenoménem. debut doba ledová 
přinesl zcela originální tvář rockové scény a jistě jej lze nazvat kultovním albem. na něj 
úspěšně navázala i alba následující (věž z Písku, Pompeje, aurora) videoklipy a koncerty 
a řada zásadních úspěchů. Post zpěvačky po prvotním období, kdy byl frontmanem jan 
Sahara hedl (např. tisíc jmen), zastávala nejdéle bára basiková. v 90. letech vznikla 
jako přímé pokračování Precedens skupina basic beat (např. Soumrak bohů) s ještě 
výraznějším akcentem na basikovou jako sólistku. vedoucí Precedens a výhradní 
autor hudby i textů martin němec objevil po bářině odchodu zpěváka Petra koláře, 
který s kapelou nazpíval dvě alba němcových písní la, la, lá a drž hudbu! (s písněmi 
např. jsi můj anděl, berlínská zeď). k třicátému výročí vzniku Precedens odehrála 
kapela několik velmi úspěšných koncertů se všemi těmito interprety. Po období krátké 
„hibernace“, kdy se němec věnoval své druhé autorské kapele lili marlene, přichází 
nyní Precedens v zásadně omlazené sestavě špičkových hudebníků s ambiciózním 
koncertním projektem, kterému vévodí fenomenální hlas zpěvačky ivy marešové. 
zaznějí písně původní i novinky v podání plném energie a špičkové hudební invence. 
originalitu němcových písní, dravou energii kapely a úchvatný zpěv – to vše nabízí 
současný Precedens“.

fanoušci se mohou těšit mimo jiné na známé skladby z autorské dílny klávesisty martina 
němce jako „doba ledová“, „věž z písku“, legendární hit kapely Precedens „Soumrak bohů“ 
či novou píseň „větrný mlýny“ napsanou přímo pro novou zpěvačku ivu marešovou.

kapela hraje ve složení:

Iva Marešová (zpěv), Martin němec (klávesy), Pavel nedoma (klávesy), Jan šobr 
(kytara), David Pavlík (kytara), Martin Ivan (basová kytara) a radek Doležal (bicí).

ZÁPIsy Do taneČnÍCh KUrZŮ v roCe 2016

      Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny  
v sobotu 10. září  2016 v 17.00 a 20.00 v sále kc labuť v Říčanech. 
Přihlásit se můžete v  kanceláři kc nebo prostřednictvím webových 
stránek. taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 7. října 2016, 
budou se konat vždy jednou za 14 dní. jsou rozděleny na začátečníky 
a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.všechny kurzy 
povede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou paní janou vítovou.

nebUď labUť a  zajdi na kultuRu!

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

17.30

03

LIGa PRotI nevĚře
 Út 01 / 03 / 2016 – 20.00
   komedie S detektivní záPletkou.  
   hRají: veronIKa novÁ, Ivo šMolDas, 
   MIChaela KUKlovÁ. 

RYbIČKY 48
 Pá 11 / 03 / 2016 – 20.00
  konceRt v Rámci „slIbUJU, že nebUDU  
   PÍt toUr”. PŘedkaPela: John WolFhooKer. 

 DIvaDlo 

lIga ProtI nevěŘe
Út komedie s detektivní zápletkou. hrají: veronika nová, Ivo šmoldas, 
Michaela Kuklová.

 KonCert y 

MetroPolItan JaZZ banD  
a bÁra ŘehÁČKovÁ
St koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 ta neC 

taneČnÍ aKaDeMIe
čt  zuš Říčany.

 sPoleČnos t a ta neC 

Ples ZDravotnÍ a ZÁChranné slUžby
So k tanci a poslechu hraje skupina „Mto Klešice”.

 sPoleČnos t a ta neC 

PrvnÍ ŘÍČansKÁ veŘeJnÁ tanČÍrna
čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KonCert y 

rybIČKy 48
Pá koncert v rámci „slibuju, že nebudu pít toUr”.  
Předkapela: John Wolfhooker.

 sPoleČnos t a ta neC 

Ples JaZyKové šKoly langFor
So k tanci hrají adéla Donátová a Zdeňek sýkora s kapelou. 

 vÁ žn Á hUDba 

šteFan MargIta – tenor
St  Úsměvy – písně a operní arie. klavírní doprovod Katarína bachmanová. 
koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 sPoleČnos t a ta neC 

PrvnÍ ŘÍČansKÁ veŘeJnÁ tanČÍrna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte se 
pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KonCert y 

PreCeDens
St koncert.

20.00

02

těšíme se na vaši návštěvu!

KRuCIPüSK 
 Pá 29 / 04 / 2016 – 20.00
  konceRt k nové deSce „tIntIlI vantIlI”. 

19.00

05

19.00

10

19.30

16

20.00

11

QueenIe
 Pá 13 / 05 / 2016 – 20.00
   konceRt SkuPiny, kteRá Se Řadí mezi  
   PŘední QUeen tRibute kaPely v evRoPě.  

20.00

12

19.00

22

20.00

23
abba WoRLD RevIvaL
 Pá 22 / 04 / 2016 – 20.00
   konceRt oblíbené Revivalové kaPely  
   S neStáRnoucími hity švédSké  
   SkuPiny abba.  

zPívÁMe a tanČíMe  
S MíŠou
 So 16 / 04 / 2016 – 15.00
  PoŘad PRo děti S MÍšoU rŮžIČKovoU. 

RobeRt KřeSťan  
& DRuhÁ tRÁva – 25 Let
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
   konceRt k 25. výRočí založení kaPely.   

WaKe uP anD LIve 2016
 Pá 01 / 04 / 2016 – 18.00
  finálový konceRt vítězných kaPel  
   Sotěžního multižánRového hudebního  
   feStivalu. PŘihláška PRo kaPely  
   na: WWW.WaKeUPFestIval.CZ.  

Jazz CoLLeGIuM  
boba zaJíČKa 
 St 13 / 04 / 2016 – 20.00
  hoSt: DarJa KUnCovÁ. konceRt z cyklu  
   „JaZZové veČery v ŘÍČaneCh”. 

rybIČKy 48 
– Kapela dorazí do Říčan se svým největším turné
Pop-punková kapela Rybičky 48 se po vyprodaném podzimním klubovém turné přesouvá 
do velkých sálů. koncertní šňůra nazvaná podle posledního videoklipu a singlu Slibuju,  
že nebudu pít tour, bude v historii kapely jednoznačně největší. ve pátek 11. března 
dorazí také do Říčan.

Přestože muzikanti připravují show, kterou od nich zatím jejich fanoušci 
neviděli, druhým dechem dodávají, že koncerty budou stát především na energii 
a zábavě, které dokážou vtáhnout do děje fanoušky všech věkových skupin. 
začátek koncertu v kc labuť je ve 20 hodin. zároveň kapela přichází s novým 
klipem ke skladbě magdaléna. je sestříhaný ze záběrů vyprodaných podzimních 
koncertů a fanouškům ukazuje, na co se mohou těšit od února ve větších sálech. 

info@kclabut.cz



Co se děje v kultuře

Výstava SVěT 
KOSTIČeK
10. února až 10. dubna

Vstupte do  světa LEGO® - do  světa tvoři-
vosti, zábavy a objevování. Čeká vás letiště 
s letadly z 90. let i současnosti, auta, jezdící 
vlak, který můžete ovládat, filmoví hrdino-
vé (Toy Story, Star Wars aj.), architektura 
a mnoho dalších exponátů z různých časo-
vých období. Uvidíte tovární sety i autorská 
díla ze sbírek soukromých sběratelů a stavi-
telů. 
Děti si mohou stavět z   kostek LEGO® 
Duplo a  LEGO® Classic. K  zakoupení 
jsou některé druhy nových továrních 
setů. 
Výstavu připravil Ing. arch. Petr Šimr – 
Peesko.
Pro školy je připraven doprovodný pro-
gram se stavebnicí LEGO®, zaměřený 
na  rozvoj matematického a  logického 
myšlení zábavnou formou.  

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, rodin-
né 100 Kč

rUKODěLNá DíLNA: 
morana
čtvrtek 10. března od 17 hodin

Přijďte se podílet 
na společném vytváření 
říčanské 
Morany, 
která bude 
vynášena o Smrtné neděli 
13. března. Vyrobte si také 
svou Moranu. Kromě 
radosti ze společného tvo-
ření se i něco dozvíte o této 
zajímavé tradici. Přineste si 
na zdobení vyfouklá vejce, 
prázdné ulity a mašle, 
ostatní materiál bude zajištěn. 
Vstupné 50 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

Švédsko I. – Gotland 
úterý 15. března od 18 hodin

Zemí Vikingů, rauků a zkameně-
lin. Vyprávění o  cestě na  ostrov 
Gotland (země Gótů), největší 
ostrov Švédského království. 
Krajinou vápencových útesů s vě-
trnými mlýny, farmářskými used-
lostmi  a megalitickými stavbami 
z  období severské doby železné 
a vikingské doby. Uvidíme krátký 
film z největšího švédského svát-
ku - svátku letního slunovratu. 
Proběhne ochutnávka tradičního 
švédského pečiva podávaného 
u příležitosti svátku slunovratu.

Švédsko II. – Öland 
úterý 29. března od 18 hodin

Zemí majáků, mostů a  větrných 
mlýnů. Pokračování vyprávění 
z  cest za  geologickými, botanic-
kými a historickými zajímavostmi 
jižní oblasti Švédska nás zavede 
na ostrov Öland s jedinečnou kra-
jinou - tzv. Alvarskou planinou, 
která na přelomu května a června 
rozkvétá miliony květů orchidejí. 
Právě zde tráví svou dovolenou 
švédská královská rodina.

Švédsko III. – Jižní 
Švédsko a dánský 
ostrov Sjaelland
úterý 12. dubna od 18 hodin

Cesta z  německého ostrova Ru-
jána, kde leží jedinečný národní 
park Jasmund s křídovými útesy, 
do  švédského Trelleborgu - dáv-
ného sídla Vikingů. Navštívíme 
největší švédský megalitický 
monument ve  tvaru lodi - Alles 
Stenar a královskou hrobku v Ki-
viku.  Výpravu zakončíme na os-
trově Sjælland, který je na jedné 
straně spojen se švédskou pev-
ninou Öresundským mostem 
a  z  druhé strany mostem přes 
Velký Belt s ostrovem Fyn. 

Na  konci každé přednášky  uvi-
díte krátký film, ukázku doveze-
ných přírodnin (herbář, vzorky 
plážových písků aj.), české lite-
ratury o  dané oblasti (cestopisy, 
průvodce) i cizojazyčné literatury 
(obrazové publikace). K nahléd-
nutí bude také sbírka pohlednic.

Promítá a vypráví Jindřich Částka
Vstupné 50 Kč (zvýhodněné 
vstupné na celý cyklus 120 Kč)

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVěTA: 
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Jedním z  posledních přírůstků 
do  našeho muzea je automatofon 
(hrací skříňka) v  podobě piana. 
Pochází z rodiny Melounů, jejichž 
příbuzný František Meloun byl 
v letech 1858-1865 říčanským sta-
rostou. Hráli si s ní děti Melouno-
vých ve vile v Kolovratské ulici čp. 
277/3, kterou si rodina nechala 
postavit na přelomu 19. a 20. sto-
letí (viz fotografie na zadní straně 
Kurýra z dubna 2015).
Na boku je umístěna klička, která 

rozpohybuje vyměnitelný kovový 
kotouč s  drobnými hroty. Při otá-
čení vytváří libozvučnou melodii. 
Hrací skříňka funguje na  podob-
ném principu jako flašinety nebo 
orchestriony.
Muzeu darovaná hrací skříňka je 
německé výroby značky Impera-
tor. Pochází patrně z  počátku 20. 
století. Dochovalo se k ní i několik 
výměnných kotoučů. Co jeden ko-
touč, to melodie jedné písně.

Martin Hůrka

Z PŘírŮSTKŮ mUZeA
Automatofon

rUKODěLNá DíLNA: 
rozkvetlé náušnice
pondělí 4. dubna od 18 hodin

Oslavte příchod jara s  vlastnoručně 
vyrobenými rozkvetlými náušnicemi, 
nebo si přijďte vyrobit originální dá-
rek! Zhotovíte si náušnice plné kvítků 
a lístků ve vámi zvolené barevné kom-
binaci. Veškerý materiál je v ceně kur-
zu. Dílna je vhodná i pro děti od 12 let.
Dílnu povede Marie Tvrdoňová
Cena dílny je 150 Kč

PŘíměSTSKý 
PŘírODOVěDNý 
TábOr: mikrokosmos 
v Říčanském lese
Kdy: 18. – 22. července 2016, každý 
den od 8:30 do 16:30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její 
okolí
Pro koho: děti od  7 do  12 let 
(od ukončené 1. třídy)
Cena:   2500 Kč (v ceně stravování – 
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim, 
program, lektoři)
Sourozenecká cena:   2200 Kč / dítě   
(pokud se tábora zúčastní sourozen-
ci, každý z nich platí tuto cenu) 
Vypravte se s námi za tajemstvím lesa 
kolem Říčanské hájovny. Prozkou-
máme život v okolní přírodě, budeme 
pozorovat motýly, můry a brouky. Za-
hrajeme si různé hry, budeme sporto-
vat a  tvořit. Úspěšné badatele čeká 
na konci tábora odměna.

PŘíměSTSKý 
ŘemeSLNý TábOr: 
Stroj času
Kdy: 8. – 12. srpna 2016, každý den 
od 8:30 do 16:30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její 
okolí
Pro koho: děti od  7 do  12 let 
(od ukončené 1. třídy)
Cena:   2700 Kč (v ceně stravování – 
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim, 
program, lektoři)
Sourozenecká cena:   2500 Kč / dítě   
(pokud se tábora zúčastní sourozen-
ci, každý z nich platí tuto cenu) 
Stroj času nás přenese do  minulosti 
v  různých dobách, kde se setkáme s   
řemeslníky a možná i vědci. Na kaž-
dém výletu se něco naučíme. Dráto-
vat, pracovat se dřevem, péct chleba, 
barvit textil, plstit, tkát a další doved-
nosti.  Pojďte s námi objevovat zapo-
menuté a  poznávat kouzlo starých 
časů.  

Bližší informace o táborech a přihláš-
ky dětí na  e-mailu: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz

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

Srdečně Vás zveme na další ročník jarního 

úklidu obcí a přírody v jejich okolí.

Akce se koná

v sobotu 9. 4. 2016 od 9:00 hod.

Vítán je každý, kdo má chuť pomoci.

www.laduv-kraj.cz

Partneři:
ČSOP • ASA • Marius Pedersen • Van Gillern

Podrobné informace získáte
na obecních úřadech svých obcí.
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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

do 10. 4. Říčany Barevný svět kostiček – Svět Lega, čeká vás letiště s letadly, auta, jezdící vlak, 
filmoví hrdinové, architektura a mnoho dalších exponátů. Muzeum.

2. 3. Říčany 20.00 Metropolitan Jazz Band Praha & Bára Řeháčková – Koncert v Kulturním 
Centru Labuť.

3 3. Říčany 17.30 Taneční akademie – Pořádá ZUŠ Říčany v Kulturním Centu Labuť.
4. 3. Kunice Pink Floyd Revival Acoustic – Koncert v červeném sále zámku Berchtold. 

Vstupné 150 Kč.
5. 3. Štiřín 19.30 Květinkový ples – Večerem provází Hana Heřmánková a Václav Větvička, k tanci 

a poslechu hraje Josef Hlavsa s orchestrem Prague Casino. Tombola, vstupné 
600 Kč. Salmův dvůr.

5. 3. Říčany 20.00 Ples Zdravotní a záchranné služby – Kulturní centrum Labuť
5. 3. Hrusice 20.00 Maškarní baráčnický ples – Ples v sokolovně. Bohatá tombola, masky vítány.
6. 3. Mnichovice 14.00 Taneční odpoledne pro seniory – Pro všechny, kteří mají chuť si zatančit, zazpívat 

a strávit příjemné odpoledne se svými sousedy u malého občerstvení. Hraje skupina 
Pohoda. Mnichovická krčma.

8 .3. Benešov 19.00 Koncert společná věc – Unikátní parabolická projekce Tomáše Pfeiffera, vstupné 
130/110 Kč. Aula Gymnázia.

10. 3. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – Kvalitní taneční hudba, neformální oblečení. 
Kulturní centrum Labuť.

11. 3. Říčany 20.00 Rybičky 48 – Koncert v rámci „Slibuju, že nebudu pít TOUR“. Předkapela John 
Wolfhooker. Kulturní centrum Labuť.

12. 3. Říčany 20.00 Ples Jazykové školy LANGFOR – K tanci hrají Adéla Donátová a Zdeněk Sýkora 
s kapelou. Vstupné 200 Kč. Kulturní centrum Labuť.

13. 3. Říčany 7.25 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Srbsko - Líteň - Zadní Třebáň, 12,5 km. 
Odjezd vlakem v 7.25. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

14. 3. Říčany 18.00 Cyklus čtení starých textů - 3. seminář – Cyklus je určen laickým zájemcům 
o historii, obecním kronikářům či studentům historických oborů.Důraz bude 
kladen na novogotická písma. Lektoruje Martin Hůrka, vstupné 100 Kč. Muzeum.

18. 3. Říčany 20.00 Jiří Schmitzer – Koncert velmi osobitého písničkáře a herce. Vstupné 240 Kč. 
Volnočasové Centrum Na Fialce.

18. 3. Kunice 20.00 Zámecká diskotéka – Zámek Berchtold
19. 3. Říčany 7.00 Okolím Říčan - 50. rovnoběžka – Turistický pochod, trasy 10, 18, 23, 36 km. Start 

na nádraží, cíl restaurace U Kozlů do 18 hod. Startovné 35 Kč, děti do 15 let 25 Kč.
19 .3. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Zvířátka a loupežníci aneb o Jankovi a jeho zvířátkách. Hraje divadlo 

Kapsa pro děti od 2 let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.
20. 3. Ondřejov Port de Bras a Pilates – S Michaelou Poláškovou. Sportovně kulturní centrum.
21. 3. Říčany 18.00 Cyklus čtení starých textů - 4. seminář – Cyklus je určen laickým zájemcům 

o historii, obecním kronikářům či studentům historických oborů.Důraz bude 
kladen na novogotická písma. Lektoruje Martin Hůrka, vstupné 100 Kč. Muzeum.

21. 3. Uhříněves 19.00 Daniel Hůlka – Velikonoční koncert. Divadlo U22.
22. 3. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – Kvalitní taneční hudba, neformální oblečení. 

Kulturní centrum Labuť.
23. 3. Říčany 20.00 Precedens – Koncert v Kulturním centru Labuť.
26. 3. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Jemně strašidelná klasická pohádka o Sněhurce. Hraje divadlo 

Pruhované panenky, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.
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Co se děje v kultuře

Říčanský divadelní soubor ExCe(e)S uvádí na divadelní 
prkna ostrou satiru na neutěšenou meteorologickou situ-
aci 80. let 20. století na pozadí tehdejší britskobulharské
uprchlické krize. Světovou premiéru absurdní komedie 
pod názvem “34 mm srážek na hlavě Roberta McKen-
ny” mohou diváci vidět 29. března od  19:30 v  Centru 
pro volný čas Na Fialce .
Inspirací pro napsání hry se stala postava Roberta McKen-
ny z  knihy Stopařův průvodce po  galaxii (strany 414, 
46770 a možná i strana 12, ale tam to není úplně jednoznač-
né), kde je popsána jako “prostý řidič kamionu Leyland 
Marathon 2, na kterého bez zjevné příčiny celý život prší”.
Diváci tento velice nepravděpodobný příběh sledují oči-
ma Eugena Swifta , vyžilého redaktora lokálního plátku, 

kterému náhodné setkání s  bulharským meteorologem 
Potočko Mrakičem a  především s  McKennou o  tevře 
cestu k senzaci první kategorie. Nejdřív se ovšem musí vy-
pořádat s intrikami pohledné Becky Hollowayové a hned 
poté s faktem, že mu během celé hry na přilehlém parko-
višti prší do jeho kabrioletu.
Ačkoliv je hra na první pohled sondou do zoufalé snahy 
zanechat po sobě v životě i něco jiného než vlhký otisk 
holinky v blátě, ve skutečnosti je jejím poselstvím kritika 
špatného značení dálničních přivaděčů ve Velké Britá-
nii za vlády Margaret Thatcherové.
„Je to naše jednoznačně nejdelší hra. A o co je delší, o to méně je 
srozumitelná. Ale na to jsou naši diváci zvyklí, takže věříme, že 
se budou smát jako vždycky. Možná i trochu víc přeci jenom jsme 
starší a  na  scéně tím pádem vypadáme ještě směšněji. Zvlášť 
když se Mirek svlékne,“ zvou na premiéru členové ExCe(e)Su.
V hlavních (a jediných) rolích se představí kompletní ne-
omarxistické křídlo souboru ve složení Libor Šebestík, 
Miroslav Zvolský, Václav Kuba, Hana Váchová a Mar-
tin Svetlík. Varování pro diváky: Vzhledem k tomu, že děj 
hry se odehrává uprostřed tlakové níže o hodnotě 957 
hPa, první tři řady mohou zmoknout. Hlavně vlevo.

První říčanská veřejná tančírna 
Od začátku letošního roku otevřelo Kulturní centrum Labuť 
své prostory pro příznivce společenského tance. Oslovit se 
je snaží nový formát tanečního večera, který v programu na-
jdete pod názvem První říčanská veřejná tančírna. Vedle 
slavnostních plesů nebo tanečních kurzů a jejich doprovod-
ných akcí je tu pořad do značné míry neformální, nízkoná-
kladový pro pořadatele i návštěvníky a hlavně pořad pravi-
delný, v únoru proběhly další dva večery. Na nově opravený 
parket přišli návštěvníci různých věkových kategorií, aby 
procvičili své taneční umění, pobavili se s přáteli v neformál-
ním duchu a tančili v rytmu kvalitní reprodukované hudby. 
Na akci nechyběl ani starosta města, který večery moderuje, 
i když jen ze záznamu svými nahranými vstupy do hudební 
produkce. „Alespoň je každému jasné, co máme tancovat“, 
zazněl hlas mezi stoly připravenými k  odpočinku na  kra-

ji parketu. Tančí se standardní a  latinskoamerické tance, 
blues, polka a salsa. Kladný ohlas měl i vlastní průběh obou 
večerů. „Je tu milá atmosféra.“ „Je to dobrý nápad, je tu 
dost místa na taneční figury.“ „Škoda, že tato akce není kaž-
dý týden, něco takového tu opravdu chybělo.“  Každopádně 
tančírna určitě najde své pevné místo v kulturním programu 
města, pořad je v programovém plánu zatím dvakrát měsíč-
ně. Sledujte aktuální program KC Labuť a příště přijďte i vy, 
nejbližší příležitost máte ve čtvrtek 10. března. 

Nerozpadli se! exCe(e)S se po osmi letech 
vrací na jeviště s novou autorskou hrou
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w w w. r i c a n y. c z

    orany
vynášení
sraz s Moranami, bubínky, chřestítky  
na Masarykově náměstí o Smrtné neděli

13. března 2016 v 15 hodin

čtvrtek 10. 3.  
v 17 hodin

Výroba Moran  
v Muzeu

vstupné 50 kč

průvod s rytmy 
samba bandu
program souboru 
Mikeš na Jurečku
utopení morany
výroba zdobených 
líteček
pro zahřátí  
čaJíček
odměny za každou 
moranu

přijměte pozvání na tradiční

sMrtholky

s  p o d p o r o u

M



historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

dolní fotografie představuje aktuálně nový přírůstek do sbírek, u kterého bychom rádi požádali o pomoc. Jedná se o snímek 
patrně z roku 1954. Pozná-li někdo osoby na snímku, kontaktuje historika Muzea Říčany.

Bohatou tradici výuky hudby v Říčanech dokumentují fotografie archivu Muzea Říčany. Na horním snímku z roku 1916 vidíme 
žáky hudební školy antonína Freieslebena (muž vpravo nahoře), které učil v domě v ulici Olšany, čp. 175. antonín Freiesleben 
byl prvním učitelem slavného hudebního skladatele Václava Vačkáře.


