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Hlavní téma:

Psi versus lidé
Nová vyhláška města vyvolává emoce



Kateřina Čiháková 
ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Píšu aprílový úvodník pro měsíc plný slunce i jarních přepršek a pokusím se vás proto vylákat ven přes 
louže a bláto. Do Říčan se lidé stěhují, aby měli blízko do přírody. Tak si tu probouzející se přírodu co 
nejvíc užijte i vy. 

Cestou do práce nebo do školy můžete přímo ve městě pozorovat spoustu ptáků – sýkory, drozdy, brh-
líky, zvonky, stehlíky, špačky nebo strakapoudy. Mezi rozkvetlými zahradami poletují čmeláci, žluťásci 
a babočky.  Na cestu k vodě se vydávají desítky ropuch a skokanů. Všechny tyhle své říčanské spolubyd-
lící a k tomu ještě spoustu sousedů a známých můžete potkávat každý den v ulicích, pokud se vydáte ven 
pěšky.  Při cestě autem si totiž žádné takové setkání nevychutnáte ani vy, ani ten druhý.

Na odpolední procházku se můžete z města proplést mezi poli skrz aleje a sady až k lesu. Pole vám 
můžou připadat jednotvárná a bez života, pokud se nad nimi zrovna netřepetá skřivan, poštolka nebo 
čejka. Obujte si radši pořádné boty a vydejte se na podmáčené louky, kde to už bzučí mezi kvetoucí-
mi blatouchy. Stačí projít přes potok směrem ke koňské ohradě na konci Divišovy ulice nebo na louku 
u Vojkova. Tam vás pozveme už na začátku května za stovkami kvetoucích vstavačů. Teď v dubnu je ta 
pravá doba vyrazit podél Rokytky za koberci sasanek a dymnivek v přírodní rezervaci Mýto. 

Tady v Říčanech máme hned za dveřmi pořád ještě zeleno.  Ale jsou to jen nepatrné zbytky kulturní kra-
jiny, kterou nám tu nechali naši předkové. O louky a sady je totiž potřeba se pravidelně starat. A jarním 
úklidem to teprve začíná. Málokoho by těšilo procházet se hustým smrčákem, nebo přes lány řepky 
a kukuřice rozkrájené řvoucími asfaltkami. Všímejme si tedy, jak se s krajinou kolem Říčan zachází 
a kudy se plánují nové silnice. Snažme se podpořit zemědělce, kteří hospodaří s ohledem na krajinu, 
vodu, půdu, hmyz a ptáky. Sami můžeme udělat přírodě místo na zahradě – vysadit stromy, keře a kve-
toucí rostliny. Nebo se vrhnout s kosou na zbytky původních luk a pečovat tak o místa, kde budou moci 
honit motýly naše děti. Šedesát jedna druhů motýlů – tolik jich žilo na Říčansku ještě v 50. letech. To 
není žádný apríl. Kolik jich potkáváte vy? Běláska? Paví oko?

Na webu ekoricany.org  informujeme  o možnostech, co dělat pro přírodu v zahradách, kdy se zapojit 
do kosení louky a péče o sad, nebo jak se připojit ke komunitě lidí, kteří chtějí odebírat potraviny od ze-
mědělců, hospodařících ohleduplně k přírodě.

Slovo úvodem
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Nová turistická 
sezóna

Turistické infor-
mační centrum si 
na letošní turis-
tickou sezónu při-
pravilo nové zboží 
a upomínkové 

předměty. Ty, kteří mají rádi malíře 
Josefa Ladu, jistě potěší, že si mohou 
zakoupit příjemný malý polštářek 

s jeho obrázkem. Máme na výběr 
devět velikostí se šesti motivy, mezi 
nimi je i kocour Mikeš. Stále žáda-
né a prodávané pečené čaje 55 ml 
jsme rozšířili o větší balení 520 ml. 
K dostání jsou též sirupy lisované 
za studena z Aloe vera s angreštem 
a červené řepy s pomerančem. Pro 
dochucení pohárů máme v prodeji 
horké ovoce. Turisté si mohou zakou-
pit nové magnety velikosti 5x7 cm 
s obrázkem Říčanského hradu, staré 
radnice a zříceniny hradu Zlenice.

Přejeme všem krásné jaro a nezapo-
meňte se u nás zastavit pro kávu či 
jiné pití, poinformovat se, co je v Ří-
čanech a okolí nového, a případně si 
zapůjčit koloběžku na výlet. 

Kolektiv TIC
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u Zastupitelé schválili investiční záměry na tyto akce:
- Přestavba kina na komunitní centrum ve variantě B
- Rekonstrukce ZŠ Kuří na MŠ ve variantě pro 48 dětí 
a s prostorem pro OV Kuří s obnovou přístavku (realizace 
v návaznosti na poskytnutí dotace). Zastupitelé souhlasili 
s uvolněním částky 900.000 Kč ze své rezervy na zpraco-
vání jednostupňového projektu na tuto akci.
- Odbahnění Jurečku s vytvořením biotopů
- Snížení energetické náročnosti objektu čp. 53 na Masa-
rykovo nám. v Říčanech
- Rekonstrukce kotelny a části rozvodů vody v objektu čp. 
1619 na Komenského náměstí v Říčanech s celkovými ná-
klady 1.685.000 Kč s DPH.
- Rekonstrukce ulice Nedbalova s celkovými náklady 
5.450.000 Kč s DPH.
u Zastupitelstvo schválilo nové znění stanov Dobrovolné-
ho svazku obcí Ladův kraj. Uvedený dokument nahrazuje 
dosavadní stanovy ze dne 23. 11. 2000 v pozdějším znění. 
u Zastupitelé schválili zahájení procesu přípravy plánu 
udržitelné městské mobility (dopravní strategie města) 
jako součásti Strategického plánu města.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku města 
Říčany o místním poplatku za zhodnocení stavebního po-
zemku možností jeho připojení na městský vodovod.
u Zastupitelé schválili Plán zlepšování MA21 pro město 
Říčany pro rok 2016 a souhlasili se zařazením 
ověřených problémů ve Fóru ZM v roce 2015 do plánu 
projektů města Říčany.
u Zastupitelstvo schválilo žádost o závazný příslib fi-
nanční spoluúčasti:
- ve výši 60.000 Kč v případě získání dotace na rekonstrukci 
tenisových dvorců č. 1, 2 a 3 na pozemcích města (v areálu 
u Jurečka), které jsou pronajaté TK Radošovice. 
- ve výši 370.000 Kč v případě získání dotace na rekon-
strukci Sportovního areálu TJ Sokol Říčany a Radošovice 
v ulici Sokolská 10, Říčany.
u Zastupitelé souhlasili s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy na poskytnutí finanční dotace ve výši 280.000 Kč 

na další etapu renovace kostelních lavic pro Římskokato-
lickou farnost v Říčanech. 
u Zastupitelstvo vyhlásilo nový dotační program Reprezen-
tace a uvolnilo na něj částku 200.000 Kč ze své rezervy.
u Zastupitelstvo schválilo vzorovou smlouvu o zřízení 
služebnosti na vzdání se práva domáhat se náhrady škody 
podle § 2897 a § 1257 a násled. zák. č. 89/2012 Sb., ob-
čanského zákoníku v případě, že vlastník pozemku staví 
stavbu blíže než 50 m od hranice lesa, který je ve vlast-
nictví města Říčan, zejména v případě zastínění, přesahu 
větví, prorůstání kořenů, opadu listí a jehličí, nebo pádu 
stromu a větví ze sousedního lesního pozemku.
u Zastupitelé odsouhlasili znění Memoranda o vzájemné 
spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vod-
ním toku Rokytka.
u Zastupitelé schválili doplnění vyjádření města Říčany 
ke stavbě „II/101 Úvaly-Říčany“ pro účely územního říze-
ní o níže uvedené body:
4. Přeložka II/101 v úseku Pacov-Úvaly bude silnicí 
nejvýše II. třídy s jedním pruhem v každém směru, tzn. 
nesmí se stát komunikací dálničního typu, která by mohla 
nahradit východní část plánovaného SOKP.
5. Napojení II/101 na SOKP 511 nebude provedeno tak, 
aby vozidla jedoucí od Úval směrem k SOKP projížděla 
skrz křižovatku U Křížku v zastavěném území Pacova. 
Doporučujeme realizovat napojení na budoucí SOKP tra-
sou severně od Nedvězí.
6. Přeložka II/101 v úseku Pacov-Úvaly nesmí být zprovozněna 
před otevřením úseku SOKP 511 D1-Běchovice, pokud nebu-
dou splněny všechny následující podmínky: 
a. V křižovatce U Křížku v Pacově bude vyřešena bezpečná 
doprava pěších a cyklistů včetně doprovodné zeleně (viz 
předchozí vyjádření města). 
b. Na II/101 v celém úseku D1-Úvaly bude stanoveno zna-
čení zakazující tranzitní nákladní dopravu včetně značení 
objízdných tras na dálnicích D1, D10 a D11.
c. Na II/101 v úseku D1-Pacov budou instalovány vysoko-
rychlostní váhy.
d. Křižovatka Říčanská x Spojka bude provedena jako 
okružní (dnes nevhodné propojení I/2 a II/101).
e. Bude zpracována hluková studie, která ověří splnění 
hlukových limitů nejen na novém úseku přeložené II/101, 
ale i na stávající trase v katastru Říčan. Požadujeme, aby 
vlivem výstavby přeložky a zvýšení intenzit dopravy nedo-
šlo ke zhoršení stávajícího stavu.
f. Požadujeme, aby bylo provedeno řízení EIA, jehož bude 
město účastníkem.

Krátce z březnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 4. 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

Krátce z rady 18. 2. 2016
u Radní souhlasili s uzavřením Smlouvy o úpravě vzá-
jemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejí-
cích vodovodů mezi městem Říčany a obcí Březí.
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na po-
skytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč z Huma-
nitárního fondu pro Centrum sociálních služeb Hvozdy, 

Informace z radnice
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o.p.s. v Masečíně u Štěchovic. Finanční příspěvek je určen 
na spolufinancování sociálních služeb. 
u Radní schválili uzavření darovací smlouvy s firmou 
ZOELLER, s.r.o., na jejímž základě poskytne dárce městu 
Říčany finanční dar ve výši 12.827 Kč. Tento dar bude vyu-
žit výhradně jako účelový prostředek k nákupu projektoru 
EPSON EBX pro ZŠ U Říčanského lesa.
u Rada souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku 
ve výši 15.000 Kč městu Kolín na provoz Protialkohol-
ní záchytné stanice z rezervy rady. (V Kurýru č. 3/2016 
v článku Krátce z rady 11.2.2016 jsme chybně informova-
li, že radní souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku 
ve výši 50.000 Kč. Rada tuto částku neschválila. Omlou-
váme se za vzniklou chybu.)
u Radní schválili uzavření darovací smlouvy na částku 
1000 Kč z rezervy starosty pro Nadační fond Gaudeamus 
při Gymnáziu Cheb a uzavření darovací smlouvy na částku 
10.000 Kč z rezervy starosty pro SRPŠ při Gymnáziu Říčany.

Krátce z rady 25. 2. 2016
u Rada souhlasila v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zříze-
ním přípravné třídy v příspěvkové organizaci města Říčany 
ZŠ Nerudova s počtem 14 žáků pro školní rok 2016/2017.
u Radní změnili v souladu se směrnicí č. 1/2015 název 
komise z původního názvu „grantová komise“ na nový ná-
zev „dotační komise“, vzali na vědomí odstoupení členů 
původní grantové komise: Ing. Jaroslava Říhy a Mgr. Da-
vida Kulhana a jmenovali pro období 2016-2019 tyto 
členy dotační komise: Ing. Jaroslav Borovský (předseda 
dotační komise), Ing. Arch. Tomáš Rajtora, Mgr. Andrea 
Klapálková, Michaela Bradová, Mgr. Kateřina Čiháková, 
Mgr. Markéta Hubínková, DiS., Doc. Ing. Jaroslav Svobo-
da, CSc., Petr Vaculčiak. Dále schválili odměnu grantové 
komisi za období 2014-2015 z rezervy Rady dle přílohy 
k materiálu. 

Krátce z rady 26. 2. 2016
u Rada souhlasila s podáním žádosti Muzea Říčany o do-
taci pro projekt „ Oborový mentoring v přírodovědném 
a polytechnickém vzdělávání“, pro období 10/2016 – 
09/2020. Partnerem projektu s finančním příspěvkem je 
Společnost pro kvalitu školy, o.s.

Krátce z rady 3. 3. 2016
u Rada souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
a poskytnutím příspěvku z humanitárního fondu na část-
ku 5.000 Kč pro Rytmus Benešov, o.p.s.
u Radní souhlasili s neposkytnutím individuální dotace 
a uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanč-
ního příspěvku ve výši 20.000 Kč na zimní soustředění pro 
FK Radošovice z důvodu, že Zastupitelstvo města Říčany 
pro rok 2016 vyhlásilo 2 programy na podporu nezisko-
vých organizací v oblasti sportu, kultury, volného času 
dětí, mládeže a seniorů a v oblasti životního prostředí 
v celkové výši 4 miliony Kč a nemají ve svém rozpočtu alo-
kovány další prostředky na podporu aktivit tohoto typu.

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 6. 4.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 20. 4.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 27. 4.

u Radní souhlasili s navýšením kapacity ve školském 
rejstříku, v příspěvkové organizaci města Říčany, I. základ-
ní škole Říčany od 1. 9. 2016 z původních 600 na 625 žáků.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo na likvida-
ci plevele mezi městem Říčany jako objednatelem a spo-
lečností Myšáci s.r.o. jako zhotovitelem na chemickou 
a zároveň mechanickou likvidaci veškerých rostlin vyrůs-
tajících na chodnících a zpevněných plochách na území 
města Říčan.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a Ing. Jindřichem Baštou 
jako zhotovitelem na vypracování projektové dokumen-
tace na rozšíření chodníku v ulici 17. listopadu za cenu 
142.780 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s přijetím finančního daru ve výši 
110.170 Kč od Rugby Clubu Říčany na rekonstrukci ša-
ten Rugby Clubu Říčany. Tento finanční dar dárce zaplatí 
do 30 dní od podpisu této smlouvy.
u Radní neschválili slevu na nájemném po dobu výstavby 
zimního stadionu, o kterou bylo město  požádáno investorem.
u Rada schválila zveřejnění informace o veřejné zakázce 
na zajištění svozu odpadu. Veřejná zakázka proběhne for-
mou elektronické aukce.
u Radní se pozitivně postavili k výběru projektanta 
na rozšíření chodníků v ulici 17. listopadu.

Krátce z rady 10. 3. 2016
u Rada souhlasila s přijetím sponzorského daru - mikro-
skopu s příslušenstvím v hodnotě 1200 Kč příspěvkovou 
organizací ZŠ Nerudova.  
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany jako objednatelem a Miroslavem Kempou jako zho-
tovitelem na zakládání a průběžnou péči o květinové výsadby 
na plochách ve vlastnictví města Říčany po dobu tří let.
u Rada schválila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem 
Říčany jako místním koordinátorem a spolkem Auto*Mat, z.s. 
jako národním koordinátorem, jejímž předmětem je spoluprá-
ce při realizaci kampaně „Do práce na kole 2016“. Na základě 
této smlouvy bude město Říčany zapojeno do této kampaně 
a poskytne spolku Auto*Mat, z.s. částku 15.000 Kč (bez DPH) 
z rezervy rady jako podíl na nákladech kampaně. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2016. 

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová
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Zkapacitnění čistírny odpadních vod v Říčanech 
by vedlo k realizaci stovek stavebních projektů 
a zásadnímu rozšíření města

Čistírna odpadních vod v Říčanech je 
na hranici své kapacity. Město proto mu-
selo již v minulých letech pomocí regulač-
ních plánů zablokovat nekontrolovanou 
výstavbu. Územní plán dosud vymezuje 
19 ploch, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro roz-
hodování o změnách jejich využití. Pokud 
by město ČOV navýšilo, umožní tak vznik 
takřka pětistovky rodinných domů (RD), 
desítek bytových domů (BD) a viladomů. 
Kromě regulačních plánů město musí po-

čítat i s realizací asi 80 RD a 4BD na území 
s územními studiemi. Kapacita čistírny by 
se rozrostla téměř na dvojnásobek, ze sou-
časných zhruba 15 tisíc (měří se několik 
chemických parametrů) na 28 tisíc ekvi-
valentních obyvatel. Při tomto nárůstu 
by však nedostačovala dostupná infra-
struktura, která je limitní i při současném 
stavu. Výsledkem by byly chybějící školy 
a školky, nedostatek zdravotnických zaří-
zení a žalostná dopravní situace. Podívejte 
se na zmíněné detaily v územním plánu. 14
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Informace z radnice

1  rP Jasmínová (Říčany) 
Lokalita počítá s orientační kapacitou 20 rd + 5 bytů v Bd. Vzniknout by zde 
měl dům s pečovatelskou službou s kapacitou 60 lůžek.
2  rP Komenského náměstí (Říčany)  

Nyní zde probíhá změna č. 1 územního plánu. Město zde počítá s realizací 
základní školy pro 450 žáků.
3  rP Na Vysoké (Říčany)  

Lokalita zahrnuje ulice Březinova, Říčanská, arbesova a část železniční trati. 
Lokalita počítá dle aktuálně zpracovávané studie s 25 rd + 24 čtyřpatro-
vými Bd, kdy jedno patro by mělo nebytovou funkci + 3 objekty občanské 
vybavenosti. 
4  rP Nad bahnivkou I – sever a rP Nad bahnivkou II – jih (Pacov) 

V severní části by mohlo vyrůst až 14 rd + objekt pro 50 dětí 2 zaměstnan-
ce. Jižní část počítá s 26 rd.

5  rP Thomayerovy školky (Říčany) 
V jihovýchodní části Říčan zahrnující ulice Thomayerova, rovná a železniční 
trať je prostor pro 20 rd.
6  rP U Ládek (Strašín) 

V lokalitě U lesa se odhaduje 31 nových rd.
7  rP masarykovo náměstí (Říčany) 

Jedná se o již zpracovaný rP, nachází se zde několik volných parcel.
8  rP Větrník II (Říčany)  

V lokalitě radošovice v oblasti ulic Říčanská, za Větrníkem a Bílá se 
odhaduje 57 rd + 26 bytů.
9  rP Větrník I (Říčany) 

Lokalita zahrnuje ulice Říčanská, za Větrníkem, Bílá a potok rokytka. rP je 
již vydaný a počítá s 60 rd (z toho 16 rd povoleno), mateřskou školou a 2 
viladomy.

10 rP Voděradská (Říčany) 
Plán je již zpracovaný a počítá s 65 rd a 1 
objektem občanské vybavenosti. Lokalita je již 
částečně zastavěná.
11 rP Nový Pacov (Pacov) 
zahrnuje i dřívější lokalitu Luční (Pacov u Ří-
čan), celkem zde může vyrůst 70 rd a objekt 
pro 100 dětí, 10 zaměstnanců a 20 lůžek.
12 rP Strašín – střed (Strašín) 
Návrh počítá s výstavbou 12 rd, 2 byty a objek-
tem pro 30 zaměstnanců, 40 lůžek, 60 dětí. 
13 rP Kuří – jih (Kuří) 
V oblasti městské části Kuří je prostor až pro 
37 rd.
14 rP Přednádražní prostor (Říčany) 
Na tomto místě by mohl vzniknout dopravní 
terminál.
15 rP Jažlovice – východ (Jažlovice) 
V oblasti městské části Jažlovice se odhaduje 
výstavba 30 rd.
16 rP Komerční zóna Interiér (Říčany)
17 rP Kolovratská (Říčany) 
18 rP Politických vězňů (Říčany)
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Informace z radnice

Kdo se bojí referenda 
v Říčanech?

Na jednáních zastupitelstva města 
i v Kurýru byly opakovaně prezen-
továny obavy z vypsání referenda 
o rozšíření čistírny odpadních vod, 
případně byl samotný záměr takového 
referenda označen za chybu. Je dobré 
znát souvislosti, z nichž si lze dovodit 

i pravděpodobné důvody. Rozšíření čistírny odpadních 
vod je investice v řádu převyšujícím 100 milionů korun 
(odhady se pohybují okolo 120 mil. Kč). Zastánci rozšíře-
ní čistírny odpadních vod argumentují tím, že nám přece 
toto rozšíření z velké části uhradí (možná) dotační fondy 
ať už státní (české) nebo evropské.  A také tím, že pro nově 
budované stavby stavebníci a developeři pak nebudou 
muset zřizovat lokální čistírny odpadních vod nebo jímky.
To je jistě pravda, ale podstata problému je někde úplně 
jinde.  Rozšířením čistírny odpadních vod totiž padne 
poslední bariéra mohutného navýšení počtu obyvatel 
ve městě. Odhadem až na 20-22 tisíc obyvatel. Město 
Říčany tedy na jedné straně získá údajně „téměř zadar-
mo“ podstatné zvýšení kapacity čistírny odpadních vod.  
Na druhé straně se do města nepochybně přistěhuje 
v krátké době cca 3-5 tisíc nových obyvatel. Tito noví 
obyvatelé (jejich děti) samozřejmě budou mít nárok 
na novou školu (či spíše dvě) a mateřské školky (dvě až 
tři nové). Co takový, a prakticky s jistotou předvídatelný, 

nárůst počtu obyvatel provede s říčanskou dopravou, si 
určitě každý dokáže představit.
Osobně nemám žádné výhrady proti zlepšení kanalizační 
soustavy města rozšířením čistírny odpadních vod. Jsem 
ale přesvědčen, že stávající obyvatelé by měli mít právo 
a možnost vyjádřit se k otázce, zda si přejí stamiliony ko-
run (cca půl miliardy korun), koneckonců ze svých daní, 
investovat do potřeb svých budoucích spoluobčanů (vý-
stavby několika nových škol a školek, nových budov měst-
ského úřadu), anebo zda chtějí, aby se nejdříve opravilo 
nemálo místních komunikací a chodníků, postavila škola, 
která už zase chybí a postavil se třeba nový (větší) moderní 
kulturní dům. Tyto investice do infrastruktury města vy-
užívané současnými obyvateli Říčan představují také cca 
půl miliardy korun českých.  
Proč bychom se měli bát nechat rozhodnout obyvatele Říčan, 
do jakých staveb a investic by měly směřovat veřejné peníze, 
jaké by město mělo mít priority? Pokud obyvatelé města roz-
hodnou, že chtějí žít v nejméně 22tisícovém městě s výrazně 
vygradovanými problémy (nedostatek míst ve školách, škol-
kách, dopravní zácpy prakticky přes celý den v celém městě, 
nemožnost zaparkování…), které nás trápí již dnes, namísto 
v současném 17tisícovém městě, budu jejich názor a přání 
samozřejmě respektovat. Osobně bych ale raději opravil 
a zvelebil stávající městskou infrastrukturu.  Nechci totiž být 
nucen říkat: „Vaše ulice je sice v hrozném stavu, ale nejdříve 
musíme postavit další a další nové školy a školky“. Bude-li 
referendum vyhlášeno, budu proto hlasovat proti rozšíření 
čistírny odpadních vod v nejbližších letech.

Zdeněk Hraba, místostarosta, Klidné město

Do práce na kole – přihlas 
se i ty!
Tým „Vedení města Říčany“ 
ve složení Kořen, Hraba, 
Špačková a Michalička vy-
zývá všechny na „souboj“ 
v kategorii Pravidelnost 
týmů. Chcete nás porazit? 
Přihlas se co nejdříve a získej 
soutěžní tričko i různé výho-
dy u partnerů v Říčanech. 
Přihlášky, pravidla a bližší 
informace najdete na www.
dopracenakole.cz, sekce Ří-
čany u Prahy.

David Michalička

městský úřad Říčany hledá 
nové pracovníky na následující 
pozice:
Vedoucí odboru kancelář starosty
Termín podání přihlášek: 18. 4. 2016 do 17.30 hod.
Termín výběrového řízení: 19. 4. 2016 od 13.30 hod.
Pracovní náplň: Agenda dotací a veřejných zakázek, 
správa webových stránek města, koordinace činnosti 
matriky, podatelen a spisovny MěÚ, zajištění agendy 
dle zákona 106/1999 sb. Bližší informace získáte 
na webu MěÚ Říčany v sekci volná pracovní místa, 
nebo na telefonu: 323 618 102 – PhDr. Dana Beková, 
vedoucí odboru kancelář starosty a tel. 323 618 128 
– Störzerová Zdeňka, personalistka.

Referent oddělení dopravy – registr vozidel (na dobu 
určitou)
Bližší informace najdete na www.ricany.cz nebo 
získáte na telefonu: 323 618 276 – Mgr. Bohumila 
Kulíšková, vedoucí odboru správních agend a dopravy 
nebo na tel. 323 618 128 – Zdeňka Störzerová, 
personalistka.

8 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Cyklojízda po Říčanech s holandským velvyslancem

Nejdříve jsme velvyslance Nizozemského království, jeho kolegy z ambasády 
a zástupkyně ze sdružení auto*Mat uvítali na radnici. Velvyslanec Ed Hoeks 
se rozpovídal o oblibě cyklistiky v Holandsku a jeho podpoře různých projek-
tů spojených s cyklodopravou v Čr. 

Cyklojízdu jsme odstartovali v centru Na Fialce. Někteří z nás využili 
možnost vyzkoušet si elektrokolo, které centrum nabízí na půjčení. Setkání 
se zúčastnil také historik Martin Hůrka z městského muzea, investiční 
projektant dominik Landkammer, městští strážníci nebo Jaroslav Martínek 
z Centra dopravního výzkumu. Ten měl ve stejný den připravenou pro 
říčanské občany přednášku na téma Moderní trendy dopravy v Říčanech. 

radní, projektový manažer a hlavní propagátor cyklodopravy ve městě david 
Michalička představil dopravní situaci v Říčanech s návrhy alternativních 
způsobů dopravy, ke kterým chce vedení města směřovat.

Během posezení jsme si povídali i o zapojení Říčan do celonárodní soutěže 
do práce na kole, kterou pořádá sdružení auto*Mat. Cílem je motivovat 
co nejvíce lidí, aby se naučili používat jízdní kolo (nebo i běh či chůzi) jako 
pravidelný dopravní prostředek po městě. Od 9. března se všichni zájemci 
mohou do soutěže registrovat.

Velvyslanec si projížďku i přes poměrně chladné počasí velmi pochvaloval 
a držel se v čele pelotonu. Od rybníku Jureček jsme pokračovali dále 
k Olivově dětské léčebně, zastavili jsme se u zŠ U Říčanského lesa a dojeli 
až na Lázeňskou louku a k hradu. 

Autorka: Adéla Ambrožová
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Děkujeme partnerům projektu akce Do práce na kole, kterými jsou Cyklosport Říčany, restaurace Jureček, muzeum Říčany, bistro 
a potraviny Na růžku a Volnočasové centrum Na Fialce.
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Informace z radnice

V sobotu 5. března se na louce na Komenského náměs-
tí v Říčanech objevil neobvyklý návštěvník. Jednoho 
z osmnácti uprchlých ibisů skalních, kteří uletěli pár dní 
předtím z voliéry poškozené sněhem v zoologické za-
hradě v pražské Troji, mohli zahlédnout Říčaňáci právě 
v našem městě. Odchytit se ho podařilo díky ošetřovate-
lům a také díky asistenci bývalého místostarosty města 
a ornitologa Zdeňka Moudrého. 
Vzácní ptáci uprchli ze zoologické zahrady na začátku 
března, když se Čechy nečekaně ocitly pod vydatnou po-
krývkou sněhu. Ven se dostali dírami v ochranné síti vo-
liéry, která nevydržela nánosy těžkého mokrého sněhu. 
Od té doby je pracovníci zahrady hledali za pomoci veřej-
nosti, především prostřednictvím sociálních sítí. 
„Říčanský“ ibis se našel jako jedenáctý v pořadí. Ko-
lemjdoucí lidé si všimli exotického ptáka s typickým dlou-
hým zahnutým zobákem kolem jedenácté hodiny dopoled-
ne na Komenského náměstí. Za pár minut si pro něj přijeli 
ošetřovatelé pražské zoo, kteří ho polapili do nárazové sítě. 
A za další dvě hodiny se vrátil do svého zázemí ve voliéře, 
kde se přivítal s dalšími utečenci.
Na místě nechyběl také známý říčanský ornitolog Zděněk 
Moudrý, který již dříve chytil například populární čápici 
Kristýnu. „S pracovníky ZOO spolupracuji mnoho let. Pod 
vedením Miroslava Bobka jsme řešili již v devadesátých le-
tech projekt Africká odysea a odchyt divokých čápů černých. 
Odchyty ptáků a zejména pak výroba odchytových zařízení 
je moje profese,“ říká Zdeněk Moudrý. 

Ptačí „celebrity“ jsou už pohromadě
Trvalo skoro dva týdny, než se podařilo všechny ibisy po-
chytat. V neděli 13. března bylo naštěstí celé ptačí hejno 
již kompletní. Posledního chytili v Řeporyjích. Ptáci se 
rozlétli do různých koutů Prahy a Středočeského kraje. 

Jeden ze ztracených ibisů z pražské ZOO  
byl nalezen také v Říčanech
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Hasiči, strážníci i vedení města intenzivně řešili důsled-
ky sněhové nadílky na Říčansku. Mokrý těžký sníh, kte-
rý začal intenzivně padat 29. února kolem sedmé hodiny 
večer, způsobil množství nečekaných škod. Silničáři 
celou noc odklízeli nánosy sněhu z hlavním dopravních 
tahů. Druhý den se uklízecí čety snažily co nejrychleji 
odstraňovat popadané stromy a větve ze silnic a chodní-
ků. Kalamitní stav byl vyhlášen u dodávek elektřiny.  
Po celou noc z pondělí na úterý zaměstnalo intenzivní 
sněžení v Říčanech a okolních obcí silničáře, dobrovolné 
i profesionální hasiče, městské strážníky, Policii ČR a také 
především dodavatele elektřiny ČEZ Distribuci. Od veče-
ra 29. února a celý následující den byly postupně ohlášeny 
desítky výpadků a poruch elektřiny. Pod náporem sněhu 
se poškodily dráty elektrického vedení a do tmy se ponořila 
třeba lokalita u Marvánku, ale i okrajové části města jako 
Pacov a Strašín. Poruchy byly hlášené v mnoha okolních 
obcích. Někde se elektřinu nepodařilo obnovit ani do rána 
a lidé často museli strávit noc bez tepla. ČEZ Distribuce 
proto vyhlásila na celém území Prahy-východ kalamitní 
stav a pracovala na odstranění závad. 
„Sníh prověřil složky Integrovaného záchranného systému. 
Od hasičů – profesionálních i dobrovolných, přes městskou 
a státní policii, až po energetiky. Všichni zaslouží velké díky, 
protože pracovali celou noc. Nicméně se také ukázalo, že 
existují informační nedostatky. Týkaly se přenosu informa-
cí od správců energetické sítě,“ shrnuje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město).
V terénu byli montéři poruchových čet, kteří se snažili dodáv-
ky obnovit co nejdříve. Situaci ale komplikoval mnohdy těžko 
přístupný terén, ať již na silnicích, či pak přímo pod linkami 
vedení. Energetikům se podařilo opravit všechny nahlášené 
poruchy na Říčansku až k večeru 1. března.  S přerušením 
dodávek elektřiny přišly některé části města i o vodu. 

Doprava a průjezdnost silnic
Již během noci odklízeli silničáři sníh z hlavních doprav-
ních komunikací, ale i z dalších menších silnic na Říčansku. 
V druhé vlně se protahovalo několik říčanských ulic, kde 

na vozovce nebo chodníku zůstaly popadané stromy, vět-
ve nebo zlomené či vyvrácené túje. Některé stromy spadly 
na zaparkovaná vozidla a policisté znepřístupnili ráno také 
autobusovou zastávku v ulici Rooseveltova. 
„Ráno 1. března byly hlavní dopravní tahy průjezdné. Komu-
nikace jsme ošetřovali dle priorit, jeli jsme již v druhém pořadí. 
Úklidová skupina z odboru správy majetku průběžně odstraňo-
vala popadané stromy a větvě na ulicích,“ informoval Evžen 
Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku. V odklízení pře-
kážek na silnicích se angažovali také hasiči a městští strážníci. 
S odvezením popadaného dřeva pomáhali také pracovníci 
odboru životního prostředí a firma, která pracuje v lese.  
Hasiči byli v terénu nonstop od večera. Jejich zásahy se 
týkaly především míst, kde mohlo dojít k ohrožení zdraví 
obyvatel. Lidem se nedoporučovalo vstupovat do parků, 
na dětská hřiště a do lesa. 

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Říčany se na začátku března ocitly  
pod přívalem sněhu

Byli nalezeni u Václavského náměstí, na Balabence, Ruzy-
ni, v Michli, Holešovicích, Bohnicích, Horních Měcholu-
pech, Podolí a u vodní nádrže Džbán. Za hranice hlavního 
města se vydali čtyři dobrodruzi - kromě Říčan i k Brandý-
su nad Labem, Kralupům nad Vltavou a Letům u Dobři-
chovic. Právě nejdále od domova do této 25 kilometrů 
vzdálené lokality dolétl v pořadí patnáctý ibis. 
„Bylo neobyčejně zajímavé sledovat zpravodajství o pohybu 
ptáků na sociálních sítích jako je Facebook. Vlastně se ibiso-
vé zachytili právě do těchto sítí,“ popisuje starosta Vladimír 
Kořen a doplňuje: „Na facebookovém profilu města byly fo-
tografie z chytání říčanského ibisa prakticky okamžitě. Stejně 

tak se sociální sítě osvědčily v případě sněhové kalamity nebo 
loňských lesních požárů.“ 
Chladné a mrazivé počasí ptákům nevadilo a snášeli ho 
dobře. Bez problémů si také dokázali zajistit potravu, po-
chutnali si třeba na žížalách. Nebezpečí na ně však číha-
lo z potravy, kterou neznali. To se stalo osudné jednomu 
z nich, který bohužel uhynul na následky ucpání střev z dů-
vodu pozření skla. Další musel podstoupit operaci, protože 
měl ve střevech cizí velké těleso. Zranění jim hrozilo také 
v městské zástavbě, kvůli elektrickému vedení a v rušné do-
pravě v hlavním městě.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany
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Není tomu ani rok, co v Říčanech odstartoval projekt 
„Řídím Říčany“. Z města nedaleko Prahy se za tu dobu 
stal doslova středoevropský průkopník v participaci ob-
čanů na rozhodování o projektech a budoucnosti města. 
Říčanští mohli za uplynulých 10 měsíců ovlivnit obecní 
rozhodování již v 11 hlasováních, což by jim mohli zá-
vidět i ve Švýcarsku, kde se hlasuje v referendu jen čty-
řikrát do roka. Připomeňme si alespoň základní fakta 
o tom, co se v Říčanech událo za necelý rok v oblasti zvý-
šení participace občanů.
S cílem zapojit veřejnost do rozhodování, lépe komuniko-
vat, poznat názory lidí a získat data pro lepší práci na rad-
nici a rozhodování zastupitelů, odstartoval na jaře minu-
lého roku projekt Řídím Říčany, do kterého se již zapojilo 
bezmála 1600 registrovaných, a toto číslo každým dnem 
stoupá. Ve spolupráci s partnerem projektu Demokracií 
2.1 (D21), která technicky zaštiťuje hlasování a garantuje 
jeho 100% anonymitu, mohou říčanští hlasovat kdykoliv 
a kdekoliv přes web či chytrý telefon. A co víc, výsledky 
hlasování jsou k dispozici ihned po dokončení hlasování, 
což je v participativních procesech světový unikát. 

Úspěšně proběhlo hlasování o investičních projektech, 
o sportovci roku či městských vyhláškách. Na sklonku 
roku pak občané vyjádřili, které problémy města jsou pro 
ně nejdůležitější. Mezi 14 možnostmi rozhodli silným 
mandátem pro omezení tranzitu kamionů pro bezpečnější 
cesty do škol a vyřešení areálu bývalé věznice. V prvním 
letošním hlasování se rozhodovalo o osudu nádražní bu-
dovy ČD. Z 20 podaných návrhů hlasující zvolili variantu 
kavárny a městských bytů. 
Nutno podotknout, že všech hlasování se účastnili lidé 
napříč celým městem a všech věkových kategorií, s nad-
standardním zastoupením třicátníků a čtyřicátníků. Co 
se pohlaví týká, ženy vyhrály na plné čáře.  
A co bude dál? Demokracie 2.1 se zapojila do meziná-
rodního projektu EMPATIA, financovaného Evropskou 
komisí, s cílem podporovat participaci občanů v ev-
ropských městech za pomoci moderních technologií. 
V rámci projektu se v Říčanech uskuteční v příštím roce 

pilotní ročník participativního rozpočtování (partici-
patory budgeting - PB). Jde o proces demokratického 
rozhodování, během něhož se aktéři (politici, občané, 
spolky, firmy) celoročně setkávají za účelem umožnit 
veřejnosti spolurozhodovat o použití určité části roz-
počtu obce. Řídí se přitom šesti základními principy 
vycházejícími z tradičních zásad “dobrého vládnutí” 
(good governance): demokracie, rovnost, komunita, 
vzdělávání, transparentnost a účinnost.  Cílem PB je 
především aktivně zapojit občany do rozhodovacích 
procesů, avšak také zvýšit efektivnost a kredibilitu ve-
řejné správy,  posílit sounáležitost obyvatel s danou lo-
kalitou, zprůhlednit proces přípravy obecních rozpočtů, 
dosáhnout spravedlivějšího a všem přístupného rozdě-
lování veřejných zdrojů, a v neposlední řadě také potírat 
vládu elit, klientelismus a korupci.
V západní Evropě je koncept PB poměrně zaběhnutý, 
u nás jde o naprostou novinku. Municipality v Čechách 
a na Moravě, které se do “pébéčka” dosud zapojily, lze 
spočítat na prstech jedné ruky. Říčany proto znovu budou 
stát v popředí a inspirovat ostatní. 

Zatím největší PB pilot pod názvem “Moje stopa” za sebou 
úspěšně má Praha 10, přičemž technické provedení hlasová-
ní také zajišťovala D21. Třiatřicet projektů s rozpočtem od 50 
tisíc do miliónu korun se ucházelo o celkovou částku ve výši 
pěti milionů korun. Do dvoutýdenního hlasování se zapojilo 
celkem 5024 občanů. Největší podporu získala komplexní 
renovace okolí metra Strašnická, pro kterou se vyslovilo 24% 
hlasujících. Na financování dosáhlo i dalších šest projektů. 
Dále se ukázalo se, že občané Prahy 10 hlasovali velmi lo-
kálně – pro projekty v jejich nejbližším okolí. Pro všechny 
zúčastněné strany z toho plyne ponaučení, že bude dobré se 
v dalších “pébéčkách” včetně říčanského zamyslet i na “loka-
lizací volby”, tedy že hlasující budou rozhodovat jen o pro-
jektech v jedné z lokalit a vedle toho třeba i o těch “univer-
zálních”. Pomineme-li jasného vítěze hlasování, u dalších 
projektů rozhodl v některých případech i počet minusových 
hlasů –  ve prospěch těch méně kontroverzních. V rámci de-
tailní analýzy výsledků D21 poskytuje také SWOT analýzu, 

Říčany budou brzy hlasovat o participativním 
rozpočtu, jako jedno z prvních měst  
v České republice
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která graficky znázorňuje podporu jednotlivým projektům 
(rozdělení kvartálů dle barev) a umožňuje odhalit míru po-
larizace, jíž jednotlivé projekty vzbuzují. Minusové hlasy tak 
poskytují silnou zpětnou vazbu i navrhovatelům projektů. 
Sice jim mohou pohoršit, ale také přesně ukáží, od jaké věko-
vé kategorie či obyvatel určité lokality minusy “přišly”.
O “silných” není pochyb, získaly značnou podporu a pou-
ze malý počet hlasujících se k nim stavěl negativně. “Sla-
bé” obecně nebudily pozornost a lidé pro ně ve větší míře 
nehlasovali. Naopak do kategorie “kontroverzní” spadají 
projekty, které získávaly nadprůměrný počet plusových 
i minusových hlasů, jinými slovy mnoha lidem se líbí, ale 

jiné zneklidňují, provokují, vzbuzují obavy. O “problema-
tických” mají hlasující jasno, nepodporují je a odmítají je 
nadprůměrnou distribucí minusových hlasů.
Těšme se, že také říčanské “pébéčko” 2017 bude stát za to.

Tým D21

Redakční rada Říčanského kurýru odmítá zmínku 
o “neférovém“ způsobu vydávání článků, kterou v břez-
novém čísle napsala zastupitelka Karla Egidová v textu 
„Jsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci?“. Re-
dakční rada se vymezuje proti informaci, že způsob, 
kterým se praktikují reakce na články v Kurýru, zvýhod-
ňuje vedení města. Naopak redakční rada dlouhodobě 
umožňuje diskuzi na stránkách věstníku a vítá pluralitu 
názorů. Pravidla pro autory příspěvků v aktualizované 
podobě proto znovu přinášíme v tomto vydání Kurýru:
1. Pokud dojde v příspěvku k napadení jakéhokoli kon-
krétního subjektu (fyzické či právnické osoby), dosta-
ne napadený subjekt prostor pro vyjádření ve stejném 
rozsahu a stejném vydání.
2. Napadající subjekt už na tuto reakci nebude mít prá-
vo reagovat, ani nedostane tuto reakci protistrany před 
vydáním k dispozici. 
3. Oba subjekty mohou reagovat ještě jednou v ná-
sledujícím vydání. Přičemž pokud opětovně napadne 
jeden subjekt protistranu, bude mít napadený subjekt 
znovu právo na reakci v daném čísle.

4. Nadále budou moci obě strany vést dialog již jen 
pouze prostřednictvím internetové verze Kurýru 
na stránkách www.kuryr-ricany.cz. 
5. Pro zajištění časového prostoru pro reakci platí 
stanovená uzávěrka dva kalendářní dny po zasedání 
redakční rady.  
6. Od příštího čísla zavádíme novou rubriku „Názory“, 
aby se mohli občané i zastupitelé města scházet k dis-
kuzi v rubrice přímo k tomu určené. Rubrika „Mezi 
námi“ zůstává pro texty, jako jsou historické články, 
události ve městě a jeho okolí, vzpomínky, přání, po-
radny, partnerská města a podobně. 
7. V rubrice „Informace z radnice“ budou zveřejňova-
né pouze tiskové zprávy, články jednotlivých úředníků 
a vedení města týkající se záležitostí radnice (například 
rozpočet města, svoz odpadu, zápisy do škol, aj). Ná-
zory zastupitelů (včetně starosty, místostarosty a mís-
tostarostky) a občanů města, které ve většině případů 
vyžadují i reakci protistrany, budou umístěné v rubrice 
„Názory“.

    Redakční rada

Pravidla platná pro reakce na příspěvky
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Ples města Říčany 2016 se nesl v duchu noblesy 
a plesové etikety s kapkou humoru

Sobotní večer patřil v kulturním centru Labuť v Říčanech jedné z nejslavnostnějších  
akcí roku. Sál totiž ovládl již popáté reprezentační ples města Říčany.   

Moderátorské role se zhostili výherci soutěže Stardance 2015 Marie doležalo-
vá a Marek zelinka. S notnou dávkou vtipu představili všem přítomným pravi-
dla plesové etikety. Na pódiu přivítal hosty starosta města Vladimír Kořen.

V další přestávce diváci s úžasem v očích sledovali vystoupení tří tanečních 
párů z tanečního klubu Fuego, kteří zatančili pět živelných latinskoameric-
kých tanců od rumby až po paso doble.

První vsuvkou bylo taneční představení dvou souborů z taneční školy Twist 
Říčany. z akrobatických kousků úspěšných rokenrolových variací se chvílemi 
až tajil dech.

Kromě valčíku zatančili ještě originální volný tanec.Třešinkou na pomyslném dortu byl čtyřdobý valčík vítězů posledního ročníku 
taneční soutěže Stardance Marie doležalové a Marka zelinky. FO
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Interesantní a nevšední umělecký tanec představující dobro a zlo viděli hos-
té v podání dvou labutích tanečnic Terezy Broukalové a Veroniky Grossové 
z tanečního studia daNCE EB.

Obrovský aplaus sklidili hlavní trenéři TK Fuego, Jan a Pavla Beránkovi.

Generálním partnerem akce byla společnost radIUS Říčany s.r.o., která již 
20 let poskytuje služby v oboru klientského vedení účetnictví a daňového 
poradenství. Majitelka společnosti Ing. Věra Tauberová popřála přítomným 
pěkný večer a obdarovala všechny hosty drobným dárkem - baterkami 
s firemním logem, doplněným vtipným komentářem: „S námi si posvítíte 
na všechno…na cestu domů i na vaše daně“.

Spolu s bigbandem Červení panteři vystoupil hlavní host večera - známý 
hudební skladatel a saxofonista Felix Slováček.

Na tanečním parketu bylo stále plno. Pozvání na ples přijal také známý 
matematik a sociální inovátor Karel Janeček se svojí ženou.

Kromě výtečného občerstvení čekala na milovníky vinného moku ochutnáv-
ka široké nabídky moravských vín z restaurace U Labutě. Vinnou tombolu 
zajistila společnost Malá Sicílie. do tomboly poskytl poukazy také fotograf 
rudolf Flachs. Květiny darovalo květinářství Ekoflor Hubert Neumann.

Adéla Ambrožová

Město Říčany děkuje generálnímu partnerovi této kulturní akce, společnosti RADIUS Říčany s.r.o. za značný finanční dar. Dík patří 
také JSDH Říčany a všem ostatním partnerům a sponzorům.
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Ve středu 2. března se na říčanské rad-
nici sešli starostové obcí na Říčansku 
s vedením Středočeského kraje. 
V rámci setkání představili zástup-
ci kraje aktuální projekty týkající se 
této lokality v oblasti integrovaného 
záchranného systému, zdravotnic-
tví, sociálních věcí, školství a do-
pravy. Diskuze se dotkla také mož-
ného zavedení nízkoemisních zón, 
případného přesunu Krajské správy 
a údržby silnic z centra města a řešení 
nedostatku mateřských, základních a 
do budoucna i středních škol.
Setkání několika vedoucích odborů 
krajského úřadu v čele s hejtmanem 
Milošem Peterou proběhlo za účasti 
vedení města Říčany a přibližně dva-
cítky starostů z okolních obcí napří-
klad z Mnichovic, Tehova, Kamenice, 
Vyžlovky nebo Všestar. 
„Pan hejtman věnuje Říčanům velkou 
pozornost, přičemž tématem číslo 
jedna je doprava a rekonstrukce sil-
nic. Řešili jsme kupříkladu priority 
výstavby nových komunikací – třeba 
další rekonstrukci silnice 101 nebo 
přípravu Tehovské spojky, tedy spojení 
mezi Černokosteleckou a dálnicí D1,“ 
řekl starosta města Vladimír Kořen. 

Nový portál pro krizové 
situace
Vzhledem k nedávné sněhové kala-
mitě se nejprve hovořilo o novém 

portálu mimořádných událostí, který 
kraj spustil s cílem efektivnější koor-
dinace krizových složek a lepší infor-
movanosti občanů. Web nabízí ak-
tuální informace během kalamitních 
situací, vodní stavy v jednotlivých ob-
cích nebo události v dopravě po celé 
ČR. Obce mohou během povodní 
a dalších živelných událostí zažádat 
prostřednictvím formuláře o prvotní 
nárok škod. Aplikace však zatím není 
funkční v mobilu a chybí v ní třeba 
data o výpadcích elektřiny. 
„Nyní zveřejňujeme jen nejzásadnější 
mimořádné události. Do budoucna 
bychom aplikaci chtěli propojit se sys-
témem hasičských zásahů nebo sdílet 
i informace o poruchách elektřiny,“ 
připomněl vedoucí krajského odděle-
ní IZS a obrany Luboš Navrátil. 

Nedostatek škol a chybějící 
dětská pohotovost
V rámci zdravotnictví nadnesl sta-
rosta Říčan Vladimír Kořen problém 
absence dětské pohotovosti: „Pohoto-
vost ve městě a celém ORP dlouhodobě 
chybí. Rodiče musí s dětmi jezdit až 
do nemocnice v Praze - Krči. A praž-
ským lékařům se zase nelíbí, že musí 
ošetřovat děti ze středních Čech.“  
Situaci blokuje především motivace 
lékařů. „Kraj má podle zákona po-
vinnost zajistit pohotovostní službu. 
Žádáme lékaře, aby na pohotovosti 

sloužili, ale většina z nich to odmítá. 
Není to pro ně časově ani finančně 
motivující,“ potvrdil vedoucí odboru 
zdravotnictví na kraji Pavel Kubíček.
Jedním z největších problémů okolí 
Prahy je nedostatek škol a školek. 
Starosta Říčan připomněl hejtmano-
vi, aby se koordinovaně pokračovalo 
v tlaku na ministerstvo, protože v ce-
lém ORP je potřeba vybudovat něko-
lik nových základních škol. Finance 
z EU do školství totiž budou nově 
směřovat do sociálně vyloučených 
oblastí a oblast Říčanska tak nemá 
moc šancí uspět. Kraj nechce rušit 
speciální školy, podle hejtmana se 
mají rozhodnout rodiče, jakou školu 
bude navštěvovat jejich dítě.
Podle některých starostů okolních 
obcí (Vyžlovka, Mnichovice) je důle-
žité, aby kraj zpracoval i předběžnou 
studii ohledně dostatečného počtu 
středních škol. Podle hejtmana je 
množství středních škol i s výhledem 
do dalších let dostatečné. „Středočes-
ký kraj má 180 středních škol, gymná-
zií je v kraji dostatek. Naší prioritou 
je zvýšit počet technických škol a pří-
padně učňovského školství. Nyní za-
čala spolupráce vysoké školy v Mladé 
Boleslavi s provincií Sečuán v Číně 
a VŠCHT má zase své centrum v Kra-
lupech na Vltavou,“ řekl Miloš Petera. 

Hejtman Středočeského kraje miloš Petera 
navštívil Říčany! 

Se starosty Říčanska řešil především školství a dopravu
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Dopravní problémy 
na Říčansku
V oblasti dopravy preferuje kraj vlako-
vou dopravu, ale snaží se i o zlepšení 
komfortu autobusové dopravy. Nově 
jezdí na vlakové trase Praha - Benešov 
spoje soukromé společnosti Arriva. 
Říčansko trápí předně kamionová do-
prava. Říčany chtějí zamezit průjezdu 
nákladním vozidlům na některých ko-
munikacích a žádají podporu kraje. Pře-
sunu kamionů na silnice 3. tříd se zase 
obávají menší obce. „Potřebujeme kon-
cepční řešení, uzávěra by měla být regi-
onální,“ vyzýval starosta Tehova David 
Hlouch. Starosta Vyžlovky Jan Pelikán 
také upozornil na každodenní dopravní 
zácpy směrem do Prahy a požadoval vy-
tvoření dopravní koncepce z těchto obcí 
s možností záchytných parkovišť u vla-
kových zastávek a na plánovaný silniční 
okruh kolem Prahy. 

Kraj plánuje letos na území ORP Ří-
čany také několik oprav komunikací 
a mostů. Nebrání se ani přesunu Kraj-
ské správy a údržby silnic z ulice Pod-
hrázská do Kolovratské, kterou iniciuje 

vedení města Říčany. Diskuze se věno-
vala i tématu kotlíkových dotací a bu-
doucnosti řešení komunálního odpadu.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

Pořádáte na Říčansku kulturní, 
společenskou nebo sportovní akci? 
Chcete ji lépe zpropagovat? Přejete 
si, aby dorazilo co nejvíce lidí? Ide-
álním řešením je vložit informace 
o akci do Kalendáře akcí na měst-
ských webových stránkách www.

ricany.cz. Je to neskutečně jedno-
duché a zadarmo!
V Říčanech se koná každý den mno-
ho akcí, ale někteří lidé o nich nevědí. 
Zlepšete díky Kalendáři akcí povědo-
mí o plánované události. Rádi vám 
k tomu pomůžeme!  

Kalendář akcí je prostorem pro pre-
zentaci všech volnočasových akcí, 
které se konají v Říčanech a okolních 
obcích. Každý organizátor má mož-
nost bezplatně informovat o dané 
kulturní akci (pozvánky na filmová 
představení, divadelní hry, hudební 
koncerty, besedy, přednášky, ver-
nisáže, výstavy, plesy apod.), spor-
tovní akci (veškeré zápasy, turnaje, 
soutěže, aj.) nebo jakékoli jiné akci. 

Co je potřeba udělat? 
Stačí vložit stručné informace do jed-
noduchého formuláře na webových 
stránkách města Říčany na adrese 
http://info.ricany.cz/mesto/zapis-
-nove-akce. Vyplňují se pouze násle-
dující informace: název akce, obec 
a místo konání, krátký popis, datum 
konání, hodina zahájení. Navíc je 
možné doplnit akci fotografiemi 
a plakáty. Pak už zbývá jen formulář 
odeslat. Poté, co ji schválí náš ad-
ministrátor stránek, bude k vidění 
na webu Říčan. 

Adéla Ambrožová

Přidávejte své akce do Kalendáře akcí na webových 
stránkách města Říčany!
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V sobotu 27. 2. 2016 se konal již pátý ročník reprezentačního 
plesu města Říčany, jehož generálním partnerem a sponzo-
rem byla firma RADIUS Říčany s.r.o. Protože tato společnost 
svým finančním darem významně přispěla k úspěšnému 
průběhu celé akce, pozvala místostarostka města Říčany 
Hana Špačková majitelku a ředitelku firmy RADIUS Říčany 
s.r.o. Ing. Věru Tauberovou na osobní rozhovor, ve kterém se 
zajímala nejen o její hodnocení proběhlé akce, ale i o její plány 
do budoucna. Z tohoto setkání vzešel nápad na realizaci vel-
mi zajímavého a prospěšného projektu.
Firma RADIUS Říčany s.r.o. funguje a poskytuje služby kli-
entského zpracování účetnictví a daňového poradenství v na-
šem městě již 20 let, ale letos poprvé se stala hlavním spon-
zorem velké společenské akce s vysokým místním významem. 
Jak jste přišla na myšlenku sponzorovat právě ples města?  
Pokud bych na tuto otázku měla odpovědět hodně stručně, 
pak bych řekla, že jsem chtěla prezentovat a zviditelnit svou 
firmu. Ale já bych raději reagovala v širších souvislostech. 
Společnost RADIUS Říčany s.r.o. své služby poskytuje již 
20 let a já jsem tuto fungující firmu v lednu letošního roku 
koupila s tím, že v práci chci určitě pokračovat. Jako nový 
majitel se snažím jednak zachovat vše dobré a pozitivní, ale 
také i přinést nové nápady, směry i způsoby práce a prezen-
tace. Svou firmu řadím do kategorie místních a zastávám 
názor, že úspěšná lokální firma má (vedle kladných eko-
nomických čísel) spokojené zákazníky i zaměstnance, ale 
hlavně že veřejnost v místě jejího působení danou firmu 
dobře zná. A právě proto věnuji a chci i nadále věnovat vel-
kou pozornost prezentaci firemního jména.  
Takže se pouštíte do odvážných mediálních kampaní a bu-
dete i podporovat město?
Prvním krokem v této oblasti byl projekt Účetní a daňová 
poradna pro podnikatele, ve kterém od ledna 2016 při-
náším čtenářům Kurýru každý měsíc informace a rady 
z oblasti daní a účetnictví. Musím konstatovat, že reakce 
čtenářů už na první lednové číslo byly opravdu velmi pozi-
tivní, a to mne utvrdilo v názoru, že tento směr je správný.  
A partnerství a účast na tak významné události, jako je 
ples města, mi v kontextu výše uvedeného přišly jako lo-
gický krok na cestě k cíli, který jsem si stanovila. Tedy aby 
maximum podnikatelů v tomto městě vědělo, že RADIUS 
Říčany s.r.o je firma, která je pro ně tím správným partne-
rem  při řešení problematiky daní a účetnictví. 
Daří se vám tento cíl naplňovat? 
Ano, s velikým potěšením mohu konstatovat, že efekt mého 
snažení je dokonce dvojitý. Mám tím na mysli nejen nárůst 
počtu našich zákazníků, ale také i zájemce o zaměstnání 
u nás, kteří se mi sami hlásí, což je pro mne velice pozitivní 
signál. Velmi dobře si uvědomuji, že cíl, který jsem si sta-
novila, nemohu splnit během jednoho či dvou měsíců. Je to 
běh na dlouhou trať, při kterém musím udržet rovnováhu 

v počtu zákazníků i zaměstnanců, ale hlavně nesmím slevit 
v kvalitě a odbornosti služeb, které poskytujeme. 
Jste jako firma na nárůst počtu zákazníků i zaměstnanců 
připravena? 
Toto téma považuji za hodně důležité. Důkazem je i fakt, 
že právě v dubnu 2016 se bude sídlo firmy i kanceláře ze 
stávající adresy stěhovat do nových a větších prostor v ob-
chodním centru Lihovar, kde budou mít naši zaměstnanci 
výrazně komfortnější podmínky pro svou práci a naši zá-
kazníci zase odpovídající prostor pro individuální projed-
návání svých požadavků v potřebném soukromí.  
Reprezentační ples jako velká kulturní akce byl připravo-
ván a organizován radnicí. Jak byste zhodnotila vaši spo-
lupráci s lidmi z přípravného týmu?
Všichni, se kterými jsem vstoupila do jednání, byli vstříc-
ní, ochotní, pozitivní, vlastně nic pro ně nebylo neřešitel-
ným problémem. A s vážným zájmem naslouchali i mým 
připomínkám, což hodnotím velmi pozitivně. Protože 
mám na tomto místě příležitost, tak bych chtěla za skvě-
lou spolupráci poděkovat vám osobně, paní místostarost-
ko, a pak také Jitce Bahenské z odboru školství a kultury.  
Děkuji.  Jako běžný návštěvník jsem se na plese města 
opravdu skvěle bavila, jako partner a sponzor jsem dostala 
prostor pro prezentaci své firmy. 
My děkujeme, kladné hodnocení je pro nás určitě motivací 
do další práce. V této souvislosti se tedy zeptám, zda uva-
žujete o nějaké další formě spolupráce s veřejnými institu-
cemi a subjekty v rámci našeho města? 
Ano, v procesu přípravy mám projekt, který má zatím dva 
pracovní názvy, a to „Pomáhejme spolu“ nebo „Společně 
dokážeme víc“. Podstatou projektu je jednoduchá myšlen-
ka, že silnější a úspěšnější by dle mého názoru měli pomá-
hat těm slabším, a že pokud se ti pomáhající spojí, pak se 
efekt a význam jejich pomoci výrazně znásobí. Mým obo-
rem jsou daně, tak jsem se zcela logicky zabývala otázkou, 
jak tuto svou odbornost mohu prospěšně využít. 
Chcete pomáhat přes daně?
Ano. Naše legislativa umožňuje využít institut daňové uzna-
telnosti finančních darů (jistěže při splnění konkrétních 
podmínek), ale ze zkušenosti vím, že mnoho firem tuto mož-
nost vůbec nevyužívá. Jednak proto, že oni sami třeba o této 
možnosti vůbec nevědí, nebo nevědí přesně, na jaký účel by 
mohli dar poskytnout. Často také slýchám názor, že „těch 
pár korun, které věnuji, nic moc nezmění“. A právě tady se 
zrodil můj nápad: ve spolupráci s patřičným partnerem (kte-
rého nyní hledám) bude vybrán konkrétní místní subjekt 
nebo projekt, pro který se pokusím zajistit co největší počet 
dárců. Se svou firmou se jistě zapojím, ale oslovím také své 
klienty i další významné podnikatele z Říčan i okolí, a z po-
hledu přípustné daňové optimalizace jim poradím co možná 
nejvýhodnější výši finančního daru.  Bude jen na nich, zda se 

rozhovor s Ing. Věrou Tauberovou, majitelkou firmy rADIUS 
Říčany s.r.o., generálním partnerem 5. reprezentačního 
plesu města Říčany
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rozhodnou se do projektu zapojit, či ne. Všichni dárci budou 
určitě vhodnou formou i zveřejněni a bude jim poděkováno.   
Tento nápad zní velmi zajímavě, v jakém časovém horizon-
tu jej hodláte realizovat?
V hlavě ho mám již několik týdnů, ale samotnou realiza-
ci spustím až po přestěhování a usazení naší kanceláře 

do nových prostor v obchodním centru Lihovar, tedy 
na přelomu dubna a května.  Doufám, že při práci na tom-
to projektu potkám stejně pozitivní a vstřícné osobnosti, 
jako jsem potkala při přípravě projektu partnerství na re-
prezentačním plese města Říčany.

Hana Špačková, místostarostka města

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius 
Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového od-
padu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním obdo-
bí. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské 
policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přimě-
řené množství odpadů. Pro živnostenský odpad podnikatelů 
a další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner 
určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčan-
ské), který od 1. 4. přechází na letní otevírací dobu:
Pondělí, středa, pátek 13-18 hod.
Sobota 9-16 hod.
Neděle 14-18 hod.
Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (vět-
ve, ořezané dřeviny, posedaná tráva apod.), stavební suť, 

nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotře-
biče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětné-
ho odběru k dalšímu využití.
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner 
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z domácností, zejména starším obča-
nům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. 
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora 
nelze provádět dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kon-
tejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V pří-
padě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, 
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany, oddělení technické správy

Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

  2. dubna      9. dubna  

  7:00-9:00
  7:30-9:30

  8:00-10:00
  8:,30-10:30
  9:00-11:00
  9:30-11:30
10:00-12:00
10:30-12:30

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

7:00-9:00
7:30-9:30

8:00-10:00
8:30-10:30
9:00-11:00
9:30-11:30

10:00-12:00
10:30-12:30

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

16. dubna 23. dubna

7:00-9:00
7:30-9:30

8:00-10:00
8:30-10:30
9:00-11:00
9:30-11:30

10:00-12:00

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

7:00-9:00
7:30-9:30

8:00-10:00
8:30-10:30
9:00-11:00
9:30-11:30

10:00-12:00
10:30-12:30

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

Jarní termíny přistavení VOK
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 28. 2. 2016 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

zastoupené vedoucím Odboru správy majetku, pověřeného Radou města Říčany ze dne 9. 7. 2008 
pod č. usn. č. 08-13-023 rozhodováním o zveřejňování záměrů pronájmu

zveřejňuje záměr obce pronajmout
garážové stání č. 1 o rozloze 12,5 m2 umístěné v suterénu domu čp. 2000 

Melantrichova ul. v Říčanech.

V případě zájmu o nabízený pronájem je nutné doručit písemnou přihlášku do výběrového řízení bez 
uvedení nabízené ceny na adresu MěÚ v Říčanech, odbor správy majetku, oddělení hospodářské správy, 
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany nejpozději do 29.4.2016. 

Vyvěšeno: 7. 3. 2016     Termín sejmutí: 29. 4. 2016 Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Město Říčany

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

204Ê984Ê000,00 218Ê284Ê000,00 28Ê697Ê775,20 13,15

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

74Ê691Ê142,00 74Ê996Ê940,00 15Ê496Ê748,23 20,66

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12Ê373Ê501,00 12Ê883Ê772,00 553Ê005,00 4,29
Přijaté dotace 42Ê257Ê800,00 62Ê606Ê054,17 5Ê973Ê149,70 9,54
Přijaté splátky půjček 85Ê200,00 85Ê200,00 12Ê100,00 14,20
Příjmy celkem 334Ê391Ê643,00 368Ê855Ê966,17 50Ê732Ê778,13 13,75
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51Ê400Ê907,00 109Ê189Ê377,74 4Ê483Ê500,00 4,11

Rozpočtové příjmy celkem 385Ê792Ê550,00 478Ê045Ê343,91 55Ê216Ê278,13 11,55
Přebytek hospodaření za minulý rok 37Ê045Ê284,00 58Ê849Ê249,48 33Ê849Ê249,48 100,00
Prostředky uložené ve st. dluhopisech 25Ê000Ê000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422Ê837Ê834,00 536Ê894Ê593,39 114Ê065Ê527,61 21,25
VÝDAJE
Běžné (provozní) výdaje 252Ê917Ê006,00 263Ê607Ê428,57 35Ê713Ê230,55 13,55
Rozpisové rezervy 2Ê550Ê000,00 3Ê796Ê331,12 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 255Ê467Ê006,00 267Ê403Ê759,69 35Ê713Ê230,55 13,36
Kapitálové (investiční) výdaje 57Ê360Ê351,00 118Ê448Ê851,50 10Ê674Ê453,09 9,01
Rezervy na investice 39Ê259Ê080,00 22Ê502Ê114,46 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 96Ê619Ê431,00 140Ê950Ê965,96 10Ê674Ê453,09 7,57
Výdaje celkem 352Ê086Ê437,00 408Ê354Ê725,65 46Ê387Ê683,64 11,36
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51Ê400Ê907,00 109Ê189Ê377,74 4Ê483Ê500,00 4,11

Rozpočtové výdaje celkem 403Ê487Ê344,00 517Ê544Ê103,39 50Ê871Ê183,64 9,83
Splátky úvěru 19Ê350Ê490,00 19Ê350Ê490,00 5Ê236Ê489,60 27,06
Výdaje vč. splátky půjčky 422Ê837Ê834,00 536Ê894Ê593,39 56Ê107Ê673,24 10,45
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 57Ê957Ê854,37

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 
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mostek přes rokytku ve směru z Říčan 
do mukařova čeká rekonstrukce

Na výpadovce z Říčan směrem na 
Vojkov čeká na řidiče příštích osm 
měsíců menší dopravní komplika-
ce. Od začátku dubna totiž dojde 
k uzavření mostku přes Rokyt-
ku na komunikaci I/2. Investor 
stavby Ředitelství silnic a dálnic 
bude most kompletně opravovat. 
Osobní automobily se však nemusí 
na této frekventované silnici obá-
vat zákazu provozu. Elegantním 
řešením je dočasné převedení do-
pravy nalevo od mostu. 
Plánovaná rekonstrukce mostku 
na silnici I/2 z Prahy do Kutné Hory 
se letos konečně dočká realizace. 
Kamenný most je v havarijním sta-
vu a neodpovídá stávající intenzitě 
dopravy. K poškození cca 150 let 
starého mostu výrazně přispívá 
trvalé přetěžování těžkou nákladní 
dopravou. Zákaz vjezdu kamionů 
zde sice platí, ale je bohužel ve vět-
ší míře porušován. Částečné zhor-
šení stavu způsobila také povodeň 
na Rokytce v roce 2013. Most se do-
stal na hranici své životnosti a vyža-
duje celkovou opravu. 
Opravovat se měl už v roce 2013. Prů-
běh výstavby však zpomalil Národní 
památkový ústav, podle kterého je 
most památkově chráněnou stavbou. 
Proto musel investor a vlastník ŘSD 
zvolit zcela odlišnou technologii re-
konstrukce mostu včetně způsobu 
opravy než byla původně plánovaná. 
„Nejprve na mostě odstraníme stáva-
jící vrstvy vozovky. V další fázi dojde 
k odtěžení zásypů na stávající kamen-
nou klenbu mostu. Most pokryjeme 
železobetonovou deskou, klenbu mos-
tu opět zasypeme a v závěrečné etapě 
dostane nový povrch. Krajnice silnice 
zpevníme v opravovaném úseku gabi-
onovou zídkou,“ popisuje Jan Galba-
vý ze společnosti M - SILNICE a.s., 
která stavbu provádí. „V maximální 
možné míře budou použity materiály 
(kamenivo, malta, omítka) a techno-
logie (vazba zdiva, způsob omítnutí) 
odpovídající době vzniku mostu,“ do-
plňuje projektant David Dvořáček ze 
společnosti Pontex s.r.o.

Odbor dopravy krajského úřadu Stře-
dočeského kraje nyní stanovil po mostě 
během rekonstrukce přechodnou 
úpravu provozu. Most čeká od 1. dub-
na kompletní uzavření, ale provoz se 
na silnici I. třídy nepřeruší. Řidiči ne-
budou muset využít náhradní objízd-
né trasy, ale přemístí se ze silnice I/2 
na provizorní asfaltovou komunikaci 
s přemostěním po levé straně od mostu 
v prostoru bývalého lomu. 
„Provizorní komunikace je navržena 
jako obousměrná dvoupruhová s ži-
vičnou vozovkou. Z důvodu únosnosti 
provizoria je na silnici zakázán vjezd 
vozidel nad 22 t. Rychlost se na ní 
sníží z bezpečnostních důvodů na 20 
km/h. Stavebníci po dokončení rekon-
strukce mostu dočasnou komunikaci 
demontují a území uvedou do původ-
ního stavu,“ vysvětluje tisková mluv-
čí ŘSD Nina Ledvinová. Dopravní 
omezení se předpokládá až do konce 
listopadu a bude opatřené dopravním 
značením.

Propustek zůstane zavřený 
i pro pěší, běžce a cyklisty
Kvůli zajištění bezpečnosti během 
stavby se bohužel musí uzavřít pří-
stup pod mostem. Místem známým 

jako propustek často prochází lidé 
na procházce, pod mostem běhají či 
jedou na kole. Pěší cesta totiž spojuje 
lesní cestu od Olivovy dětské léčebny 
a stezku vedoucí k tenisovým kurtům 
a koupališti Jureček.
„V průběhu rekonstrukce se odstraní 
dřevěná lávka přes Rokytku a průchod 
pod mostem bude úplně uzavřen. Jeli-
kož v současné době realizovaná pro-
vizorní komunikace tuto stezku také 
kříží, bude zamezen průchod i touto 
provizorní komunikací,“ zmiňuje 
Nina Ledvinová. 
Mostek je ve velmi špatném stavu již 
několik let. Kvůli narušené konstruk-
ci nesmějí přes inkriminované místo 
přejíždět vozidla s nosností nad 12 tun 
už tři a půl roku. O maximálním mož-
ném zatížení nového mostu rozhodne 
jeho správce, ale bude dostatečné i pro 
provoz těžké nákladní dopravy.
Zhotovitelem opravy mostu za takřka 
15 milionů korun je společnost M 
- SILNICE a.s. působící především 
v oblasti silničního a mostního stavi-
telství. Postup prací bude pod trvalou 
kontrolou zástupců Národního pa-
mátkového ústavu.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany
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Oblast Fialky v Říčanech znovu ob-
sadily stavební stroje. Tentokrát sta-
vební ruch souvisí s výstavbou budov 
soukromé základní a mateřské školy 
společnosti Na Fialce s.r.o., které 
budou v nejbližších letech sloužit 
společnosti Magic Hill. Stavba zača-
la na konci února a měla by skončit 
před koncem letošního roku. Prová-
dí ji liberecká firma Syner. Město se 
alespoň částečně snaží operativně 
řešit problémy, které stavební práce 
způsobují obyvatelům v okolí. 
Začátek prací se neobešel bez problé-
mů. Zástupci města obdrželi několik 
stížností od místních občanů, kteří 
upozorňovali zejména na porušování 
dopravního značení, nadměrný hluk 
a nedostatečný úklid okolí stavby. 
„Viděl jsem záběry některých staveb-
ních strojů této stavby a byl jsem oprav-
du nepříjemně překvapený. Hustá ob-
laka naftového kouře ze starého auta. 
I děti by poznaly, že něco není v pořád-
ku,“ popisuje stavbu starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „Těž-
ká nákladní auta začala ulicemi jezdit 
bez stanovení dopravně-inženýrských 
opatření. Majetek města, chodníky, ob-
rubníky velmi pečlivě sledujeme a evi-
dujeme, kde došlo k poškození.“
Podněty byly zástupci města i staveb-
ního úřadu prověřeny a byla učiněna 
opatření pro minimalizaci dalších do-
padů stavby na okolí. „Většina místních 
občanů si asi myslí, že město či dokonce 
já osobně jednoznačně straníme staveb-
níkovi. Na druhou stranu investor má 
za to, že město stavbu zdržuje a kompli-
kuje dalšími požadavky, na které podle 
nich nemá nárok. Je to jako být mezi 
dvěma mlýnskými kameny,“ komentuje 
situaci David Michalička (Klidné měs-
to), radní a projektový manažer města. 
Město jako samospráva má totiž ome-
zené kompetence do průběhu soukro-
mé a řádně povolené stavby vstupovat.
„Pravdou ale je, že situace je pro obča-
ny nepříjemná a některé jejich podněty 
jsou opodstatněné. Například úklid 
přístupových komunikací či nedodržo-
vání dopravního značení na začátku 
stavby byly jednoznačně problémem,“ 

připomíná Dušan Suchý, vedoucí od-
dělení technické správy města. 
„Díky spolupráci občanů a města však 
bylo, věřím, docíleno mnohých zlepše-
ní.  Stejně jako jiné stavby, i tahle ome-
zuje své okolí. Jako zástupce města se 
budu nadále snažit o to, aby omezení 
byla co nejmenší a zejména v souladu 
s platnými předpisy a povoleními,“ do-
dává Michalička. 

Jaké kroky činí město 
v souvislosti se stavbou 
Magic Hill?
1. Komunikace města s investorem 
a stavební firmou
Zástupci města se od 22. 3. 2016 
účastní pravidelných kontrolních dnů 
stavby. Důraz je kladen na ochranu 
majetku města, dodržování doprav-
ního značení, nočního klidu a úklid 
příjezdových komunikací. Město též 
požádalo stavební úřad a odbor život-
ního prostředí o důsledný dohled nad 
dodržováním stanovených podmínek.

2. Ochrana majetku města (silnice, 
chodníky, zeleň)
Město i investor provedli před zaháje-
ním stavebních prací pasport přilehlých 
komunikací. Stavebník se zavázal veš-
keré způsobené škody na majetku města 
opravit a uvést komunikace do původní-
ho stavu. Vzniklé škody jsou průběžně 
sledovány a uplatňovány. 

3. Ochrana majetku občanů (ploty, 
budovy, studny…)
Investor nechal zpracovat zaměření 
výšky vody ve studních v okolí stavby, 
součástí výše uvedeného pasportu 
jsou i oplocení soukromých objektů 
přiléhající ke komunikaci. Podmín-
kou stavebního povolení je uvedení 
všech případně porušených nemo-
vitostí do původního stavu. „Dopo-
ručujeme však občanům, aby každou 
zjištěnou škodu ihned nahlásili přímo 
stavební firmě Syner formou doporu-
čeného dopisu, pokud možno včetně 
fotodokumentace a současně oznámili 
tuto skutečnost i stavebnímu úřadu,“ 
připomíná Jan Pillvein, vedoucí sta-
vebního úřadu.

4. Doprava a parkování v okolí stavby
Po dobu stavby je zaveden obousměr-
ný provoz v Mánesově ulici od Rýdlo-
vy po Nerudovu. Úsek Nerudova-So-
kolská je zcela uzavřen. Mánesovou 
ulicí jezdí většina staveništní dopra-
vy, proto je zde „zákaz zastavení“. 
Na žádost rezidentů požádalo město 
silniční úřad o stanovení značení tak, 
aby bylo umožněno stání přes noc 
a o víkendu po jedné straně ulice. 
Investor ještě konečné stanovisko 
nesdělil. „Prosíme občany, aby mini-
malizovali cesty autem do této loka-
lity. V případě odstavení auta mimo 
dovolená parkoviště hrozí jeho poško-
zení vozidly stavby nebo nutný odtah,“ 

Ostře sledovaná výstavba soukromé školy 
uprostřed Říčan
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Říčanský průzkum: Školní autobus by ve městě 
uvítalo 59 % občanů 

V rámci průzkumu veřejného mínění, 
který proběhl v listopadu loňského 
roku v Říčanech, bylo jedním z témat 
i případné zavedení městského škol-
ního autobusu. Více než polovina do-
tázaných by uvítala možnost zajištění 
dopravy do škol pro své děti. Myšlen-
ku školních autobusů podporují pře-
devším ženy ve středním věku. 
Žluté školní autobusy známe napří-
klad z USA, kde jsou hojně využíva-
né. Podobný způsob dopravy by se 
však mohl stát oblíbeným i v České 
republice, třeba dokonce v Říčanech. 
V listopadovém sociodemografickém 
průzkumu se totiž tazatelé zeptali ob-
čanů, jestli by uvítali zavedení školní-
ho autobusu i v našem městě. 
„Obyvatele města zcela jednoznačně trá-
pí přehuštěná doprava, zácpy, fronty, do-

pravní stresy. Školní autobus nebo školní 
elektrobus může pomoci mnoha školá-
kům, jejich rodičům i řidičům,“ plánuje 
starosta Vladimír Kořen (Klidné měs-
to) a dodává: „Propočítáváme náklady 
a výhody. Myšlenka školní dopravy se mi 
zamlouvá. A cítím i dotační příležitost.“ 
357 lidí z celkových 607 odpovědělo 
kladně, přičemž ještě vyšší podporu má 
zavedení školního autobusu u žen (63 
%). Muži s touto ideou souhlasí v 55 % 
případů. Z geografického znázornění 
je patrná poměrně konstantní podpora 
napříč celým městem, která narůstá lo-
gicky v okrajových částech. Z těchto lo-
kalit musí rodiče často děti do škol do-
vážet vlastním vozidlem. Nejvíce chtějí 
zajistit dopravu dětem lidé ve věku 31 
- 40 let a poté pravděpodobně samotní 
studenti ve věku do 20 let. Nápad pod-
poruje 63 % vysokoškolsky vzdělaných 
lidí, 59 % středoškoláků a 53 % občanů 
se základním vzděláním. 
Na otázku, jestli by své děti nechali 
v Říčanech dopravovat do školy speci-
álním autobusem, odpovědělo kladně 
pouze 15 % dotázaných. Celých 64 % 
dotázaných nemá děti ve školním 
věku, 17 % sdělilo, že jejich děti chodí 
pešky nebo využívají MHD a zbylé 3 % 
lidí vozí své děti autem. 
Nicméně necelá polovina rodičů (44 
%), jejichž děti jsou ve školním věku, 
by služeb školního autobusu využí-
vala. Ženy (47 %) opět o něco více 
předběhly muže (40 %). A z hlediska 
dosaženého vzdělání by školním au-
tobusem nejvíce jezdily děti rodičů se 

základním vzděláním (47 %), naopak 
přes 60 % vysokoškolsky vzdělaných 
rodičů by autobusy nevyužívalo. 

O průzkumu veřejného mínění
Výsledky průzkumu jsou zveřejněné 
na webových stránkách města http://
info.ricany.cz/mesto/v-listopadu-2015-
-probehl-v-ricanech-pruzkum-verejne-
ho-mineni-podivejte-se-na-vysledky. 
Zajímavá data dle pohlaví, věku a vzdě-
lání jsou zpracovaná do grafické, kore-
lační a mapové analýzy.
Průzkum veřejného mínění proběhl 
na reprezentativním vzorku 607 oby-
vatel (53 % žen a 47 % mužů) starších 
15 let s bydlištěm v Říčanech. Sběr dat 
se uskutečnil formou osobních dotaz-
níků v různých částech města od 12. 
do 17. listopadu 2015. Jeho cílem bylo 
zjistit názory lidí na otázky týkající se 
komunikace s veřejností, dopravy, 
kvality života, vyhlášek a participace 
na projektu Řídím Říčany. Celkem 
respondenti odpovídali na 16 otázek. 
Průzkum prováděla na své náklady 
kancelář Demokracie 2.1.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

upozorňuje velitel městské policie 
Václav Řezáč.

5. Úklid, hluk, životní prostředí
Po problémech s úklidem v úvo-
du stavby zajišťuje Syner průběžný 
úklid Mánesovy ulice ručně i mycím 
vozem. Hlučné činnosti nesmí být 
prováděny dle vyhlášky města v době 
22-06hod a celou neděli. Na stavbě 
bylo zdokumentováno vozidlo, kte-
ré nadměrně znečišťovalo ovzduší. 
Město i na základě stížností občanů 

požádalo o stažení vozidla ze stavby. 
Případné další podobné excesy bu-
dou již řešeny přísnějšími opatřeními 
a sankcemi. Případná závažná poru-
šení těchto pravidel hlaste, prosím, 
přímo městské policii.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že 
stavebník se městu zavázal v pláno-
vací smlouvě k tomu, že před kolau-
dací školy a školky dokončí chybějící 
veřejnou infrastrukturu. Za zmínku 
stojí zejména zcela nová vozovka 
s chodníkem a osvětlením v úseku 

Nerudova-Sokolská, dále zvýšená 
křižovatka s přechodem na styku Ne-
rudovy a Mánesovy či parkoviště pro 
více než 30 vozidel atd.
„Investor by si měl uvědomit, že stavba 
probíhá pod veřejnou kontrolou a poze-
mek není ve vakuu. Vedle stavby žijí lidé, 
nerespektování jejich práv je tou nej-
horší reklamou, jakou si může budoucí 
škola udělat. Nicméně věřím, že stavba 
proběhne rychle a stavební ruch v místě 
brzy utichne,“ zakončuje starosta.

Tisková zpráva města Říčany
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Lyžařský pobyt v Kořenově 
Letos v únoru zorganizovaly pracovnice OSPOD již druhý 
ročník lyžařského pobytu pro děti ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. Pobyt v Kořenově na chatě Městského 
úřadu Říčany se velmi vydařil, všichni jsme si čtyři dny 
na horách užili. Na sjezdovce za chalupou nebyly příhod-
né podmínky pro sjezdové lyžování, proto jsme se přepra-
vovali do nedalekých Příchovic. Místní sjezdovku jsme si 
doslova zamilovali, neboť byla rozlehlá a dobře upravená. 
Zkušenější lyžaři si mohli užívat výhody snowparku a ti 
z nás, kdo stáli na lyžích úplně poprvé, měli k dispozici 
mini sjezdovku. Ze všech těchto důvodů jsme sem dojíž-
děli každý den. A když jsme zrovna nesjezdovali, byl pro 
děti připraven bohatý program. Například jsme jezdili 

na běžkách, stavěli sněhuláky nebo plnili úkoly při bojov-
ce. Zároveň každý večer měl jinou tématiku. První jsme 
hráli různé seznamovací hry, aby byla hned od počátku 
utvořena dobrá parta. Následující večer se nesl v duchu 
hry Riskokufr a završením našeho pobytu byla dětská 
diskotéka. Bez finanční podpory Města Říčany bychom 
nemohli výjezd pro děti ze sociálně znevýhodněného pro-
středí podniknout. Poděkování za finanční podporu dále 
patří Karlu Bartákovi, Zdeňku Míkovi z Miba Sport 
v Říčanech za zapůjčení veškerého lyžařského vybavení, 
dále Antonínu Šaldovi za autobusovou dopravu. Největší 
dík však patří našim dobrovolníkům a to Martinu Brado-
vi, Matyáši Komárkovi a Radku Kratochvílovi.

Za tým OSPOD: Barbora Hůrková, Irena Ratajová, 
Helena Bramborová, Iva Kirejevová a Jitka Červenková
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Zastupitelé schválili po vzoru jiných obcí 
a měst obecně závaznou vyhlášku o po-
platku za zhodnocení pozemku mož-

ností připojení na vodovod. Poplatek se bude vybírat 
od stavebníků na nově zastavovaných pozemcích a v ob-
lastech, kde bude město teprve budovat sítě. Zejména 
u rodinné výstavby nahradí vyhláška často diskutovaný 
finanční příspěvek dle „Zásad pro výstavbu“. Poplatek 
za rodinný dům s jedním bytem nepřesáhne 125 tisíc Kč.
Poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení 
na městem budovanou stavbu kanalizace či vodovodu je 
standardem v mnoha okolních obcích, kde platí již více než 
10 let (např. Průhonice, Úvaly, Dolní Břežany, Květnice, 
Světice a další). Finanční příjem z nově budovaných staveb 
slouží obcím pro další rozvoj veřejné infrastruktury, tj. na-
příklad pro investice do kanalizační sítě, vodovodních řadů, 
ale i komunikací, škol a dalších veřejných staveb. 
V Říčanech byla podobná vyhláška schválena již v roce 
2006, ovšem kvůli nejasným pravidlům dotace SFŽP 
na dostavbu kanalizace ji tehdejší vedení po cca roce plat-
nosti zrušilo. Aktuálně má město k dispozici kladná stano-
viska SFŽP, Ministerstva financí a Ministerstva vnitra ČR, 
tudíž další rušení vyhlášky nehrozí.

Koho se poplatek týká?
Poplatníkem v Říčanech se stanou všichni, jejichž po-
zemky se staly či stanou stavebními po datu 3. 7. 2014 
a mají možnost připojení na veřejný vodovod („staveb-
ními pozemky“ ve smyslu stavebního zákona, tedy např. 
dnem vydání územního rozhodnutí, souhlasu aj., neplést 
se „zastavitelností“ dle územního plánu). Termín 3. 7. 
2014 je termínem kolaudace nového vodojemu Říčany, 
díky kterému je nadále možné napojování na veřejný vo-
dovod ve většině města. Toto datum kolaudace poslední 
části sítě je závaznou součástí vyhlášky.
Opačně řečeno, poplatníkem nemohou být ti, kdo mají 
na svém pozemku platné územní rozhodnutí vydané 
před 3. 7. 2014, dále ti, kdo nemají možnost připojení 
na vodovod, anebo mají stavební pozemky zatím prázdné 
a nechystají se stavět. Nově nebude stavebník platit nic 
za přístavbu stávajícího objektu či vestavbu podkro-
ví, i když bude vznikat nová bytová jednotka, kancelář či 
sklad. Toto bylo tématem častých diskuzí a věříme, že je to 
pozitivní změna zejména pro dnešní občany města.

Kdo je od poplatku osvobozen?
Osvobozeni od poplatku jsou navíc všichni, kdo mají svou 
stavbu na pozemku již zkolaudovanou (zejména tzv. sta-
rousedlíci), anebo v minulosti přistoupili na tzv. Zásady 
a poskytli městu finanční příspěvek na infrastrukturu. 
Jaká bude výše poplatku?
Výše poplatku je závislá na typu budovy a ploše staveb-
ního pozemku (ne ploše budovy). Přesná částka je sou-
činem sazby za 1m2 dle tabulky a výměry pozemku. Pro 
jednobytový rodinný dům je ale výše poplatku zastro-
pována na max. 125.000 Kč, tedy ve výši stávajícího fi-

nančního příspěvku (dosud byl finanční příspěvek dle tzv. 
Zásad pro standardní RD napojený na sítě 126.200 Kč). 
V odůvodněných případech lze požádat finanční odbor 
MÚ o splátkový kalendář. 
Sazba poplatku v Kč/m2 pozemku zhodnoceného možností 
připojení na stavbu vodovodu 

Účel stavby Sazba Kč/m2

rezidenční (obytné) stavby 183,00
pro rodinnou rekreaci (vč. RD!) 156,00
školství a zdravotnictví 92,00
obchod a administrativa 110,00
garáže 147,00
výroba 73,00
sklady, doprava a spoje 83,00
inženýrské stavby 110,00
zemědělství 55,00

Přihlášení k poplatku
K poplatku se musí majitel pozemku přihlásit do 90 dnů 
od okamžiku, kdy začnou současně platit všechny tyto 
podmínky:

 Vyhláška nabyla účinnosti (nabytí účinnosti bude 14. 4. 2016)
 Pozemek se stal stavebním po 3. 7. 2014 (tj. po tomto datu 

na něm bylo vydáno územní rozhodnutí či podobný souhlas)
 Pozemek má možnost připojení na vodovod
 Majitel není od poplatku osvobozen

Jak bude město postupovat u velkých investorů?
Větší stavební záměry, tj. například bytový dům, komerční 
objekty, ale i více rodinných domů atp. budou kromě po-
platku dle zmiňované vyhlášky podléhat povinnosti uzavřít 
s městem Plánovací smlouvu. Ta je dnes již standardním 
nástrojem dle stavebního zákona, který smí město a staveb-
ní úřad vyžadovat pro zajištění výstavby či posílení veřejné 
infrastruktury. Plánovací smlouva bude požadována již 
ve fázi parcelace, nejpozději v územním řízení.
Zátěž, která vzniká městu výstavbou nových bytových 
jednotek, komerčních ploch atp. bude i nadále vyčíslová-
na dle metodiky Zásad pro výstavbu ve městě Říčany. Pro 
naše město je totiž zcela zásadní, aby nové stavby nepřiná-
šely pouze nové obyvatele s nároky a požadavky, ale také 
postupné posilování a zlepšování veřejné vybavenosti.    

Kdo vám s aplikací vyhlášky poradí?
Přihlášení k poplatku je povinností samotného poplatníka, 
stejně jako výpočet jeho výše. Aby ale nedocházelo k opo-
menutí a následné hrozbě penále, bude každý stavebník 
v rámci souhrnného vyjádření města ke stavbě upozorněn, 
zda se na něj poplatek vztahuje a jaká je jeho výše. Proble-
matiku určení poplatníka může detailně vysvětlit Michal 
Hynek z odboru územního plánování, samotný výběr po-
platku pak zajistí finanční odbor města pod vedením Věry 
Krejčové.  Text vyhlášky je ke stažení na webu města.

David Michalička

Příspěvek na infrastrukturu města podle vyhlášky
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Neprůjezdná spojka mezi Táborskou 
a Dukelskou ulicí v Říčanech se brzy 
stane minulostí. Město chce obě míst-
ní komunikace propojit a vybudovat 
zde klasickou silnici s asfaltovým po-
vrchem, která usnadní cestu a ušetří 
čas mnoha řidičům. Plánovaná pro-
pojka však vedla přes pozemek, který 
nebyl ve vlastnictví města. Na konci 
loňského roku se Říčanům podařilo 
strategický pozemek s rozlohou 340 
m2 získat. Mnoho lidí také bezplatně 
předává své pozemky do správy ma-
jetku města.   
Pokud se nyní řidiči chtějí dostat z Tá-
borské do Dukelské nebo Šumavské 
ulice, jedinou možností je vyjet na-
horu Terronskou a zabočit do ulice 
Legií. V blízké budoucnosti by si lidé 
mohli cestu výrazně zkrátit. Město to-
tiž plánuje obě komunikace propojit. 
Mezi nimi je sice částečně vybudova-
ná štěrková komunikace, ta se však 
po pár metrech mění pouze na vyšla-
panou cestičku pro pěší. V minulosti 
zde občané zamezili provozu aut 
umístěním betonových skruží. 
„Jde o strategické propojení a trvalo 
dlouhé roky, než město pozemek získalo 
do svého majetku. Nakonec se jednání 
začala ubírat dobrým směrem. Propo-
jení Táborské a Šumavské přinese změ-
nu, zejména pro pěší,“ vysvětluje Vla-
dimír Kořen (Klidné město). Jelikož 
tato cesta vedla po soukromých po-

zemcích, je realizace propojky podmí-
něna stabilizací dotčených pozemků. 
Návrh propojení řešil již územní plán 
v roce 1998. Podkladem pro zpraco-
vání investičního záměru byla studie 
od Ing. Miroslava Dvořana z roku 2004 
a územní plán města. Projektovou do-
kumentaci nyní zpracovává projekční 
kancelář NDCON s.r.o. Projekt bude 
zahrnovat vybudování komunikace 
v délce cca 165 metrů včetně chodníku 
a propojení vodovodu.
Součástí je i oprava stávající silnice Du-
kelská od ulice Legií po Šumavskou, 
která je ve velmi špatném technickém 
stavu. Chybí zde chodníky a chodci se 
pohybují po komunikaci nebo postran-
ních zelených pásech. V současné době 
projekt prověřuje možnosti odvodnění 

těchto komunikací a řeší se majetkové 
vztahy v tomto úseku.  
„Realizací propojky dojde ke zlepšení 
dopravní obslužnosti lokality a záro-
veň k realizaci definitivního povrchu 
komunikace Dukelská pro dopravu, 
ke zlepšení přístupu chodců k lesu, 
k ulici Na Kavčí skále a k domovu 
důchodců od nádraží či nemocnice,“ 
vysvětluje Monika Burešová z oddě-
lení investic. Skutečná cena díla bude 
známa až po vyprojektování stavby 
a po výběru zhotovitele. 

Darované pozemky o ploše 
takřka 1000 m2

Za poslední rok také město obdrželo 
několik pozemků darem. „Jménem 
celého města chci poděkovat všem 

město získalo strategický pozemek v centru Říčan,  
díky tomu propojí Táborskou a Šumavskou ulici!
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Jméno dárce Číslo pozemku Výměra Druh pozemku Lokalita
rNdr. M. Collinsová
Ing. E. Machová parc. č. 1649/37 117 m2 Ostatní plocha, 

ostatní komunikace Říčany u Prahy

N. Kvasničková parc. č. 480/4 171 m2 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace Říčany - radošovice

Ing. M. Medřický

parc. č. 432/153 148 m2 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace Strašín u Říčan

parc. č. 432/340 317 m2 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace Strašín u Říčan

parc. č. 432/341 49 m2 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace Strašín u Říčan

parc. č. 432/343 142 m2 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace Strašín u Říčan

parc. č. 484/19 43 m2 Ostatní plocha, 
ostatní komunikace Strašín u Říčan

26 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

ZDROJ IDNES 2. 2. 2016: Rozsáhlé 
podvody při zadávání veřejných za-
kázek ve Středočeském a Jihočeském 
kraji začal v úterý rozplétat Městský 
soud v Praze. Patnáct obžalovaných 
se podle vyšetřovatelů dopustilo ma-
nipulací s losovacími zařízeními, díky 

kterým vyhrávaly předem vybrané firmy. 
To je jeden z mnoha úryvků z denního tisku, který se 
na první pohled vůbec netýká Říčan. Na pohled druhý, 
hlubší už to tak není. V kauze ovlivněných „losovaček“ to-
tiž zaznívá i jméno POHL, tedy společnosti, v níž pracuje 
jako ředitel i říčanský a krajský zastupitel Miloslav Šmolík 
z ODS. Zastupitel, který nyní vede kampaň za zmírnění 
podmínek pro zadávání veřejných zakázek města Říčany. 
Čtyři roky jsme v koalici vyjednávali o transparentnos-
ti každé zakázky. Byli jsme závislí na dvou hlasech ODS 
a kupříkladu o vypuštění „losovačky“ a podobě soutěže 
u jedné z největších akcí posledních let dostavby kanali-
zace jsme vyjednávali téměř celý rok. Z předpokládaných 
130 milionů bez DPH se otevřenou transparentní soutěží 
podařilo cenu snížit na necelých 60 milionů.  A slyšel jsem 
několikrát: „Tohle se nelíbí. Oni najdou, jak ti to vrátit.“ 

Mám za sebou několik desítek debat o tom, že bychom 
měli více zakázek zadávat takřka z ruky „místním“- rozu-
mějte „vybraným“ podnikatelům či kancelářím, v zakáz-
kách byl tlak na stanovení specifických podmínek hodno-
tících kritérií nebo referencí. Tento tlak jsme ustáli. Je to 
složitější pro úřad, ale také šetrnější pro městskou kasu. 
Nyní ODS tlačí na novelizaci směrnice o zadávání veřej-
ných zakázek. Chce volnější režim. Proč? Pro dobro úřed-
níků? Pro lepší hospodaření? Při prosazování pak využívá 
ODS manipulativních technik. Tvrdí, že soutěže na cenu 
vedou k nižší kvalitě. „Chodníky Olivova jsou poškozené 
a v záruce se firmě nedá dovolat.“ Autor – bývalá místosta-
rostka, nyní investiční technik města - nedopíše, že firma 
v rámci soutěže musela zaplatit bankovní záruku. Ta činí 
300.000 korun, zmíněná oprava pak přijde na pouhých 
35.000 korun s DPH. Tento mechanismus je přeci pro 
město jednoznačně výhodnější než zaplatit „kamarád-
ským“ firmám o 30 % dráž, než se platit musí. Nevracejme 
veřejné zakázky do dob Davida Ratha. Soud samozřejmě 
může všechny obviněné z „cinknutých“ zakázek - i ty ze 
společnosti POHL - zprostit obžaloby. Rozhodně si ale 
propagátory „losovaček“ neberme za vzor. 

Vladimír Kořen, starosta města

může kázat o veřejných zakázkách ředitel firmy, která stojí 
před soudem za losovačky?

Článek pana starosty, který mi byl 
prostřednictvím redakční rady Kurý-
ru adresován k vyjádření, považuji 
za účelově manipulativní. Jsem zděšen 
z toho jak Vladimír Kořen zaštiťujíc se 
funkcí starosty:

 účelově napadá zastupitele ODS 
v době, kdy ODS upozornila na velmi nestandardní zadá-
ní zakázky, a to bez výběrového řízení firmě, kde působí 
starostův bratr

 manipulativně spojuje nesouvisející věci, aby odvedl 
pozornost od narůstajících problémů ve městě (průtahy 
investic Rooseveltova ulice, Mlýnský rybník, čistička, 
přivedení kamionů do Říčan, navýšení limitu vybraných 
zakázek bez zadávacího řízení o 900 tis. Kč, atd.).

 obhajuje princip výběru dodavatelů výhradně přes nej-
nižší cenu. Byť sám v textu potvrzuje, že takovéto zadávání 
zakázek již v minulosti i přes výtky ODS vedlo k zásadním 
problémům s kvalitou, opravami či vícenáklady (chodníky 
na Černokostelecké, MŠ Zahrádka …). 
Na závěr krátce k pokusu mne skandalizovat: ve staros-
tou účelově zmiňované kauze nejsem ani podezřelý, ani 
obviněný, dokonce jsem ani nebyl přizván k soudu jako 
svědek. Navíc ve společnosti Pohl nejsem ani statutárním 
orgánem, ani členem vrcholového vedení.
Místní sdružení ODS i přes tyto osobní výpady bude i nadá-
le přicházet s podněty a plány na rozvoj Říčan a okolí. Zá-
roveň nepolevíme ve své opoziční práci a budeme upozor-
ňovat na chyby, kterých se současné vedení města dopouští.

 Miloslav Šmolík, zastupitel

reakce miloslava Šmolíka

vlastníkům pozemků, kteří se je roz-
hodli převést městu. Získali jsme bez-
platně plochy o celkové rozloze takřka 
tisíc metrů čtverečních v různých čás-
tech města. Většinou se jedná o komu-
nikace nebo jejich části. Pokud patří 
městu, je jednodušší je uklízet nebo 
opravovat,“ uvádí Vladimír Kořen.
Třeba loni v září převedli městu majite-

lé bezplatně část komunikace o rozloze 
117 m2 podél dvou domů u Černokos-
telecké ulice, která je využívaná jako 
chodník. Převod pozemků by měl být 
dokončen příští měsíc. Další pozemek, 
který město dostalo do svého vlastnic-
tví, je část komunikace o ploše 171 m2 
v ulici Tyrše a Fügnera blízko vchodu 
do areálu hřiště Strašínská. Celá ulice 

tak už kompletně patří městu. A jiný 
majitel daroval říčanské radnici dokon-
ce několik pozemků najednou. Celkem 
pět parcel na Strašíně využívané jako 
komunikace od velikosti 43 m2 po 317 
m2 celkem o rozloze takřka 700 m2 
vlastní Říčany od jara loňského roku.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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Městská policie Říčany
Komenského nám. 1619/3, 251 01 Říčany 

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Obdobně jako při letních požárech loňského roku letošní ná-
hlá sněhová nadílka prověřila všechny složky integrovaného 
záchranného systému. Strážníci na přelomu měsíce února 
a března řešili společně se všemi složkami systému velký 
příděl sněhové nadílky. Mokrý a těžký sníh, který intenzivně 
padal, způsobil množství nečekaných událostí, dopravních 
nehod a škod. Hlavní dopravní tahy byly neprůjezdné, po-
padané stromy a kalamitní stav u dodávek elektřiny. Stráž-
níci nad rámec běžné činnosti v této souvislosti řešili během 
necelých 24 hodin 28 událostí a bylo nutné hlídky strážníků 
posílit, jelikož některé zásahy u událostí byly časově náročné. 

Z knihy událostí
13. února, 00.58
Pozorní oznamovatelé telefonicky sdělují osobu muže v uli-
ci Vltavská. Muž několikrát upadl na zem a je dezoriento-
ván. Strážníci po příjezdu na místo zjišťují, že muž je pod 
vlivem alkoholu a vlivem pádu utrpěl tržnou ránu na hlavě. 
Strážníci muži poskytují první pomoc a na místo přivolávají 
zdravotnickou záchrannou službu. Strážníci u muže zjišťují 
orientační dechovou zkouškou i hladinu alkoholu, kdy pří-
stroj ukazuje hodnotu 2,74 promile. Po ošetření na místě je 
muž převezen zdravotnickou záchrannou službou k dalším 
vyšetřením do nemocničního zařízení v Praze.

13. února, 16.47
Na základě telefonického oznámení je strážníky řešena 
skupinka osob, která v lokalitě lesa u koupaliště Jureček 
rozdělala otevřený oheň. Strážníci na místě zjišťují skuteč-
ný stav věci, kdy jedna z osob se k rozdělání otevřeného 
ohně v lese přiznává. Dochází k uhašení ohně a poučení 
o spáchaném přestupkovém jednání, které strážníci pře-
dávají k dořešení na příslušný odbor městského úřadu. 

20. února, 04.13
Operátorem městského kamerového systému je zjištěna 
skupinka osob v ulici Černokostelecká, kdy k této sku-
pince přistupuje muž a zjevně se snaží vyvolat s ostatními 
konflikt. Na místo jako první přichází hlídka soukromé 

bezpečnostní agentury, která se v rámci provozovatelů 
zábavních podniků spolupodílí na ochraně veřejného 
pořádku. Situaci se nedaří uklidnit a vše končí fyzickým 
konfliktem tří mužů, kdy dva fyzicky napadli jednoho. Již 
v prvopočátku je o události vyrozuměna i hlídka strážníků, 
která jede na místo události. Po příjezdu na místo strážníci 
zjišťují od přítomných svědků popis dvou mužů, kteří při 
spatření blížícího se vozidla městské policie z místa utíka-
jí. Napadený muž leží na zemi, kdy následně sám vstává, 
ale ihned opětovně upadá a opakovaně ztrácí vědomí. 
Muž je zraněn v obličeji a na hlavě, kdy na hlavě byla zjiště-
na malá krvácející tržná rána. Je mu poskytnuta první po-
moc a na místo je přivolána zdravotnická záchranná služ-
ba. V průběhu šetření strážníky, je pracovníky soukromé 
bezpečnostní agentury označen jeden z útočníků, který se 
pokouší z místa odejít s ostatními přihlížejícími. Strážní-
ky byl však zadržen a omezen na osobní svobodě. Jelikož 
je zde podezření ze spáchání trestného činu, na místo se 
následně dostavily i hlídky Policie ČR k dalšímu provedení 
úkonů a opatření. Zanedlouho se dalším svědkům událos-
ti podařilo identifikovat druhého útočníka, který se sám 
strážníkům přihlásil a byl též předán k provedení dalších 
úkonů a opatření přítomným policistům.

27. února, 04.20
Při jízdě služebním vozidlem ulicí Černokostelecká jsou 
strážníci upozorněni na jednu osobu ležící na zemi a druhou 
sedící před prostorem provozovny rychlého občerstvení. 
Zprvu celá situace vypadá, že osoby jsou silně pod vlivem 
alkoholu a nejsou schopny koordinovat své pohyby. Násled-
ně je však zjištěno, že došlo k fyzickému napadení tří mužů 
neznámou skupinkou útočníků. Muž ležící na zemi je v bez-
vědomí, na hlavě má tržnou ránu a bouli v oblasti temene. Se-
dící muž, je zraněn v obličeji v oblasti očí, jelikož jej útočníci 
postříkali pepřovým sprejem. V místě se nachází i třetí muž, 
který je též zraněn v oblasti hlavy a obličeje. Strážníci na mís-
to přivolávají zdravotnickou záchrannou službu k ošetření 
zraněných a společně s ostatními přítomnými osobami po-
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Naši nejmenší celou zimu poctivě trénovali uzlování,  aby 
své dovednosti předvedli hned na dvou soutěžích.  Posled-
ní únorovou sobotu vyrazili do Kuří, kde se konala okrs-
ková soutěž v uzlování. Naše družstvo mladších žáků zde 
vybojovalo pěkné třetí místo. Okrsková soutěž byla ale jen 
rozcvičkou na soutěž mnohem větší, a to na Mukařovský 
uzel, který se konal v sobotu 12. 3. v Mukařově. V kon-
kurenci 20. družstev obsadili naši benjamínci sedmnác-
té místo a družstvo našich zkušenějších mladších žáků 

úžasné třetí místo.  
Navíc, náš závodník 
Pavel Urban obsadil 
v kategorii mladších 
žáků druhé místo jako 
nejrychlejší uzlovač. 
Všem dětem děkujeme 
za reprezentaci sboru!

První únorovou sobotu se velitelé naší jednotky zúčastni-
li pravidelné odborné přípravy pořádané HZS územním 
odborem Kolín na stanici v Říčanech. Technici služeb 
absolvovali dvoudenní odbornou přípravu ve Strančicích 
k získání odborné způsobilosti.
Naše jednotka byla v uplynulém období povolána k mnoha 
událostem. 19. 2. jsme krátce po půlnoci vyjeli k požáru do jed-
noho ze skladů v logistickém areálu Green Sguare na Černo-
kostelecké ulici.  K dalšímu požáru jsme byli povolání v neděli 
21. 2. do Herinku, kde došlo k zahoření trafostanice.
Sněhová kalamita, která v pondělí 29. 2. a v úterý 1. 3. zasáhla 
skoro celou republiku, na několik hodin doslova paralyzovala 

i celé Říčansko. Poruchy v dodávkách elektrické energie, de-
sítky padlých stromů a takřka nesjízdné silnice. Pro členy naší 
jednotky to znamenalo, že na zásazích strávili mnoho hodin. 
Jen během prvních 24 hodin trvání kalamity zasahovali u více 
než čtyřiceti událostí v Říčanech a okolí. V době největšího 
nasazení zasahovala veškerá naše technika současně na ně-
kolika místech a na likvidaci následků sněhové kalamity se 
podílelo 18 členů jednotky. Průběžně byla v terénu veškerá 
naše technika, obě cisterny Tatra 815 a Tatra 148. A dále pak 
dopravní automobil Avia a velitelský automobil Škoda Feli-
cia. Během náročné noci se družstvo, které bylo ponecháno 
v pohotovosti, prakticky vůbec nezastavilo.  Jednotka zasa-
hovala zejména u padlých a nebezpečně nahnutých stromů. 
Do některých míst, např. na Říčanskou ulici nebo do Tho-
mayerovy ulice, jsme se museli vracet opakovaně, neboť zde 
pod tíhou mokrého sněhu docházelo k pádům dalších stro-
mů. Ve třech případech se jednalo o zásahy u dopravních ne-
hod. Zasahovali jsme u nárazu osobního automobilu do slou-
pu na Černokostelecké ulici poblíž nemocnice, pomáhali 
jsme u vyproštění havarovaného kamionu na Černokostelec-
ké ulici u výjezdu na Prahu a evakuovali osoby z havarované-
ho autobusu u Otic. Musíme zde poděkovat Městské policii 
Říčany a vedení města Říčany za výbornou spolupráci a za-
jištění občerstvení pro zasahující členy jednotky. Ještě v ná-
sledujících dvou dnech jsme odstraňovali dozvuky sněhové 
kalamity, kdy ve čtyřech případech došlo k pádu stromů a vět-
ví na chodníky a komunikace v Říčanech. V neděli 6. 3. jsme 
byli povoláni k požáru rodinného domu do Dobřejovic.  Mezi 
všemi těmito akcemi ještě naši členové provedli přestěhování 
části vybavení naší garáže do haly, která nám byla nově při-
dělena vedle naší zbrojnice. S nástupem jarního počasí začali 
už naše děti již pilně trénovat na jarní kolo soutěží v požárním 
sportu a na jarní kolo celostátní hry Plamen. 

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

skytují zraněným první pomoc do jejího příjezdu. Na místo 
události je svědky přivolána i hlídka Policie ČR, která si celou 
událost na místě přebírá k dalšímu šetření.

27. února, 11.05
Městská policie je požádána Policií ČR o součinnost při 
prověření oznámení v ulici Malá Olivova kde se má nachá-
zet zraněná žena se psem. Po příjezdu na místo strážníci 
zjišťují, že se zde již nachází vůz zdravotnické záchranné 
služby a posádka ošetřuje zraněnou ženu. Pes byl provizor-
ně uvázán u nedaleké dopravní značky, avšak je ve značném 
stresu a agresivní. Šetřením bylo zjištěno, že zraněná žena 
se vydala na vycházku se psem a jela na jízdním kole, pes 
ji z kola strhl a vlivem pádu a úderem o komunikaci došlo 
u ženy ke zranění hlavy. Po prvotním ošetření byla žena i se 
svým psem převezena hlídkou strážníků v doprovodu zdra-
votnické záchranné služby do místa bydliště, kde zanechala 
psa a následně byla zdravotníky převezena k provedení dal-
ších vyšetření do zdravotnického zařízení v Praze.

29. února, 02.00
Obsluha herny v ulici Černokostelecká telefonicky oznamu-

je tři hosty v provozovně, kteří se vzájemně verbálně napa-
dají. Po příjezdu strážníků na místo, je zjištěno, že všechny 
tři osoby jsou pod vlivem alkoholu, došlo ke slovní výměně 
názorů a následné strkanici mezi zúčastněnými. Výše uve-
dení hosté zaplatili řádně svou útratu a vzhledem k tomu, že 
všichni byli pod vlivem alkoholu a jejich přítomnost v pro-
vozovně by pravděpodobně vedla k dalším vyhroceným 
situacím, obsluha těmto osobám odmítla dále prodávat ná-
poje a jiné občerstvení a odmítla jejich setrvání v provozov-
ně, strážníci všechny tři hosty z provozovny vykázali.

28. února, 09.06
Při kontrolní hlídkové činnosti strážníci registrují skupin-
ku osob v ulici Černokostelecká, kdy jeden z mužů ze sku-
pinky močí na chodník a tím se dopouští přestupkového 
jednání. Dotyčný muž je vyzván k prokázání totožnosti 
a je poučen o spáchaném přestupkovém jednání a mož-
nostech jeho řešení. Muž však s celou věcí nesouhlasí. 
Jelikož není možné na místě věc dořešit, byla celá událost 
oznámena strážníky příslušnému správnímu orgánu 
městského úřadu k dalšímu projednání
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany
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Jasmín nahokvětý 
Jasminum nudiflorum

Životní prostředí a zdraví

Jasmín nahokvětý je zdánlivě pople-
tený. Kvete totiž přesně v době, kdy 
mají naše rostliny období vegetační-
ho klidu.
Kolem 200 druhů jasmínů roste hlav-
ně v tropickém a subtropickém pásu 
Asie, Oceánie a Austrálie.
Jasmín nahokvětý pochází z Tibetu 
a západočínských provincií od Kan-
-su po Jün-nan, kde roste v horských 
roklích a na křovinatých svazích až 
do výšky 4 500 m. n. m.
Do Evropy se dostal v polovině 19. 
století.  I když je to nejotužilejší druh 
jasmínu, není odolný vůči silnějším 
mrazům. Proto je vhodné vysazovat 
ho především na slunné a chráněné 
polohy.
Opadavý, metlovitě větvený keř má 
hranaté větévky zelené barvy. Díky 
poléhavým výhonkům je rostlinu 
možné vyvazovat k oporám. Složené 
listy tvoří tři oválně protáhlé lístky.
Žluté oboupohlavné květy s trub-

kovitou korunou mají šest okvět-
ních lístků a téměř nevoní. Rostou 

na neolistěných větvích, kde vykvé-
tají od prosince do dubna. Plodem 
je šišatá bobule, která se však téměř 
nikdy nevyvine. 
V říčanských zahradách je tento 
jasmín poměrně často vysazován. 
Obrázek pochází z ulice Smiřických. 
Na narušených místech je ho možné 
sázet jako pokryvnou rostlinu místo 
zatravnění.
Jasmín nahokvětý je, na rozdíl 
od svých vonných příbuzných, vy-
užitelný hlavně jako okrasná dřevi-
na. V zemích původu se používá i 
v tradiční medicíně.
K aromatizování čaje slouží teplomil-
né druhy, zejména asijský jasmín pra-
vý (Jasminum officinale) nebo jasmín 
arabský (Jasminum sambac), který je 
původní v Arábii a východní Indii.

Jakub Halaš
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Nová vana v ODL
Olivova dětská léčebna získa-
la díky nadačnímu příspěvku 
od Olivovy nadace novou 

vanu, kde lze kombinovat vířivou či perličkovou koupel. 
Perličková koupel spočívá v jemné masáži kůže a podkoží, 
kterou vyvolává proud stlačeného vzduchu. 
Koupel má pozitivní vliv na psychický stav jedince (stres, 
deprese, vyčerpání) i na jeho fyzickou kondici. Pomůže 
našim pacientům od bolesti i pocitu napětí a také podpo-
ruje činnost vnitřních orgánů.
Při vířivé koupeli vhání vodu do vany oběhové čerpadlo a vodu 
tím rozvíří. Spojením tohoto silného mechanického účinku 
s relativně vysokou teplotou vody působí nejen relaxačně, ale 
má i značně uvolňující efekt. Při vířivé koupeli dochází také 
k prokrvení tkání, to má vliv na uvolnění svalů a jejich rege-
neraci. Tohoto využíváme zejména při bolestech pohybového 
aparátu, poúrazových stavech či funkčních poruchách. 

Kromě blahodárných účinků nám nová vana pomůže zvý-
šit kvalitu poskytované péče pro naše malé pacienty v Oli-
vově dětské léčebně.  

Za ODL vedoucí rehabilitace Vladimíra Konečná,DiS 

Životní prostředí a zdraví

PODĚKOVÁNÍ 
OLIVOVĚ NADACI 
Děkujeme Olivově nadaci za po-
skytnutí nadačního příspěvku 

ve výši 139 900 Kč na pořízení celotělové akrylátové vany 
pro vířivou a perličkovou masáž, která zajistí kvalitní vo-
doléčbu pro naše dětské pacienty.

Jiří Bruk, Ředitel Olivovy dětské léčebny 

ZVEME VÁS NA OSLAVU DNE ZEMĚ

ÚKLID MIKEŠOVY STEZKY
SraZ: u rESTauracE na MarVánKu
DaTuM: 16. Dubna 2016 V 9 hODIn

S SEbOU Si prOSíM VEZMĚtE DObrOU NÁ-
LADU, prAcOVNí ODĚV A rUkAVicE.

Na setkání se těší Irena Moudrá, jednatelka OSŘ
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Životní prostředí a zdraví

AIZEN o.p.s. – japonská zahrada 
v Říčanech spouští další ze svých pro-
jektů sociální integrace. Toto jaro prv-
ně otevře široké veřejnosti jedinečnou 
příležitost spolupodílet se na obnově 
a údržbě zahrady formou komunitní 
spolupráce pod záštitou právě vzni-
kajícího Klubu přátel zahrady. Úvodní 
z chystaných akcí nese název „Zasaďte 
si svůj strom v zahradě AIZEN.“
Klub přátel zahrady (KPZ) předsta-
vuje skupinu lidí (komunitu) s láskou 
a nadšením pečující o zahradu a usilu-
jící o její zvelebování (od vý-
sadby, přes plení až po pří-
padnou sklizeň úrody), 
která tak bude společnými 
silami vytvářet krásný kus 
krajiny, jenž může sloužit 
k potěše duše při spočinu-
tí pod košatým větvovím 
stromů s výhledem na kvě-
tinové zákoutí stejně dobře 
jako k oblažení chuťových 
pohárků při zakousnutí se 
do šťavnaté dužiny čerstvě 
utrženého ovoce. Účastnit 
se veškerých událostí KPZ 
však lze bez jakékoli nut-
nosti členství.
Akce „Zasaďte si svůj 
strom“ vznikla díky spolu-
práci s bonsajovým exper-
tem, firmou Isabelia ze Sta-
rého Města u Uherského 
Hradiště, která laskavě při-

slíbila zakoupit a věnovat zahradě po-
třebné stromy a rostliny. Dle sadebního 
plánu proběhne tato událost v rozmezí 
měsíců duben-říjen 2016. Její počátek 
i konec pak budou spjaty se slavnost-
ním zahájením a zakončením sezóny, 
které nabídnou účastníkům bohatý do-
provodný program pro děti i dospělé.
Společná výsadba stromů a rostlin se 
uskuteční každých 14 dní počínaje 
sobotou 2. dubna, kdy v rámci slav-
nostního otevření zahrady proběhne 
na toto téma diskuze s vysvětlením 

veškerých detailů. V plánu je například 
vznik nové webové aplikace – Virtuál-
ní procházka zahradou, kde naleznete 
vizuální přehled jednotlivé flory v za-
hradě s uvedením jména účastníků 
projektu u rostliny, již zasadili, a včet-
ně přehledu dosud nevysazených rost-
lin s možností rezervace sadby.
Zní vám to jako příjemně strávený 
čas, rádi byste se zapojili a dozvěděli 
více?  Své dotazy, nabídky a podněty 
můžete posílat elektronicky na e-mail: 
info@aizen.cz či kontaktujte zahradu 
telefonicky na čísle +420 777 630 166. 
AIZEN se na vás těší.

Zasaďte si svůj strom v zahradě AIZeN



Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
I přes poměrně studený a na sníh boha-
tý březen doufáme, že máte hezké jarní 
dny! Senioři jaro přivítali svým již tradič-
ním setkáním s hudbou v Kulturním cen-
tru Labuť v pondělí 7. března a návštěvou 

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 od 18.00 do 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 13. dubna, středa – Povídání o historii –  Nevyjasně-
né záhady české i světové historie – Místo: DPS Senior 
– společenská místnost. Začátek: 16.00 h. Vstup zdarma. 
Na setkání se těší 
Jiřina Kutláková.
n 21. dubna, čtvrtek – Komentovaná prohlídka zámku 
Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav) – Jedno-
denní autobusový zájezd. Komentovaná prohlídka zám-
ku a dalších přírodních a kulturních památek oblasti.  
Příspěvek účastníků: 250 Kč (obsahuje dopravu, vstup, 
pojištění). Místa nástupu: 7.20 h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 7.25 h aut. zastávka Rychta, 7.30 h aut. zastávka 
Sukova, 7.35 h aut. zastávka Masarykovo náměstí. Při-
hlášení do 18. 4.
n 28. dubna, čtvrtek –  Kavárnička – Místo: DPS Senior 
– jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popoví-
dání při kávě nebo čaji. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup 
zdarma.
n 7. května, sobota – Jarní keře – komentovaná pro-
hlídka v Dendrologické zahradě Průhonice – Místo: 
Průhonice. Začátek: 11.00 h. Příspěvek účastníků: 100 Kč 
(členové Klubu Senior 50 Kč). Sraz na aut. zastávce Ma-
sarykovo nám., odjezd autobusem č. 385 v 9.50 h (jízdné 

si hradí účastníci sami). Doba trvání akce 2 – 3 hodiny. 
Přihlášení do 30. 4. 2016.

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 28. dubna 2016 od 10.30 do 12.00 h. (posun je z dů-
vodu zajištění akce v pravidelné době).

nádherného zámku v Děčíně 24. března. Díky spolupráci 
s Městem Mnichovice se podařilo zajistit oproti plánova-
nému programu akcí na rok 2016 i komentovanou pro-
hlídku archivu kláštera v Třeboni v červnu tohoto roku, 
takže doufám, že i v této oblasti se ještě spolupráce pro-
hloubí. Přejeme teplé dubnové dny.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

Denní stacionář Olga při DPS Senior
Blahoslavova 2576, Říčany

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

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

a při obstarávání osobních záležitostí

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

Bližší informace  
Jana Kadeřábková  
tel: 323 618 272, 733 340 061
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Pro děti a rodiče

Vynášení morany aneb loučení se zimou a vítání jara

Velice si vážíme báječně připraveného zázemí na Jurečku a děkujeme panu Ježkovi za vzornou spolupráci. Poděkování patří samozřejmě Sambabandu 
v čele s radkem břicháčem a Dětskému folklornímu souboru mikeš. Za obětavou pomoc při organizaci děkujeme sestrám Tělocvičné jednoty Sokol, 
členům Žákovského zastupitelstva, paní ředitelce mAS Říčansko o.p.s. Pavlíně Filkové a skvělému zvukaři Ondrovi Pátkovi.  Jitka Bahenská

Průvod s Moranami vedený rytmy Sambabendu přicházel z Masarykova 
náměstí na Jureček a působil téměř mysticky.

Na Jurečku se sešlo mnoho příznivců příjemné jarní akce.

Mnohé Morany byly zcela netradiční.

Vystoupení dětského folklorního souboru Mikeš k jarní atmosféře neodmys-
litelně patří.

Malí šikulové si za každou Moranu zasloužili sladkou odměnu. Morana je úspěšně vhozena do vody a odnáší s sebou nevlídnou zimu.
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Pro děti a rodiče

Tradiční jarní úklid
sobota 9. dubna, sraz v 9:00 u Zvířá-
tek (roh Škroupovy a U Kamene)
Zveme veřejnost, aby se zapojila do tra-
dičního jarního úklidu vybrané přírodní 
lokality v Říčanech. Letos budeme uklí-
zet les v okolí sportovní haly, ulice U Ka-
mene a Marvánku. Rukavice a pytle za-
jištěny. V rámci mezinárodní kampaně 
Ukliďme svět, je akce pořádána i v mno-
ha dalších obcích Ladova kraje.

Hliník
Tradiční sběr tenkostěnného a sil-
nostěnného hliníku v Ekocentru Říčany 
bude probíhat na začátku května. Přes-
ný termín bude uveřejněn v květnovém 
Kurýru. Avšak oproti loňskému roku 
dochází k malé změně. Vzhledem k do-
hodě s výkupnou hliníku je třeba, aby 

byly zvlášť vytříděny nápojové plechov-
ky a zvlášť ostatní tenkostěnný hliník 
(tedy víčka od jogurtů, krabičky od paš-
tik, hliníkové krabičky od sprejů). Sil-
nostěnný hliník prosím přineste, stejně 
jako tradičně, odděleně. Prosím, přines-
te tedy odpad v oddělených taškách, ať 
nemusíme vše třídit až na místě.

Od 5. dubna vás opět zveme na Dvo-
rek naproti muzeu na kroužek pro 
rodiče s dětmi „Na dvoreček za zví-
řátky“. Budeme se setkávat vždy 
v úterý od 16 do 17 hodin. Spolu 
s dětmi nakrmíme a pomazlíme 
králíky, nasypeme slepicím a tře-
ba si od nich na oplátku odneseme 
čerstvě snesené vajíčko. Pokaždé si 
společně zahrajeme hry, budeme si 

vyprávět nejen o zvířatech a něco si 
vytvoříme. 
Není potřeba docházet pravidelně, 
přidejte se k nám kdykoli. Jedno-
rázový vstup je za 50 Kč na rodi-
nu, cena za celý cyklus od dubna 
do června je 400 Kč na rodinu (nezá-
leží na počtu dětí). Peníze ze vstup-
ného používáme na úhradu krmení 
a veterinární péče.

Těšíme se na setkání s vámi!  
Alžběta Macková a Petra Skřivánková, 

lektorky.

Vycházka do PR Mýto
neděle 10. dubna, sraz v 10:00 na hrá-
zi Pacovského rybníka (konec ul. Pod 
Bahnivkou)
Vypravte se s námi do rozkvetlého 
jarního lesa podél Rokytky. Prohléd-
neme si kvetoucí dymnivky, sasanky 
a další jarní byliny. Zaposloucháme 
se do hlasů ptáků a ukážeme si různé 
druhy ptačích budek. Poznejte jednu 
z nejzachovalejších přírodních lokalit 
v okolí Říčan dříve, než napadne pro-
jektanty vést tudy přeložku silnice. 
V případě nepříznivého počasí se vy-
cházka přesune na jiný termín.
kontakt: Kateřina Čiháková (607 
082 356)

Pravidelná setkání u zvířátek pro rodiče s dětmi
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Pro děti a rodiče

„Sami sebou“ v Klubu 
Cesta
Tak jsme nazvali projekt pro děti a mlá-
dež z Říčan, který realizujeme za pod-
pory Nadace Komerční banky Jistota.  
Kdo My?  No přeci neziskovka Cesta 
integrace o.p.s. konkrétně její služba 
Nzdm Klub Cesta, která nabízí dětem 
a mladým lidem zázemí, kam zajít 
a podporu v jejich životě.
Projekt se zaměřuje na zlepšení 

kvality trávení volného času dětí 
a mládeže ve věku 10 -21 let formou 
sportovních turnajů, uměleckých 
dílen a realizací sebepoznávacích 
a preventivních aktivit. 
V průběhu existence oboru nízkopra-
hových služeb se podobné aktivity 
staly pevnou součástí provozu Nzdm 
pro děti a mládež.  Díky finanční pod-
poře Nadace Jistota Komerční banky 
můžeme nabídnout pestřejší škálu 
aktivit, které děti a mladé zaujmou, 
zabaví a možná i  trochu inspirují na 
jej ich cestě dospíváním.

Návštěva v Klubu Cesta
Ve čtvrtek 10.března jsme měli v Klu-
bu Cesta milou návštěvu- skupin-
ku sociálních pracovnic z Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MÚ 
Říčany. Jsme rádi, že přijali naše po-
zvání a mohli jsme prezentovat naše 
služby a prostory  nízkoprahového 
Klubu Cesta pro děti a mládež, došlo 
i na promítání krátkého filmu „Če-
kárna na dospělost“, kde se auten-
ticky prezentují nízkoprahové služby 
z různých koutů ČR.

Matúš Žák, Petra Nyklová

STROJ ČASU aneb 
ztracený poklad pánů 
z Říčan
Historicko-dobrodružný příměstský 
tábor pro děti s Cestou integrace, 
o.p.s. Návrat strojem času do minu-
losti města Říčan a hledání indicií, 
kde je bájný poklad ukryt. Celotábo-
rová hra, výlety, kamarádi, celodenní 
strava a prázdninové užívání ☺
Termíny: 11. – 15. července a 8. – 12. 
srpna 2016, vždy od 8:30 do 17:00 
hod. v prostorách Klubu Cesta 
(Na Obci 2049, Říčany).
Více informací na www.cestaintegra-
ce.cz
Nabízíme dlouhodobé stáže a od-
borné praxe v rámci studia na VOŠ, 
VŠ humanitního zaměření. Více 
na www.cestaintegrace.cz.

V dnešní době, kdy se stále zvyšuje nabídka zájmových ak-
tivit pro děti již od několika málo měsíců, je mnohdy těžké 
se rozhodnout, který kurz si vybrat. Roli hraje také finanč-
ní stránka rodiny, zájmy dítěte a bezesporu i postoj rodičů 
k prioritám ve vzdělávání. Jako prvostupňová učitelka 
a matka dvou dětí jsem se snažila upřednostnit hudebně-
-pohybové aktivity, kde moje děti poprvé a po delší dobu 
přicházely organizovaně do styku se svými vrstevníky, učily 
se pravidlům spolupráce a osvojily si správné držení těla, 
rytmické cítění a návyky správné výslovnosti. Nyní jsem 
lektorkou hudební školy Yamaha, kde se snažím skloubit 
nejen své hudební vzdělání a lásku k dětem, ale i pěvecké 
a taneční předpoklady, včetně prvků dramatické výchovy. 
Její metodika mi umožňuje rozvíjet děti v duchu těchto vše-
stranných dovedností za aktivní spoluúčasti jejich rodičů či 
prarodičů. Celý proces takto koncipované výuky touto for-
mou výrazně posiluje smysl jejich osobnostního růstu a roz-

voj budoucích hudebních dovedností přirozenou a hravou 
formou, pod vedením profesionálů, tvůrci hudební školy 
počínaje až po proškolené lektory. 
Společně se naučí mnoho zajímavých písniček s nápaditým 
hudebním zpracováním, seznamují se s poslechem a pohy-
bovým ztvárněním krátkých ukázek klasické hudby, jejichž 
výběr osobně považuji za přidanou hodnotu těchto kurzů 
a s potěšením konstatuji, že děti na ně se zaujetím reagují už 
velmi krátce po svém narození. Málokdo také ví, že součástí 
všech lekcí je i u těch nejmenších dětí aktivní pohyb mami-
nek, při kterém rozvíjejí správnou koordinaci pohybů nejen 
u svých dětí, ale posilují také svalstvo svoje vlastní. Lekce 
se tak pro všechny stávají harmonizujícím estetickým zážit-
kem, což odráží první dětský úsměv u těch nejmenších, vi-
dí-li svého oblíbeného Robíka a slyší-li známý hlas a radost 
v očích a chuť spolupracovat u dětí starších.

Milena Kubecová, lektorka hudebních kurzů 

Proč by měly naše děti prožívat hudbu
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Milí přátelé, říčanské Pora-
denské centrum pro rodinu 
a děti -„ÚSMĚV, z.s. vstou-
pilo do čtvrtého roku svého 
působení a i v tomto roce je 

otevřeno pro všechny, kteří potřebují odborné poraden-
ství v oblasti sociálně-právní ochrany a to zejména ná-
hradní rodinné péče. V oblasti odlehčovacích služeb pro 
děti z pěstounských rodin uskutečnilo opět „Moníneckou 
výpravu“ s výukou lyžování pro začátečníky i pokroči-
lé. Pobytu od 29. ledna do 5. února a od 6. do 12. března 
2016 se celkem zúčastnilo 44 pěstounských dětí ve věku 
6 až 17 let. První den všechny děti předvedly své lyžařské 
dovednosti a podle toho byly zařazeny do jednoho ze tří 

družstev. Bylo mezi námi i několik již zkušených snow-
bordistů, kteří si dolaďovali své dovednosti. Počasí nám 
v obou případech docela přálo, takže nikdo neodjížděl bez 
toho, aby si nezalyžoval. Nelyžaře si vzali pod svá křídla 
naši lyžařští instruktoři, takže všichni si mohli opět užívat 
dobrý pocit pokoření malého svahu vč. samostatné jízdy 
na vleku. Pro některé děti se stala zážitkem jízda na čtyř-
sedačkové lanovce, která je umístěna na velké monínecké 
sjezdovce. Kromě lyžování si děti užily spoustu her, hote-
lový bazén, whirlpool, saunu, menší děti též kreslení moc 
hezkých obrázků se zimní tematikou. Na závěr pobytu 
byla vyhlášena soutěž o MISS a MISÁK MONÍNEC, kte-
rou doprovázela diskotéka se světelnými efekty. 
Už nyní  se těšíme na zimu roku 2017.  

Pavel Vydra, předseda

Pro děti a rodiče

Skautská výprava na běžkách
Prodloužený víkend od 19. do 21. února 2016 jsme se s od-
dílem skautů a skautek vydali do Krkonoš a základnou se 
nám  stala skautská klubovna v Jilemnici, kde jsme se uby-
tovali. 
Hlavni účel této výpravy byl, využít jednu z posledních 
možností vyrazit na běžky. 
Jelikož v blízkosti Jilemnice nebyl skoro žádný sníh, muse-
li jsme jet autobusem na Benecko. 
Odtud už vedly zasněžené běžkařské trasy,  a tak jsme za-
hájili naši celodenní  sportovní výpravu na běžkách. 
Ze začátku byl sníh velmi ledovatý, ale později jsme do-

konce narazili na upravované běžkařské trasy. Díky nim 
jsme skoro bez problému dorazili až nad Špindlerův mlýn. 
Běžkařská trasa se však v konečné části změnila na zledo-
vatělou sjezdovku a my jsme měli menší potíže tuto část 
na běžkách zvládnout. Zázrakem jsme nakonec všichni 
a bez újmy dojeli dolů do Špindlerova mlýna a  vyčkali 
na příjezd autobusu, který nás odvezl zpátky do Jilemnice.
Měli jsme velké štěstí, že na hřebenu bylo tolik sněhu, a že 
byly trasy krásně upravené.
Za to jsme byli velmi vděčni, protože si to všichni užili 
a určitě bychom rádi jeli znova.

Za oddíl skautů Michael Remeš, Ořez

Odlehčovací pobyty s výukou lyžování v roce 2016 s „ÚSmĚVem“
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Co nového v mraveništi
Jaro je obdobím rozpuku a ba-
rev. V březnu jsme si s dětmi 
v Mravenčí školičce užili celý 
barevný týden, kdy každý den 
byl zaměřen na jednu barvu. 
Všichni jsme se oblékli např. 
do červené, vytvořili si červe-

nou berušku a vyprávěli si červené pohádky. Příště zase 
do modré. Moc jsme si to užili. Na duben plánujeme aprí-
lový, bláznivý týden. 

Velkou novinkou, kterou jsme pro vás 
tento měsíc připravili, je Work-

shop kreslení Mandal, který 
povede Jana Heidenreichová. 

Každý příchozí si vybere je-
den podkres z autorských 
vzorů mandal. Po krát-
kém představení tvorby 
lektorky a jí samotné, si 

povíme něco o mandale, 
co nám do života přináší, 

jak na nás působí a jak s ní 
dále pracovat. Poradíme vám, 

jak nejlépe vybarvovat, co při kres-
lení sledovat, aby jste mandalu lépe pochopili a zjistili, 
co vám o vás vypovídá. Po krátké meditaci se pustíme 
do práce. Zároveň si o mandale a jejím tvoření popoví-
dáme a rozebereme ji. Každý pak na závěr dostane malý 
dáreček. Na worshopu je možné si koupit i autorské oma-
lovánky mandal, tzv. antistresové pracovní sešity pro děti 
i dospělé.
Na léto opět připravujeme příměstské tábory v Mrave-
ništi i letní tábor v Peci pod Sněžkou. Hlásit se můžete 
přes rezervační systém. V červnu nás také čeká již 3. roč-
ník TÁTOHRANÍ, tentokrát 19.6.2015. Už teď se na vás 
těšíme.

Ráda bych tímto oslovila všechny maminky, ale i studentky, 
které by se chtěly věnovat dětem a pomoci nám při organi-
zaci aktivit v příštím školním roce. Hledáme nové lektorky 
na keramiku, cvičení s dětmi i do mravenčí školičky. 

Mravenčí aktivity na duben a dále…
Sobotní keramické dílny 
(200 Kč/osoba)

2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 
28.5. (9:00-11:30h)

Večerní tvoření pro 
dospělé - korálkování
(Cena: 200 Kč/osoba)

21. dubna – šitý náramek, 
19:00 – 21:00h

KRESLENÍ MANDAL  
(100 Kč/dospělí)

28. dubna 18:00 – 20:00h 
(80,-Kč/dítě)

Tátohraní na Jurečku 19. června 2016

Příměstské tábory 
v Mraveništi 2016
Nově 8:00-17:00h,  
Cena: 2100Kč

18.července – 22. července 
2016

22. srpna – 26. srpna 2016

Létohraní 2016 – Tábor 
v Peci pod Sněžkou 4200 Kč 2.7. – 9.7.2016

Na jednotlivé aktivity se můžete hlásit přes rezervační sys-
tém: www.mraveniste.webooker.eu
Podrobné informace najdete na www.mraveniste.info

Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra 
Mraveniště

Pro děti a rodiče
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Vhodné pro děti od 3 do 9 let.

Od 11.7. do 15.7. – Piráti z Karibiku 
s výletem parníkem KAZI po Berounce. 
(Lenka+Štěpánka+asistenti)

Od 18.7. do 22.7. – Ledové království  s výletem na zámek 
Staré Hrady. (Štěpánka+Klára+asistenti)

Od 25.7 do 29.7. – Happy English-týden s angličtinou 
a rodilým  mluvčím, celodenní výlet do okolí Jurečka. 
(Aneta+ Cesar+ Tereza)

Od 1.8. do 5.8. – Malí přírodovědci  s výletem 
do laboratoře v Toulcově Dvoře. (Míla+Klára P.+Nicol)

Od 8.8. do 12.8. – Jak se vaří ve světě s výletem 
do čokoládovny v Šestajovicích. (Míla+Pavlína+Nicol)
Cena za týden včetně celodenní stravy a výletu: 2.900 Kč, 
sleva pro sourozence 10%.

Program bude přizpůsoben věku dětí.  Děti budou hodně 
času trávit venku, i v bazénu u cyklostezky. Respektujeme 
individuální potřebu spánku. Součástí programu jsou vý-
tvarné činnosti, keramika, soutěže a na závěr odměna.
Kapacita je omezena, pořadí určuje doručení přihlášky 
a platba na účet Baby clubu NEMO do konce května!  Č.ú: 
43-8150640237/0100. 

Nemo vás zve na prázdninové programy

Během roku přijímáme i přihlášky do Mateřské školy NEMO 
a bilingvní česko-anglické třídy.

Přihlášky na www.skolanemo.cz, 
info@skolanemo.cz, tel.: 777 727 334

 jsme malá škola pro první stupeň ZŠ 

 dětem a žákům se můžeme věnovat 
individuálně

 vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy

 ve vybraných hodinách je přítomen 
rodilý mluvčí

 v pátém ročníku děti skládají meziná-
rodní jazykovou zkoušku

 žáky rozvíjíme všestranně

 kontrola dosažené úrovně vzdělání 
přes SCIO testy 

 bohaté mimoškolní aktivity a kroužky 
(tenis, vaření, atletika, fl étna, dramatika)

 družina je zajištěna až do 5.ročníku, 
denně vycházky do přírody a na hřiště

 odpolední konverzační English club 
2x týdně

 příznivé školné, sleva 50% 
pro sourozence

 zdravá strava včetně svačin

 stáže studentů ze zahraničí, projekty, 
spolupráce s ČVUT Praha

Základní škola NEMO 
přijímá žáky do první a druhé třídy.

Příměstské tábory – léto 2016

Termíny:
11. 7. -15. 7. - Cirkus v lese Robert Janč a jeho Nový cir-
kus, žonglování, akrobacie (pro děti 5 - 15 let)
11. 7. - 15. 7. - Taneční s Hankou Říhovou (pro děti 3-6 
let)
25. 7. - 29. 7. - Tkáme a vážeme si svoje sny Veronika 
Třebická - Tomanová a její výtvarno, řemeslo apod. (pro 
děti 4 - 7 let)
25. 7. - 29. 7. - Outdoorový tábor  se Samuelem Vašínem 
a Karlem Beránkem  (pro děti 6 - 11 let)
1. 8. - 5. 8. - Lesní dobrodružství a Land art s Jarem Tru-
helkou a Ivonou Laškovou (pro děti 4 - 8 let) - kapacita již 
naplněna
22. - 26. 8. - Řemeslně - výtvarný s Veronikou Třebickou 
a Vendy Zemanovou a Jarem Truhelkou (pro děti 6 - 10 let)
Cena: 2 800 Kč (cena zahrnuje oběd), 3 500 Kč Cirkus 

v lese (zvýšená cena díky náročnosti programu a množství 
použitých pomůcek)
Další informace najdete na našich webových stránkách 
www.lesniklubpraminek.cz  anebo na tel: 732 662158 
Barbora Smetánková. 
Foto: Praminek.jpg

Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do lesní škol-
ky Pramínek, který se uskuteční v úterý 12. dubna 2016 
od 9 a od 14 hodin. Je určen rodičům, kteří si chtějí pro-
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hlédnout Pramínek za provozu a vyptat se na všechno, co 
je zajímá, ale také těm, kteří se jen tak chtějí podívat. Tě-
šíme 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 Barboru Smetánkovou na tel. 732 662 158.Těšíme 
se na setkání.
Více info na www.lesniklubpraminek.cz

Zimní zprávičky z mŠ 
U Slunečních hodin

Zima byla letos 
na sníh na počátku 
skoupá a tak se děti 
ze třídy Motýlků vy-
daly do vesmíru.
Projekt byl zahá-

jen návštěvou mobilního planetária. Projekce programu 
o planetách na strop nafukovací kosmické lodě děti zane-
chal v úžasu a vzbudil obrovský zájem o vesmírné téma.
V první části se děti zabývaly Sluncem a sluneční sousta-

vou, v druhé části putovaly po hvězdách a na Měsíc. Ve tře-
tí části objevovaly děti naší planetu Zemi a jiné planety.
Každý den oblékly vesmírné skafandry a putovaly za nový-
mi zážitky. Například stavěly svůj raketoplán ,,Motýlek“, 
psaly prstem do vesmírného prachu, vyráběly planety 
geometrických tvarů dle vlastní fantazie, počítaly hvězdy 
a malovaly Mléčnou dráhu dlaněmi a prsty. Zkouška 
gravitace byla velká legrace. Pomalý pohyb ve skafandru 
ve stavu beztíže, následné pouštění předmětů a pozoro-
vání rychlosti pádu v závislosti na hmotnosti a materiálu 
např. peří a kámen, dřevo a gumový míček upoutala a za-
městnala všechny děti bez rozdílu věku.
Vesmírné putování zkrátilo dětem čekání na sníh a přines-
lo mnoho zážitků, smíchu a poznání nových prostředí.

Dana Horáková za MŠ U Slunečních hodin
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Přijímáme děti z Říčan a okolí

Příjem během celého roku

Léčebné procedury pro chronická onemocnění horních cest dýchacích, sníženou

imunitu, obezitu, vadné držení těla, refluxní chorobu jícnu

Dohled lékařů a fyzioterapeutů - vodoléčba, sauna, inhalace, rehabilitační

cvičení, lékařské prohlídky

V případě onemocnění dítěte možnost pobytu pod dohledem zdravotnického

personálu

Zdravá strava s možností diet - jídelníček sestavený nutriční terapeutkou

Nadstandardní péče - hra na flétnu, kroužek anglického jazyka

Příprava na ZŠ, vzdělávací program jako v běžné MŠ

Menší kolektiv (max. 14 dětí ve třídě) - individuální přístup

Kvalifikovaný personál - speciální pedagožky
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Každý měsíc se snažíme v Říčanském 
Kurýru poskytovat informace o tom, 
co a jak u nás děláme. Tento měsíc 

na tomto místě necháme promluvit 
Patrícii, naši hostující učitelku ang-
ličtiny ze Španělska. Toto je doslovný 
záznam z jejího deníku z prvního dne, 
který strávila v naší mateřské škole. 
Patrície u nás do konce školního roku 
pracuje jako asistent v mateřské a zá-

kladní škole, věnuje se dětem v prů-
běhu celého dne na skupinové i indi-
viduální bázi a současně učí anglický 
jazyk v mateřské i základní škole. Ak-
tuální novinky z naší “kuchyně” na-
jdete tentokrát na našich stránkách: 
www.ms-sofie.cz a www.zs-sofie.cz.

Těšíme se na viděnou,  
Patrik Matlák, ředitel školy

březen v mŠ a ZŠ Sofie

Monday morning, it is 6:30 a.m. 
and I jump out of the bed, curious to 
discover what I will find at this new 
school. I have read about Montessori 
education before but this is my first 
on-site contact with it and I am incre-
dibly excited.
We arrive at school at around 8:00 
and I meet Lenka and Lucie. They 
are the kindergarten teachers 
whom I will spend the day with. As 
I cross the doorway, I see a beau-
tiful, colorful and cozy space that 
does not look like the regular clas-
srooms I am used to. There are pos-
ters up the walls and lots of shelves 
full of boxes and geometric figures. 
A round carpet presides the center 
of the stage.

While I am inspecting everything 
with my five senses and taking in all 
the information I can, the teachers 
receive the pupils and their parents 
at the door. As soon as they get in, 
the children start working free-
ly, drawing, making origami and 
taking boxes out of the countless 
shelves at their disposal. Some of 
them need some time to get into 
school mood and some run to the 
window to say goodbye to their pa-
rents as they drive off. 

Suddenly, the busy buzz is inter-
rupted by the sound of rain coming 
from what seems to be a musical 
instrument that Lenka is playing. 
Quietly, students clear all the acti-
vities they have been working with 
and sit around the round carpet. 
The teachers join the students at 
the center stage and sing a song to 
greet the new school day: “Dobre 
rano, dobre rano …”
I am already enchanted by the 
sound of Lenka and Lucie’s beau-
tiful voices. They do not speak, but 
whisper words into the air as if they 
were reciting some kind of magical 
spell. Children are relaxed and take 
turns to express how they feel. Qu-
ite shockingly, they are open about 
their true feelings; there is no pre-
tending that everybody is happy. 
The message is “it is OK to be sad; 
we are here to help you”. When they 
grow up, these kids will probably be 
much healthier than many adults 
I know.
After that, we learn together, under 
the guidance of Lenka and Lucie, 
how different fruits taste differently 
and I find it connects wonderfully 
with our previous talk about feelings. 
“Sometimes life gives you lemons” 
and I smile to myself as I see the funny 
faces children have while they taste 
the grapefruit.

Next, it is time to play with the ma-
terial. I am incredibly impressed by 
a 3-year-old who is carrying a huge 
tray with plastic containers full of 
different objects. He does not need 
any help. Nor do the others, who 
are now absorbed by their own set 
of materials. After an hour, we go to 
the playground for a break. 
First, children get changed; despite 
their young age they manage to do it 
by themselves, only the little ones 
need some help. We run downstairs, 
wait until everyone is ready and get 
out after choosing the toys we want 
to play with. Here again, I am ama-
zed by how independent and organi-
zed these children are. Not only have 
they learnt how to manage their 
work time, but also their free time. 
At the sound of the triangle, every-
body puts their toy back to its place 
and gets ready for lunchtime.
At the kitchen, both the younger and 
the older ones lay the table and help 
themselves to food. Ladles, bowls of 
soup and jars look gigantic in those 
tiny hands, but children are able to 
use them. Once lunch is finished, 
students go to the reading room and 
relax for some time with the soft voice 
of their teachers. Thus, the successi-
on of activities goes on up to 17:00 
p.m. when the last children are pic-
ked up by their parents. 
At home, before going to bed, I text 
some friends who ask me about my 
first day at school. I can only say that 
I feel like Will Farnaby in Island, 
when he discovers the holistic ap-
proach of the Palanese educational 
system, combining Science, Art, self-
-control techniques and a personal 
search for spiritual self-fulfillment. 
I fall asleep thinking how much 
I would have loved as a kid to go to 
a school like Sofie.
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Měsíc březen je mě-
sícem knihy. Naše 
škola je zaregistro-
vaná do projektu 
Celé Česko čte dě-
tem, proto jsme se 
tento měsíc zamě-

řili právě na knihy a čtení pohádek. 
V dnešní uspěchané době je jen málo 
lidí, kteří se každý den vracejí ke své 
oblíbené knize, mnohem častěji vyu-
žívají moderní technologii.
Oslovili jsme rodiče našich dětí a ti nám 
celý měsíc čtou pohádku na odpolední 
odpočinek na třídách. Nabízíme tak i ro-
dičům poznat prostředí mateřské školy.
Školní vzdělávací program Zahrád-
kové poznávání obsahuje také čin-
nosti rozvíjející spolupráci, toleranci 
a respektování druhých a týká se  

všech generací. Propojili jsme svět 
dětí a seniorů a kontaktovali paní ře-
ditelku Ivetu Závodskou z domu s pe-
čovatelskou službou Senior v Říča-
nech, zda by bylo možné, aby k nám 
přijely do naší školy babičky a přečet-
ly dětem pohádku.
V den, kdy babičky přijely k nám 
do školy, byly Říčany zahaleny do sně-
hu a atmosféra byla přímo pohádková. 
Babičky byly usměvavé a velmi ochot-
né. Navštívily postupně všechny třídy. 
Děti jim zarecitovaly báseň a zazpívaly 
písničku a s rozzářenýma očima oče-
kávaly slíbenou pohádku. Bylo velkou 
odměnou nás učitelek i babiček, že 
všechny děti se zaujetím poslouchaly. 
Dokonce i malé neposedy unesla ná-
vštěva babiček natolik, že v tu chvíli 
byli klidní jako beránci.

S babičkami jsme se rozloučili předá-
ním malého dárku, který vyrobily děti.
Chtěli bychom moc poděkovat paní 
ředitelce Ivetě Závodské a babičkám 
za milou návštěvu a již se moc těšíme 
na květen, kdy přijdeme za babičkami 
zase my. Děti si pro ně připraví krátké 
vystoupení  a seznámí se se životem 
seniorů.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Přivítání babiček – mateřská škola Zahrádka navázala 
kontakt s pečovatelskou službou Senior Říčany

Vážení rodiče, v minulém čísle Kurýru 
jsme vás informovali o termínu zápi-
su do mateřských škol, které zřizuje 
město Říčany. Připomínáme, že se 
bude konat 19. května 2016, ve všech 
mateřských školách najednou. Ro-
dič v pohodlí domova vloží potřebné 
údaje o svém dítěti do již osvědčené-
ho elektronického systému, žádost 
vytiskne, získá potvrzení od dětského 
lékaře a osobně dopraví v den zápisu 
do příslušné mateřské školy. Systém 
tak urychlí a zefektivní samotný zá-
pis. Do systému budou moci uchazeči 
zapisovat potřebné údaje od poloviny 
dubna, o přesném datu otevření elek-
tronického systému budeme informo-
vat na webu města nebo na stránkách 
jednotlivých mateřských škol.  Neza-
pomeňte se seznámit s kritérii pro při-
jímání dětí do mateřských škol.
V letošním roce zavádíme jednotně 
ve všech městských mateřských školách 
novinku, která má za úkol zefektivnit 
a zrychlit celé přijímací řízení a tím 
umožnit co největšímu počtu uchazečů 
v co nejkratším čase získat informaci, 
zda bylo či nebylo dítě přijato k před-
školnímu vzdělávání. Novinka se jme-
nuje zápisový lístek, jehož odevzdáním 

v určenou dobu rodič vyjádří, kterou 
konkrétní mateřskou školu bude skuteč-
ně od září jeho dítě navštěvovat, pokud 
obdrží rozhodnutí o přijetí do více ma-
teřských škol. V praxi se stává, že rodič 
obdrží například 2 nebo i 3 kladná roz-
hodnutí o přijetí a někteří rodiče bohužel 
do poslední chvíle (někdy až do konce 
srpna) nesdělí mateřské škole, že jejich 
dítě bude navštěvovat jinou školu.  Další 
uchazeč v pořadí netuší, že bude moci 

k předškolnímu vzdělávání nastoupit, 
dozvídá se tuto informaci až na posled-
ní chvíli. Řada míst je tímto blokována. 
Proto prostřednictvím zápisového lístku 
požádáme rodiče o jejich rychlé vyjádře-
ní. Všechny podrobnosti budou uvede-
ny na www.skolky.ricany.cz. Věříme, že 
zápisy proběhnou v klidu a pohodě a že 
bude uspokojena většina žadatelů. 

Hana Špačková,  
místostarostka pro oblast školství

Zápis do městských mateřských škol v Říčanech
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ŠkOlNÍ fUTSAlOvá lIgA 
kRAjSké fINálE, 8.,9. TŘÍdY
Krajské finále školní futsalové ligy se hrálo na Kladně v krásné 
a prostorné hale, která je součástí velkého sportovního komplexu.

naším prvním soupeřem byli žáci z Gymnázia Bohumila Hrabala 
v nymburce. Po bezbrankovém první poločase jsme ve druhém 

už byli lepším týmem a vyhráli nakonec 4:1. Druhý soupeř byla 
ZŠ Březové Hory Příbram, jejíž žáci jsou  velkými favority na vítěz-
ství v celé soutěži, což potvrdili i proti nám. V prvním poločase 
jsme ještě drželi příznivý stav 0:2 a navíc neproměnili některé 
šance. Ve druhém už využil soupeř širšího kádru a naše unavené 
hráče nakonec porazil 7:0. V posledním zápase jsme pak po vel-
kém boji porazili v souboji o druhé místo žáky z 2.ZŠ Dobříš a zís-
kali tím velmi pěkné druhé místo ve středočeském kraji.

ÚSpěChY zEMěpISCů
Začátkem února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády 
v kategoriích 6., 7. a 8. - 9. ročníků.

První dva nejlepší  řešitelé z každé kategorie reprezentovali naši 
školu 16. února v okresním kole olympiády v čelákovicích.

V silné konkurenci dětí z převážně osmiletých gymnázií si naši 
zástupci vedli velmi dobře.

V kategorii 8. - 9. ročníků obsadili Jan Mýl (8.B) 5. místo a Fran-
tišek Šuráň (9.C) 12. místo.

V kategorii 7. ročníků se lukáš Vitvar umístil na 6. místě a Albert 
Koudelka na 10. místě.

největšího úspěchu však dosáhli žáci 6. ročníku - Martin Hraba ob-
sadil 5. místo a Marek Miarka se umístil na 2. místě! Gratulujeme a  
moc mu držíme palce, protože Marek bude naši školu a okres Praha 
- východ zastupovat v krajském kole olympiády v Benešově.

zápIS dO pRvNÍCh TŘÍd MáME 
zA SEbOU.    

Budoucí prvňáčci mají za sebou svůj 
velký den. V pátek 12. února od de-
víti hodin naše škola čekala na nové 
žáčky. Protože  zápis  je velkou udá-
lostí v životě  každého dítěte, chtěli 

jsme, aby probíhal v příjemném prostředí a děti se při něm cítily 
co nejlépe. Byly pro ně připraveny úkoly motivované Perníkovou 
chaloupkou. Předškoláci  svou úlohu brali velmi vážně: počítali, 

malovali, vyprávěli, přednášeli i zpívali.  Při plnění  úkolů  téměř 
všechny děti dokázaly, že jsou šikovné a připravené stát se oprav-
dovými školáky. 

V tento den se přišlo zapsat celkem 101 budoucích prvňáčků. 

Velmi nás těší zájem o naši školu, ale z kapacitních důvodů mů-
žeme přijmou pouze 76 dětí. Jsou to děti, které k nám spádově 
patří. S těmito budoucími žáky naší školy se již brzy uvidíme 
ve „Škole nanečisto“, která začíná 5. dubna.

Poděkování patří učitelkám za přípravu celého zápisu a rodičům 
za jejich vstřícnost a důvěru.

pRvNÍ kROk

ERSTER SChRITT – fIRST STEp
Snad každý učitel má radost, když jeho žáci aktivně používají v praxi 
znalosti a dovednosti nabyté ve školních lavicích. Stejně tak i já, jako 
vyučující německého jazyka, jsem přivítala, že i žáci naší školy využili 
možnosti ověřit si své znalosti němčiny v praxi v rámci projektu „První 
krok – Erster Schritt – First Step.“ Díky tomuto projekt, který byl fi-
nančně podpořen česko - německým fondem budoucnosti, městem 
Říčany a městem Grabow, mohli říčanští žáci a studenti strávit jarní 
prázdniny se svými vrstevníky z partnerského města Grabow (SRn). 

Pro některé z našich žáků tato akce znamenala první setkání s ně-
meckým rodilým mluvčím, první kontakt se „skutečnou“ němčinou. 
Jako jedna ze spoluorganizátorek akce jsem mohla být přímo svěd-
kem toho, jak naší žáci využívají všech benefitů, které jim tato akce 
nabízela. S radostí jsem pozorovala, jak postupně mizel strach z pou-
žívání němčiny, jak byly objevovány možnosti jejího využití při navazo-
vání nových kontaktů a jak docházelo u dětí k důležitému zjištění,  že 
i se svými základními znalostmi jazyka dokáží navázat a vést konverza-
ci a i když každá věta není perfektní, postačí k domluvení a vzájemné-

mu pochopení. Díky 
této akci se žáci také 
mohli blíže seznámit 
s německou kulturou,  
ať již během filmové-
ho večera či při vaření 
německého jídla.  

Dobrou zprávou pro naše žáky určitě je, že už teď plánují Twinning 
Říčany a město Grabow další setkání říčanských a grabowských 
žáků, tentokrát v německu. Také v rámci akcí naší školy čeká žáky 
tento školní rok akce, při níž budou moci využít své znalosti něm-
činy. V květnu pojede 44 žáků na třídenní výlet k Bodamskému 
jezeru. Již nyní s žáky plánujeme, jak při objevování krás jižního 
německa si také přímo v „terénu“ vyzkoušíme objednání jídla 
v restauraci, poptání se na cestu či nakupování v němčině.

Zuzana Havlíková, vyučující nJ 
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Co si počít s nadáním 
dětí?
Dne 15. března se na naší škole usku-
tečnilo setkání s Evou Vondrákovou, 
předsedkyní Společnosti pro talent 
a nadání (součást Evropské rady pro 
vysoké schopnosti, jejich výzkum a roz-
voj a Světové rady pro nadané a talen-
tované děti). 
Přítomní učitelé a rodiče měli mož-
nost promýšlet možnosti podpory 

nadání v naší škole. Jaká aktuální té-
mata a úkoly jsou před námi? 
Eva Vondráková nabídla škole prak-
ticky orientované kluby pro rodiče 
a učitele zaměřené na výchovu 
a vzdělávání nadaných dětí. 
Ve škole vnímáme jako potřebné 
zaměřit další vzdělávání pedagogů 
právě v oblasti podpory nadání dětí; 
soustředíme se na kurzy realizované 
odborníky v této oblasti.
Klasičtěji zaměřenou výuku budeme 
více obohacovat o dobrovolná „bo-
nusová“ témata, která mohou oslovit 
nadanější děti. Rovněž nabídneme 
dětem možnost střetávat se napříč 
ročníky nad oblastmi svého zájmu 
a talentu.
Pro příští školní rok výrazně oboha-
tíme program školního klubu o Pro-
gramy pro bystré a zvídavé. Náplní 
bude zábavná a herní činnost vedoucí 
k rozvoji rozumových předpokladů 
dětí, týmové hry, exkurze a tvůrčí díl-
ny na nejrůznější témata realizovaná 
učiteli i rodiči. Program bude pro 
všechny děti ochotné rozšiřovat si ob-
zory všemi směry.
Zájemce o více informací odkazuji 
na podnětné texty Evy Vondrákové 
Nadané děti a možnosti jejich rozvo-
je a Integrace, inkluze a zákonitosti 
ve vzdělávání nadaných na stránkách 
http://www.talent-nadani.cz/.

Dalibor Dudek

Škola nanečisto pro 
budoucí prvňáčky
Chcete, aby vaše dítě lépe poznalo 
prostředí školy, seznámilo se s bu-

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA
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Školení – zdravotník
Patnáct učitelů a vychovatelů se 
ve čtyřech víkendových dnech sešlo 
ve škole, kde se pod vedením zkuše-
ného záchranáře Josefa Odehnala 
účastnili kurzu pro pedagogy akre-
ditovaného MŠMT „Zdravotník 
zotavovacích akcí“. Po úvodním 
seznámení s nezbytnou legislativou 
jsme si zopakovali základy stavby lid-
ského těla a jeho funkce a od druhého 
dne jsme již propojovali teoretické 
informace s praktickým nácvikem 
modelových situací. Zhlédli jsme 
interaktivní výuková videa, která 
znázorňovala nejčastější situace – 
dušení, úraz, kolaps, popálení. Bě-
hem nich jsme v určitých momentech 

dostali na výběr z několika možností 
a měli jsme rozhodnout, jak bychom 
postupovali. Věnovali jsme se ná-
cviku první pomoci – zkusili jsme si 
různé obvazové techniky, způsoby, 
jak zafixovat zlomeniny, jak zastavit 
krvácení na různých částech těla, co 
dělat, když dojde k poruchám vědo-
mí, šokovým stavům, jak postupovat 
při úrazech hrudníku, hlavy nebo pá-
teře, při úrazech teplem, intoxikaci, 
tonutí. Resuscitace probíhala na re-
suscitačních figurínách novorozence, 
dítěte a dospělého. Vyzkoušeli jsme si 
také resuscitaci za pomoci externího 
defibrilátoru. Náš úžasný lektor nás 
naučil, jak zorganizovat zásah při 
poskytování první pomoci, zajistit si 

bezpečnost pro sebe a ostatní a jak 
efektivně komunikovat s operátorem 
při přivolávání první pomoci. Kurz 
bude zakončen vědomostním testem 
a praktickou částí, kde každý vyřeší 
modelovou situaci a zvládne resusci-
taci. Všichni pevně doufáme, že naše 
znalosti nebudeme muset využít, ale 
pokud ano, pak věříme, že jsme dobře 
připraveni.

doucími kamarády a pedagogy, vy-
zkoušelo si, jaké je to být žáčkem?
Pak nás s dětmi nezapomeňte na-
vštívit ve Škole nanečisto. Jednotlivá 
setkání budou ve dnech 19. 4., 24. 5. 
a 28. 6. vždy v čase 15.30 až 16.30.
První setkání bude mít především orga-
nizační charakter: s kým bych rád byl 

ve třídě, jak a kdy si přihlásit obědy, kde 
získat čip od školy, a co družina? Druhé 
setkání bude realizováno především pro 
ty, kdo nemohli přijít poprvé a poslední 
setkání již bude v konkrétních třídách 
s budoucími třídními učitelkami.
V průběhu setkání s dětmi se vždy bu-
deme věnovat prostřednictvím herních 

aktivit rozvoji dovedností, sluchovému 
a zrakovému vnímání, prostorové ori-
entaci, rozvoji slovní zásoby, řečovému 
projevu a početním představám. Děti 
se seznámí s novým prostředím a bu-
doucími kamarády.
S sebou: dobrou náladu a úsměv pro 
kamarády.

ZŠ Nerudova
Co děláme v odpoled-
ních hodinách?
Stejně jako na ostatních základních 
školách, tak i na té naší je možnost 
odpoledního zájmového vzdělávání 
ve školní družině.
Ta naše v Nerudovce má v letošním 
roce otevřena dvě oddělení s celkovou 
kapacitou 29 dětí. 
Provoz školní družiny je zajištěn ráno 
od 6.45 do 7.40 a odpoledne od 11.40 
do 16.30. Činnost probíhá dle ŠVP. 
Nabízíme dětem pestrý program, 
který přizpůsobujeme věku dětí a je-
jich zájmům. Připravujeme pro děti 
celou řadu akcí a rozmanitých čin-
ností a zaměřujeme se především 
na soužití v kolektivu, přátelství, 
ohleduplnost, na společné řešení 
problémů a vzájemnou úctu jednoho 
ke druhému – např. návštěva solné 
jeskyně, dětského oddělení v knihov-
ně, zdobení perníčků…

Jednotlivé cíle slučujeme do rozvíje-
ných kompetencí, které vybavují děti 
prakticky využitelnými dovednostmi. 
Využíváme školní zahradu, chodíme 
do lesa a sportujeme na hřišti. Při 
činnostech rovněž využíváme počí-
tačovou učebnu, tělocvičnu, školní 
kuchyňku a dílnu. Chceme dětem 
umožnit poutavé poznávání světa 
a rozšiřování všeobecných znalostí. 
Respektujeme jejich potřeby relaxa-
ce, zábavy a seberealizace.
Naším největším současným úspě-
chem byla účast v soutěži o nejhezčí 
školní aktovky, kterou vypsala firma 
Hama s r.o. pod názvem „Step by 
step“. Všechny děti se soutěže zhostily 
na výbornou. K naší velké radosti jsme 
krátce po odeslání soutěžních prací 
obdrželi od vedení firmy velice pěkný 
dopis. Zástupkyně firmy Hama na-
vštívila naši školu a všem účastníkům 
soutěže předala jako odměnu penály 
s logem firmy. Výrobky dětí se natolik 
líbily, že budou vystaveny na centrále 
firmy v Německu. Společným dárkem 

pro všechny děti byl mikroskop s bo-
hatou výbavou, který nám byl jako 
ocenění naší práce předán rovněž zá-
stupkyní firmy Hama.
A co plánujeme do konce školního 
roku? Ještě spoustu akcí, které vyvr-
cholí v červnovém přespání ve škole.

Upozorňujeme zájemce, že jako každý 
rok budeme od konce dubna prodávat 
sazenice rajčat a paprik. Bližší 
informace poskytneme na telefonních 
číslech 323 602 005, 777 755 127
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Jak to bylo letos na lyžařském kurzu?
Lyžařský kurz žáků 7. ročníku se konal v termínu 
22. – 26. 2. 2015 v Krkonoších. Ubytováni jsme byli 
 v Horském penzionu Sunski. Penzion se nachází v obci 

Harrachov, nedaleko centra a pár minut od dolní stanice 
lanovky. Jedná se velmi pěkně vybavený penzion, který 
jsme měli celý k dispozici. 
První den dopoledne proběhlo rozřazení do družstev a roz-

Ples Bezručovky
26. 2. 2016 se konal 6. ročník plesu Bezručovky. Ples za-
hájila školní kapela Troufalost pod vedením pana učitele 
Martina Mužíka. Mladí muzikanti předvedli skvělé hu-
dební výkony a začátek plesu si užili nejen na pódiu, ale 
i  na tanečním parketu. Celý večer moderovali žáci 9. třídy 
Linda Bačová a Honza Jícha. 
K tanci hrála oblíbená kapela Excelent, obohacená šťavna-
tými pěveckými čísly Comenia Revivalu. Pod tímto názvem 
se skrývá paní zástupkyně Jarka Šindelářová, paní učitelky 
Jana Mrázková, Jana Lipková, Petra Kobrová a někdy i pan 
učitel Honza Šindelář. O doprovodný program se již tradič-
ně postaraly mažoretky Berušky z Bezručky pod vedením 
paní učitelky Jany Mrázkové a taneční studio Edity Brouka-
lové. Atmosféra byla radostná a přátelská.
Děkujeme všem, kteří přišli a večer obohatili svou pří-
tomností. Díky patří všem účinkujícím, dětem, učitelům 
a sponzorům, kteří školní ples podpořili.
Děkujeme a těšíme se na vás v příštím roce opět na plese.

Iveta Timlin 

Dny pro záchranu života 
na základní škole 
Bezručova Říčany
Při záchraně lidského života často rozhodu-
jí sekundy. Proto je nezbytné, aby si základ-

ní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. 
Kde jinde se naučit první pomoc, než právě ve škole?
Proto se paní ředitelka Marie Lejčková rozhodla ve spolu-
práci se vzdělávací společností Zdravotníci s.r.o. připravit 
pro žáky školy akci nazvanou „Týden pro záchranu živo-
ta“. První březnový týden mohli žáci všech ročníků školy 
na vlastní „kůži“ vyzkoušet to, co by měl znát a zvládnout 
každý z nás – první pomoc! 
Interaktivní program byl rozdělen do teoretické a praktic-
ké části. Jednotlivé třídy se postupně po dvou hodinách 
vystřídaly jak na teoretické části v učebně, tak i na praktic-
ké části ve vestibulu školy. Program obsahoval i prohlídku 
sanitního vozu záchranné služby přímo ve škole, kde si 
žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vyba-
vení, nosítka a mnoho dalších pomůcek, které záchranáři 
používají ke své každodenní práci.
Během programu ošetřovali žáci různá poranění, jako na-
příklad otevřenou zlomeninu, zastavovali tepenné krvácení, 
prováděli nácvik neodkladné resuscitace, učili se protišoko-
vá opatření a komunikovali se simulovaným dispečinkem 
záchranné služby. Nakonec prošli netradiční závěrečnou 
zkouškou, formou reálně namaskovaného poranění, které 

museli žáci sami řešit. Vzhledem k tomu, že všichni byli moc 
šikovní, obdrželi na závěr i diplom Mladý záchranář.

Josef Odehnal ZDRAVOTNÍCI S.R.O.

Dovolte mi tímto poděkovat za přínosný projekt. Jeho 
význam a kvalita provedení je pro naše děti tím nejlepším 
vkladem do života. Zachránit nebo pomoci zachránit život 
mohou i děti. 
Do projektu bylo zakomponováno také školení všech pe-
dagogů. I za to patří skvělému týmu záchranářů velké díky.

Marie Lejčková, ředitelka školy

bezručovka
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Letní příměstský tábor s angličtinou a tancem 
Termín: 22.-26.8.2016, po-pá 9-16 hod Kde: II.ZŠ Bezručova, Říčany
Pro: <děti 6-12 let
Program: prázdninová angličtina s Brendanem a Ivetou (hry, písničky, konverzace) prázdninový tanec s Pájou 
(tanečnice, učitelka tance v ZUŠ). V případě zájmu pouze o Aj nebo pouze o tanec je možné se domluvit.
Cena: 2900 Kč zahrnuje denně 2x90min Aj, 2x90min tanec, teplý oběd
Kontakt: Iveta Timlin 603 796 125, ivetatimlin@seznam.cz          www.activeinenglish.cz

lyžování. Lyžařský kurz proběhl za dobrých sněhových pod-
mínek na spíše technickém sněhu. Všechny vleky byly v pro-
vozu, sjezdovky byly každý den upravovány. Lyžovali jsme 
každý den, středeční odpočinkové odpoledne jsme využili 
k procházce na Mumlavské vodopády. V pondělí a ve čtvrtek 
jsme šli i na večerní lyžování. Lyžařský kurz splnil svůj účel. 
První večer byly přednášky, které se týkaly hlavně bezpečnos-
ti při pohybu na horách. Jeden večer byl věnován besedě se 
členem Horské služby a další jsme věnovali hrám. Všichni 
žáci naší školy absolvovali lyžařský kurz v dobré kondici. 
První družstvo se věnovalo hlavně výuce carvingového ob-

louku a odstraňování nejzávažnějších chyb při sjezdovém 
lyžování (např. nesprávný lyžařský postoj či nesprávné 
zatěžování lyží). 
Druhé družstvo zdokonalovalo techniku smýkaného ob-
louku a základy carvingu a ve třetím družstvu byli hlav-
ně úplní začátečníci, kteří se naučili sjíždět svah oblouky 
a bezpečně zastavit. 
Cíl kurzu byl splněn. Všichni účastníci lyžovali dle svých 
možností a schopností, a tak byli spokojení.
Na kurzu bylo prostě fajn. 

Anna Brůžková, vedoucí LVK

Návštěva zajímavého hosta
V pondělí 22. února jsme v hodině německé konverzace 
uvítali zajímavého hosta – Dominika Bräuera, který nás 
navštívil, aby nám přiblížil město, kterému se někdy pře-
zdívá „malá Praha“, tedy Vídeň. Seznámení probíhalo 
samozřejmě v německém jazyce, a protože má Dominik 
k Vídni jako tamější student blízký vztah, bylo nejenom 
naučné, ale i podané živě a se zaujetím. To se v průběhu 
pomyslné procházky středem města přeneslo i na nás. 
Během dvou hodin jsme bohužel nestihli téma zcela vy-
čerpat, přesto jsme se dostatečně obeznámili s historií, 
kulturou i životem města. Poznali jsme významné pa-
mátky (např. katedrálu Stephansdom nebo kostel Karl-
skirche) a muzea, řekli si něco o studiu ve Vídni i o tu-
ristických trasách a neopomenuli zmínit ani významné 
kulturní a společenské události. Na závěr nezbývá než 
srdečně poděkovat Dominikovi za návštěvu a paní pro-
fesorce Dvořákové za organizaci setkání a dále vyjádřit 
naději, že se podobná přínosná setkání budou uskuteč-
ňovat i v příštích letech. 

Šárka Melicharová, septima

Náš maturitní ples
Je třetího března, 2 hodiny odpoledne. Do přistaveného 
autobusu u gymnázia už zbývá naložit jen pánské obleky 
a dámské večerní šaty, počkat na posledního opozdilce… 
a můžeme vyrazit! Vládne dobrá nálada. Jakmile se i já 
usadím v pohodlné sedačce, kolos se dává do pohybu. 
Připadám si tak trochu jako účastník autobusového 

zájezdu na prosluněnou Makarskou riviéru. A vlastně 
i oprávněně. Vždyť i my se dnes budeme vyhřívat v záři 
reflektorů a ladnými tempy proplouvat v azurovém moři 
zážitků! Dnes večer nás čeká oslava života a mládí! 
Po slabé hodině jízdy zastavujeme na místě určení. Ná-
rodní dům na Vinohradech nás doslova spolkne ve svých 
ohromných útrobách i s našimi pánskými obleky a dám-
skými večerními šaty. Je tady vše, co je potřeba pro neza-
pomenutelný maturitní ples. Dlouhá mramorová scho-
diště, vysoké antické sloupy, nablýskaný taneční parket 
i drahé občerstvení. 
S úderem sedmé hodiny naše nervozita vrcholí. Týdny 
plánování a příprav se začínají konečně zhmotňovat, 
nemožné se stává skutečností a náš maturitní ples právě 
začíná. Na úvod ještě projevy vedení školy a večer se dává 
do pohybu podobně jako ozubená kolečka v hodinovém 
stroji. Vše jde tak rychle za sebou! Imatrikulace těch, kteří 
na svůj ples teprve čekají, i šerpování nás maturantů, kte-
ří jsme se svého plesu dočkali právě teď. Čas pádí a není 
divu, že večer tak snadno odtančí, snad v rytmu pomalého 
walzu či rychlého jivu. Najednou je půlnoc a půlnoční pře-
kvapení. A konec našeho velkého večera. Lidé odcházejí 
domů. Unavení, ale snad spokojení. I my jsme spokojení. 
Celý večer nám teď připadá jen jako krátký okamžik. Jako 
nepatrný kamínek, který rozčeřil stojatou hladinu všed-
nosti. Začínáme přemýšlet, jak to udělat, aby nám patřil 
i ten příští maturitní ples. Stačí dát si po velkých prázdni-
nách oktávu ještě jednou... 

Filip Kůstka, oktáva
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Pomáháme dětem vracet úsměvy!

Fotoreportáž z imatrikulačního a maturitního plesu 

Lyžařský kurz kvinty a prvního ročníku
V únoru se žáci kvinty a prvního ročníku zúčastnili týdenního 
lyžařského výcviku. Navštívili lyžařské středisko Špindlerův 
Mlýn, Labská.  Ubytování a stravu poskytoval penzion Lo-
vochemie, který se nachází v těsné blízkosti sjezdovky. Své 
lyžařské umění si pod vedením svých instruktorů žáci zdoko-
nalovali zejména na sjezdovce Labská, běžeckým dovednos-
tem se učili na upravených tratích v okolí Medvědína. 
Počasí bylo nad očekávání slunečné, jen sněhové podmín-
ky mohly být lepší. Naštěstí během pobytu nám jeden den 
trocha sněhu přibyla.
Celý lyžařský kurz vyvrcholil v pátek, kdy se konaly závody 
v běhu na lyžích. Všichni závodníci byli pohlceni atmosfé-
rou a předvedli výborné výkony.
Lyžařský kurz se vydařil. Už jen proto, že proběhl bez úra-
zu! A také proto, že pod povrchem této školní akce pro-

běhlo i bližší vzájemné poznání žáků obou tříd. Věřím, že 
všichni účastníci budou na „lyžák“ i přes některé modřin-
ky rádi vzpomínat! dř
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ZUŠ Fr. Kmocha v Ko-
líně se v letošním ujala 
pořádání soutěže MŠMT 
v komorní hře dechových 
nástrojů. Organizačně 

je to jedna z nejnáročnějších krajských soutěží. Komorní 
soubory složené z dechových nástrojů se na krajské úrov-
ni rozdělují do třech kategorií – dřevěné dechové nástroje, 
žestě a zobcové flétny.
14. 3. 2016 se do kolínské ZUŠ sjelo několik stovek mla-
dých muzikantů z celých středních Čech, aby odborným 
porotám předvedli své výkony a usilovali o postup do kola 
ústředního.
Říčanskou zušku reprezentovalo v krajském kole celkem 
osm souborů, které si vedly opravdu skvěle.
Získali jsme celkem sedm prvních cen a jednu druhou 
cenu. V žesťových nástrojích náš soubor ,,Feldpartie“ 
(ped. J.Brázda a P.Sinkule) získal cenu absolutního 
vítěze, těsně následován výborným bodovým hodnoce-
ním Saxofonového kvarteta (ped. T.Remek) v dřevěných 
dechových nástrojích, kde soubor obsadil druhou nejlepší 
příčku. Odborná porota ve všech nástrojových kategoriích 
ocenila vynikající úroveň našich souborů a jejich pedago-
gické vedení. Pan učitel Tomáš Remek získal ocenění 
poroty za vynikající pedagogickou činnost. 
Ocenění poroty se projevilo i na postupových místech 
do ústředního kola – přímý postup získaly čtyři komorní 
soubory, jeden soubor je první náhradník.

Je potřeba zdůraznit, že do ústředního kola ze všech ka-
tegorií postupuje pouze kolem 20 komorních souborů ze 
středočeského kraje a z toho je 5 souborů z Říčan!

A kteří šikovní muzikanti 
reprezentovali ZUŠ Říčany?
SAXOFONOVÉ KVARTETO  -  Jana Janovská, Tomáš 
Rychta, Petra Porschová, Kristýna Stocková (pedagog 
Tomáš Remek) - 1.místo s postupem do ústředního kola
DECHOVÉ TRIO - Andrea Moučková, Jakub Tománek, 
Šimon David (pedagog Petr Sinkule a Lukáš Kořínek) - 
1.místo s postupem do ústředního kola
KLARINETOVÉ TRIO - Ondřej Kutman, Andrea Křeš-
ťáková, Nikola Novotná (pedagog Petr Sinkule) -  1.místo 
– 1.náhradník na postup do ÚK
DECHOVÉ TRIO - Magdaléna Jedličková, Kamila Ho-
loubková, Judita Stejskalová (pedagog Barbora Kořínko-
vá a Lukáš Kořínek) - 1.místo 
FELDPARTIE KVARTET - Jáchym Svoboda,  Jan Javor-
ský, Ondřej Kutman, Andrea Křešťáková (pedagog Josef 
Brázda a Petr Sinkule) – 1.místo s postupem do ústřed-
ního kola, absolutní vítěz soutěže žesťových nástrojů
ŽESŤOVÉ KVARTETO –  Anežka Fořtová, Lucie 
Ferklová, Amálie Plešingrová, Tobiáš Dědek. Pedagog Jiří 
Odcházel - 1.místo s postupem do ústředního kola
ŘÍČANSKÝ ŽESŤOVÝ KVINTET – Barbora Briššová,  
Kamila Fořtová, Anežka Fořtová, Lucie Ferklová, Amálie 
Plešingrová (pedagog Jiří Odcházel) - 1.místo
ŽESŤOVÝ SOUBOR JUNIOR – Anna Hybnerová, Jana 
Hejnová, Jonáš Horn, Martin Suchý, Martin Jaroš (peda-
gog Jiří Odcházel) - 2.místo 

Děkuji všem dětem za skvělou reprezentaci naší školy 
a Říčan a pedagogům za jejich náročnou práci. Postupují-
cím souborům přejeme hodně štěstí v kole nejvyšším.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Říčanští muzikanti ze ZUŠ uspěli na krajské úrovni

absolutní vítěz krajské soutěže MŠMT soutěže v žesťových nástrojích – 
komorní soubor ,,Feldpartie“ ze zUŠ Říčany.
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Doba první republiky našemu městu přála. Blízkost Prahy, 
dostupnost po železnici a rozvoj automobilismu způsobily, 
že Říčany a okolí tehdy pro odpočinek vyhledávali zámožní 
návštěvníci. Radost ze společenského ruchu měli také maji-
telé restaurací a hotelů.
Hned několik parcel nedaleko hlavní silnice směrem 
na Kutnou Horu a zároveň v blízkosti lesa si pro podniká-
ní v roce 1921 vybral Josef Novák. Tady stával hostinec 
Václava Vocela Na Rychtě, jen pár minut vycházkové 
chůze od umělého jezera na Rokytce, nedaleko sáňkařské 
dráhy s občerstvením. Výborná lokalita pro hotel a také 
pro klidný život. Však panu Novákovi táhlo na padesát-
ku a patrně pomýšlel i na odpočinek v penzi. O tom dnes 
uvažuje jeho vnuk Jan Kubita a zmiňuje, že k rozhodnutí 
zakoupit pozemky jistě přispělo také doporučení Nováko-
va přítele, tehdejšího senátora Ferdinanda Jiráska. Ale ne-
předbíhejme. Životní příběh, který nás tentokrát zajímá, 
začal v roce 1874. Josef Novák se narodil v Bílém Újezdě 
u Rychnova nad Kněžnou. Pocházel z početné rodiny 
(měl asi osm sourozenců) a jak bylo tehdy zvykem, coby 
patnáctiletý se vydal do světa na zkušenou. Dostal se až 
do Itálie, kde získával zkušenosti v různých hotelích – dě-
lal pikolíka nebo liftboye. Když vydělal dost peněz, vrátil 
se a v Praze vybudoval síť hotelů Monopol. V roce 1908 

se oženil s Marií Šlechtovou, narodil se jim syn František 
a dcera Milada.
Od začátku dvacátých let začal v Říčanech na místě pů-
vodní Vocelovy restaurace vznikat komplex budov ob-
klopených zahradami: Parkhotel Monopol, penzionát 
a vila Maryčka, ve které Novákovi bydleli. Hoteliér nadále 
provozoval Monopol v centru Prahy a nějakou dobu měl 
v nájmu i Lidový dům v Hybernské ulici. Zařizování říčan-
ského podniku patrně zasahovalo hluboko do třicátých 
let, ovšem výsledek stál za to. Parkhotel Monopol ladných 
tvarů podle architektonického návrhu Antonína Koška 
zářil běloskvoucí omítkou do dálky. Nemocnice, která zde 
v roce 1959 vznikla, je díky propojení parkhotelu s penzi-
onátem a další dostavbě mnohem rozsáhlejší než původní 
objekty. I dnes si ale můžeme všimnout pozůstatků dáv-
né slávy. Vysoká obloukovitá okna, patrná i při pohledu 
z Bezručovy ulice, vévodila dřív velikému sálu s jídelnou. 
Hotel byl v provozu zčásti i za války, skončil v průběhu 
roku 1943. Po válce objekt využívala pro ubytování ar-
máda. V roce 1948 prodal Josef Novák budovu státu, ale 
kolem kupní smlouvy uzavřené v neklidné době existuje 
řada nejasností. „Nicméně moji prarodiče se museli ze dne 
na den z objektu odstěhovat a směli si vzít jen tašku s osob-
ními věcmi,“ vypráví Jan Kubita.
Josefu Novákovi nebyl po dlouhá léta přiznán důchod, 
pro tehdejší režim byl kapitalistou a vykořisťovatelem. 
Měl dostávat 100 korun měsíčně od svého syna Františka. 
Ten byl ale jako nikdy nepracující příživník uvězněn v pří-
bramských uranových dolech. Josefova manželka Marie 
skromnou penzi měla, v hotelu byla totiž vedena jako za-
městnankyně. Manželé Novákovi dožili v Říčanech. Josef 
zemřel v roce 1965, jeho žena o tři roky později.
O dramatické momenty nebyla nouze ani v širší v rodině 
Josefa Nováka. Dcera Milada se provdala za Aloise An-
tonína Kubitu (1892–1954), dalšího pozoruhodného 
muže, který část života prožil v Říčanech. Voják a letec, 
s dokonalou znalostí několika světových jazyků, působil 
v letech 1927–1931 jako vojenský a letecký atašé ve Vel-
ké Británii. Později se stal velitelem 3. perutě Letecké-
ho pluku generála letce M. R. Štefánika ve Vajnorech 
a Piešťanech. Za okupace odešel do Francie a do Británie, 
zde pomáhal vyjednat začlenění československých letců 
do RAF. I jako náčelník štábu a styčný důstojník se stále 
zúčastňoval operačních letů. Po válce první generální ře-
ditel Československých aerolinií se roku 1949 vrátil do ar-
mády jako velitel leteckého týlu. O rok později však byl nu-
ceně penzionován. Deportovali ho do Ruska, po výsleších 
a věznění se vrátil se silně podlomeným zdravím a zakrát-
ko zemřel. Do rozsáhlé řady jeho vyznamenání patří Rytíř 
Čestné legie a Řád britského impéria. Jako jeden z mála 
Čechů byl oceněn i belgickým Leopoldovým řádem.

Zaznamenala Renata Skalošová.  
Za cenné informace děkujeme panu Janu Kubitovi.FO
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Vzpomínky Dalibora Hofty

Hoteliér Josef Novák na konci třicátých let
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Pokud jste milovníky této sladké pochutiny, pak nesmí-
te chybět na tradiční akci Festival řemesel a slavnosti 
bylinek v Říčanech. Ale to není všechno! Na festivalu 
zakoupíte unikátní výrobky od různých řemeslníků, 
bylinky, květiny či vyzkoušíte techniku zpracování 
ovčí vlny. Kromě široké nabídky produktů na vás čeká 
občerstvení i netradiční kulturní program s divadlem 
a hudebním představením. Letošní čtvrtý ročník akce 
se koná 23. dubna 2016 na Masarykově náměstí.
Festival řemesel a slavnosti bylinek pořádá každoročně 
v dubnu město Říčany ve spolupráci s MAS Říčansko 
a společností Naše trhy, spolupracuje též Ekocentrum 
a Muzeum Říčany a další organizace.
Sobotní akce probíhá od ranních hodin společně s potra-
vinovými trhy. Návštěvníci se mohou těšit na množství 
stánků s voňavými bylinkami, sazenicemi a nevšedními 
řemeslnými produkty od českých výrobců. Kromě certi-
fikovaných řemeslných výrobků nabídne festival i stále 
žádanější farmářské produkty. Výrobci jsou držiteli re-
gionálních značek Zápraží originální produkt® či Polabí  
regionální produkt®.
„I letošní rok se nese ve znamení široké nabídky řemeslných 
certifikovaných výrobků. Lidé si mohou koupit precizně vyrobe-
né košíky, drátované zboží, textilní doplňky do domácnosti, ko-
žené kabelky, pásky nebo peněženky. Oblíbené jsou také před-
měty z keramiky a skla,“ představuje široký sortiment Aleš 
Rudl z MAS Říčansko a doplňuje ho Pavlína Filková ze stejné 
organizace: „A především ženy si přijdou na své u stánku se 
šperky nebo si provoní prádlo levandulovými panenkami.“ 
Hlavní festivalové téma se nese v duchu medu. Zajíma-
vosti ze sběru přírodní tekutiny produkované včelkami 
a jejích zázračných účinků přiblíží ve své přednášce včelař 
z Mnichovic. Originální program si pro hosty připravilo 
také Muzeum Říčany. „V našem stánku představíme ukáz-
ky různých technik zpracování ovčí vlny. Každý si s pomocí 
lektora může vytvořit plstěný obrázek a prohlédnout si vý-

robky, které z vlny vyrábí děti i dospělí na řemeslných díl-
nách muzea,“ popisuje Adéla Venerová z Muzea Říčany. 
Stánek MAS Říčansko zase vyhledají s nadšením především 
děti, nabízí totiž tzv. facepainting – malování na obličej.
Prodejní stánky doplní na náměstí i zajímavý kulturní pro-
gram, který začne v 9 hodin. „Ukázku historického divadla 
si pro diváky připravila skupina Traken. Pásmo o řemeslech 
přiblíží dětský folklorní soubor Mikeš a vystoupí také před-
školáci z mateřských škol U Slunečních hodin a Srdíčko. 
A oblíbenou pohádku O vodnickém štěstí zahraje Dětský di-
vadelní soubor Tyl,“ přibližuje místostarostka Hana Špač-
ková. To vše za doprovodu rockových, folkových i country 
melodií, o které se postará hudební skupina Holokrci.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Oslavy medu, zpracování ovčí vlny a bohatý 
kulturní program! 

Na co ještě láká Festival řemesel a slavnosti bylinek v Říčanech? 
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program
Ukázky  tradičních 
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CertifikoVané 
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Loňský ročník slavnostního Odemykání garáží pro mo-
torkáře byl poznamenán chladnějším počasím. I přesto se 
v Říčanech setkalo množství motorkářů i diváků, kteří si 
nenechali tuto mimořádnou akci ujít.
Letošní Odemykání se koná 23. dubna a bude opět spoje-
né s bohoslužbou slova pro motorkáře v kostele Sv. Petra 
a Pavla v Říčanech a následným požehnáním všem stro-
jům, které se shromáždí na Masarykově náměstí. Někdy 
po 14. hodině se začnou postupně motorkáři na náměstí 
sjíždět a největší skupina dorazí kolem 14:30. Od 15 hodin 
proběhne nejdříve bohoslužba a následně provede p. farář 
nebušické farnosti Mgr. Jakub Berka slavnostní požehná-
ní strojům.
Zveme tedy všechny Říčaňáky i Neříčaňáky, motorizova-
né i pěší, aby se přišli opět podívat a prohlédnout si silné 
stroje, které se k nám sjedou z blízkého i dalekého okolí. 
Po slavnostním požehnání odjede celý motorkářský pelo-
ton na společnou spanilou jízdu. Bude tedy co obdivovat!
Případní zájemci z řad motorkářů získají všechny potřeb-

né informace k účasti na portálu www.motorkari.cz v sek-
ci „Motoakce“ nebo na facebooku „TOP 5 PLUS“.
Moc děkujeme Městu Říčany jménem všech motorkářů 
za možnost uspořádání této mimořádné události! Bude-
me se těšit na širokou diváckou i motorkářskou účast a že 
nám bude počasí přát více než loni!
Za Biker Club TOP 5 PLUS David Sommer, Prezident klubu

bohoslužba slova pro motorkáře a veřejné požehnání strojům 
již potřetí v Říčanech

V březnu 2016 dovršili společných, šťastných a spokojených 
60 let Věra a Miroslav Burianovi z Říčan.
Přejeme jim pevné zdraví, duše ať jim nechuraví a tělo stále 
pevné je. Ať jsou stále v pohodě mezi námi a vykročí do další 
řady krásných let.
S láskou synové Mirek a Luboš s vnoučaty a pravnoučaty

Již sedmá sezóna potravinových trhů 
začala letos na velikonoční sobotu 
na masarykově náměstí v Říčanech.
Můžete se tak opět každou sobotu 
dopoledne setkat se svými vyzkoušenými 
dodavateli a nakoupit české potraviny přímo 
od pěstitelů a malovýrobců. K mání bude 
opět čerstvé pečivo, zelenina z rodinných 
zelinářství, čerstvé ryby, vejce a těstoviny, 
uzeniny, skvělá káva, sýry, ovoce, a další 
čerstvé potraviny ve vysoké kvalitě, 
na kterou jste zvyklí. Jste srdečně zváni!

20. dubna tomu budou tři roky, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka, 

babička a prababička paní Božena 
Doskočilová. 

Kdo si vzpomene, tomu moc děkuje  
dcera Hana s rodinou.

V minulém měsíci uplynulo 15 let od smrti 
pana Miloslava Roháčka, který celý svůj 
život spojil s Likérkou Říčany. Děkuji 
za vzpomínku, Miloslav Roháček ml.
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Chodníky v Olivově ulici
Pro upřesnění informací týkajících se výstavby chodníku 
v Olivově ulici (1. etapa) uvedených v minulém vydání 
Kurýra v článku na straně 23 s názvem „Jsme tak bohatí, 
abychom si kupovali levné věci?“ uvádíme tyto doplňu-
jící údaje: Zhotovitel chodníku v Olivově ulici (1. Etapa) 
byl vybrán v rámci veřejné zakázky, kde byla hodnotícím 
kritériem nabídková cena díla. Město jako investor po-
depsalo se zhotovitelem smlouvu o dílo. Záruční doba 
na dílo dle této smlouvy je 60 měsíců. Zhotovitel předal při 

dokončení stavby bankovní záruku ve výši 15 % z celkové 
ceny bez DPH platnou po celou záruční dobu. Na opako-
vané reklamace zhotovitel nereaguje, město tedy zajistí 
opravu jiným subjektem. Finance na úhradu nákladů spo-
jených s opravou reklamovaných závad chodníku budou 
čerpány z bankovní záruky. Odbor správy majetku, oddě-
lení investic, zajistilo cenovou nabídku na realizaci těchto 
oprav. S ohledem na klimatické podmínky bude provede-
na oprava na počátku jara 2016.

Alice Štěpánková,  
Vedoucí oddělení investic,  Architekt města Říčany

Podpora spolkové činnosti?
Žádám o prozkoumání nastavených parametrů pro finanční 
podporu spolkové činnosti v našem městě. Jsem členkou 
divadelního spolku Tyl již 45 let. Členové spolku vždy šířili 
kulturní osvětu nejen v našem městě, ale i v jiných regionech 
s velmi dobrými výsledky. Již 20 let pořádáme podzimní 
divadelní přehlídku pro dospělé i děti. Podíleli jsme se na 
úspěšné výstavě v Muzeu Říčany „Před oponou, za oponou“, 

ale i na jiných akcích pořádaných městem. Je smutné, že pro 
udílení finanční částky z rozpočtu města pro spolkovou čin-
nost se propočítávají finance jen za důchodce a děti, kteří jsou 
členy daného spolku. Na ostatní aktivní členy se tyto částky 
nevztahují. Domnívám se, že by se zastupitelé měli tímto pro-
blémem zabývat, protože je to pro spolkovou činnost demo-
tivující, až likvidační. Je  mi opravdu líto, že se za celou dobu 
mého působení v divadle teď setkávám s takovým nepocho-
pením.  Jitka Kulhanová

Výzva zastupitelům města Říčany
Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, v polovině února 
začala výstavba kontroverzní zástavby lokality Fialka sou-
kromou ZŚ a MŠ Magic Hill.
Bohužel se naplnily obavy veřejnosti a stavebník nere-
spektuje vyhlášky města Říčany, porušoval soustavně do-
pravní předpisy (průjezd těžké techniky bez potřebného 
povolení, jízda v protisměru) i podmínky jemu uložené 
ve stavebním povolení (čistota vozidel), které vydal místní 
stavební úřad. Již v tuto chvíli je zřejmé, že bude poško-
zen majetek města a jsou zde oprávněné obavy místních 
obyvatel, že můžou být poškozeny i místní rodinné domy.
Jelikož daná stavba probíhá i na pozemcích města Říčany, 
vyzýváme Zastupitelstvo jako nejvyšší volený orgán města 
Říčany, aby:
1. Zajistilo, že na stavbě se budou pohybovat pouze 
stroje s platnou STK. 
Po stavbě se pohybuje nejméně jeden nákladní automo-
bil Tatra, který nemá STK – potvrzeno stavební firmou 
SYNER – a neadekvátně zamořuje okolí emisemi.
2. Zajistilo, že zákaz zastavení v ulici Mánesova bude 
časově omezen od 8-18h.
Tímto způsobem se zajistí, že okolí nebude obtěžováno 
průjezdem těžkou technikou v ranních a večerních hodi-
nách. Zároveň tím umožní místním občanům zaparkovat 
své vozy přes noc v blízkosti svého obydlí.
3. Zajistilo ochranu hlohové aleje a zeleného pásu v uli-
ci Nerudova. 
Město Říčany má projekt na revitalizaci této aleje. Dokonce 
již proběhla výsadba nových jedinců a proběhla také úprava 
zeleného pásu kolem stromů. Nicméně stavebník používal 
tuto ulici jako příjezdovou pro těžkou techniku. Máme dů-

vodné obavy o „tiché“ ničení této jediné prvorepublikové 
hlohové aleje důsledkem výstavby ZŠ a MŠ Magic Hill.
4. Zajistilo, aby veškerá technika vyjíždějící ze stavby 
byla očištěna před vjezdem na veřejnou komunikaci.
Stavebník ignoruje podmínku uloženou místním staveb-
ním úřadem a v důsledku toho je již dnes obzvláště ulice 
Mánesova znečištěna bahnem z pozemku stavebníka.
5. Zajistilo, aby byla omezena tonáž vozidel obsluhující 
stavbu (např. do 12 tun) a aby byla omezena frekvence 
průjezdu počtu nákladních automobilů za hodinu.
Ulice Mánesova není technicky schopna vydržet velkou 
zátěž, a to obzvláště v úseku Nerudova x Jaselská, neboť 
v tomto úseku neproběhla celková rekonstrukce komuni-
kace. Očekáváme podobné omezení, jaké bylo použito při 
vyvážení sedliny z Mlýnského rybníka.
6. Zajistilo zveřejnění všech smluv uzavřených mezi 
městem Říčany a investorem dané stavby.
Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, doufáme, že vám 
není lhostejný názor veřejnosti a že učiníte takové kroky, 
které povedou k nápravě a k „umravnění“ stavebních akti-
vit, které daná lokalita v dnešních dnech prožívá.
Občanské sdružení Fialka se nadále domnívá, že daný pro-
jekt není vhodný svou kapacitou do této lokality a považuje 
jeho schválení hlasy současné koalice (Klidné město a Unie 
pro sport a zdraví) a ODS za chybné.  Zkušenost dnešních 
dnů tento názor pouze potvrzuje.
Tato výzva byla adresována na řádné zastupitelstvo města Ří-
čany, které mělo probíhat dne 9.3.2016, kde slíbilo vedení měs-
ta zařadit mimořádný bod k dané výstavbě.  Ačkoli místní oby-
vatelé podali na vedení města několik podnětů a informovali 
o závažnosti problému ve věci této výstavby, byl tento termín 
jednání zastupitelstva zrušen den před termínem zasedání.

Marek Štěpánek
Reakci na tuto výzvu přináší tisková zpráva Davida Michaličky na straně 22.
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Zamyšlení nad novou vyhláškou
Již přes 30 let žiji celkem spokojeně v Říčanech. Nikdy jsem 
nepsala do Kurýra, nikdy jsem si nikde nestěžovala, i když 
ne úplně všechno se mně stoprocentně líbilo. Ke psaní mě 
přiměla vaše nová vyhláška týkající se držení psů. Souhla-
sím s uklízením po psech, s voděním psů na vodítku, za ab-
surdní však považuji (a nejen já), povinné nošení náhubků. 
Pro tuto povinnost hlasovalo dle Kurýra zhruba 200 lidí. Jestli-
že mají Říčany již 15 tisíc obyvatel, jedná se tedy o méně než 
2% zdejší populace. Trochu zvláštní je, že tato necelá dvě pro-
centa přiměla zastupitele k vydání represivní vyhlášky zaměře-
né plošně proti téměř všem pejskařům a jejich psům, zatímco 
365 lidí, kteří uvedli jako nejpalčivější problém herní automaty, 
nezmohlo nic, herny vesele fungují dál…Čím to asi bude? 
Překvapuje mě, že v době kdy již civilizovaná společnost ne-
hledí na zvířata jako na věci, schválí se na popud pouhých 
200 lidí vyhláška, aniž by se někdo kvalifikovaně zamyslel 
nad jejími dopady. Pes, který je zvyklý na náhubek pouze 
v dopravním prostředku, bude najednou v permanentním 

stresu. U některých jedinců může dojít k problémům z vy-
venčením. S náhubky odpadne radost psů z pohybu, nehle-
dě na to, že kovový náhubek může způsobit vážná poranění 
psům i lidem. Venčící místa problém nevyřeší, stejně jak 
my, tak i psi mají své kamarády, ale i nepřátele. Dovede si 
někdo představit tu ,,melu“ až se tam všichni sejdeme? 
Škoda, že se do článku nevejde statistika vypovídající 
o pokousání člověka psem. První z tzv. bojových plemen, 
se umístilo na 8.místě za jezevčíky, kokry a menšími 
a středními kříženci. 
Většina pejskařů jsou normálně myslící občané a nikdo 
z nás nechce dělat nikomu problémy. Své psy máme pod 
kontrolou i bez náhubku. Bohužel i mezi námi, stejně jako 
mezi řidiči, či třeba cyklisty, se najde „magor“, který má 
psa pouze ke zvyšování vlastního sebevědomí. Takový člo-
věk bude stejně vyhlášky obcházet, jeho nezvládnutý pes 
mu nejspíše čas od času uteče... Na vyhlášku zase doplatí 
jen ti slušní. Prosím zamyslete se ještě nad tím a neberte 
nám radost z našich psů a našim psům radost ze života. 

Markéta Šmejkalová

Pohled chovatele
V minulém Kurýru pan starosta Kořen představil část od-
hlasovaného návrhu OZV týkajícího se volného pohybu 
psů a povinnosti pro některá plemena nosit náhubek.
Dovolte, abych vyjádřila názor na tuto část vyhlášky z pohledu 
běžného chovatele psa. V mém případě psa chovám za zahra-
dě RD nejen pro potěšení, ale i  pro ochranu majetku. Platím 
poplatek stejné velikosti, jako majitel psa v bytě na náměstí, 
ale budiž. Pro správný chov mi zákon zakazuje omezovat zví-
řeti svobodu pohybu, není -li to nutné, a také u něj vyvolávat 
bezdůvodně stavy, které mu způsobují stres. Proto se držím 
doporučení chovatelů a se psem trávím hodinu denně venče-
ním, aby se tzv. vylítal. Žiji v osadě rekreačních chat s hustotou 
provozu minimální, kde v pracovní době deset měsíců nepo-
tkáte za celé dopoledne člověka. Když se přeci jen někdo v dál-
ce objeví, psa přivolám. Absolvoval výcvikový kurz. Nemám 
žádný důvod psa nepustit. Nikoho neohrožuje a nic nikomu 
nehrozí. Plním si tedy svou zákonnou povinnost. Nebo ne? 
Ne. Podle říčanské vyhlášky se dopouštím přestupku. Ona 
vyhláška zakazuje volný pohyb psů na všech veřejných po-

zemcích města bez ohledu na lokality. Některé vytipované psy 
navíc potrestá náhubkem za to, že vypadají výhružně a někdo 
se jich bojí.  Pes, který je zbaven možnosti běhat, zkoumat, 
poznávat, je stále na řemenu se stává velmi často agresivním 
ze stresu. Potkáváte stále více psů, kteří nedostali možnost se 
socializovat, neboť vyrůstali bez kontaktu s jinými psy a lid-
mi. Neznají psí hry a řeč těla a výsledkem jsou útoky jednoho 
psa na druhého, psi hysteričtí a nezvládnutí. Tímto plošným 
zákazem takových psů neubude, spíše naopak. Proto města, 
která zakázala plošně volný pohyb psů, zároveň zavedla tzv. 
psí parky. Vyhláška byla jistě míněna dobře. I když všechny její 
aspekty jsou obsaženy v platných zákonech (o čistotě, o zod-
povědnosti za zvíře atd.) Ale ve své radikálnosti nenaplňuje 
základní předpoklad společenské dohody, kterým je přiměře-
nost. K té ostatně nabádá i Ministerstvo vnitra ve svém práv-
ním výkladu  K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů. Někdo se bojí psů. Někdo 
iracionálně, jiný ze zkušenosti. Já se ze zkušenosti bojím lidí, 
kteří chtějí řídit každý aspekt našeho života. 

Šárka Svobodová, Strašín

Nepřeháníte to s tou regulací?
Městské zastupitelstvo většinou 14 hlasů schválilo znění nové 
vyhlášky o veřejném pořádku, která obsahuje mimo jiné usta-
novení o povinnosti opatřit vyjmenovaná plemena psů v za-
stavěné části města náhubkem. Z mnoha důvodů je to ustano-
vení nesmyslné. Chování psa, tohoto přítele člověka, je dáno 
jeho výchovou. Pokud tato výchova přesto nevede k žádoucí-
mu cíli, a takových jedinců je minimum, musí si toho být maji-
tel vědom a psa náhubkem opatřit. Je to ostatně v jeho zájmu, 
mohlo by ho to stát jednou velké peníze. Ale dávat všem psům 
náhubky preventivně je nadbytečné. V Říčanech je jistě něko-
lik potenciálních zlodějů, dáme tedy všem občanům pouta? 
Preventivně? Dále, v příloze vyhlášky je uveden seznam 42 

psích plemen, na která se to vztahuje. Velkých plemen psů, v 
Evropě chovaných, je však cca 120. Ti zbývající  tedy nejsou 
nebezpeční? Podle čeho se ta plemena vybírala?  Také obecně 
platí, že ti velcí psi patří většinou mezi ty klidnější, malý pes  
může zaútočit spíše, má mindrák, že je malý. Celé to prostě 
postrádá logiku. Těžko říci, kdo dal podnět k tomuto opravdu 
po všech stránkách nesmyslnému opatření, ale jestli na to 
tlačí několik občanů, jedinců, kteří mají fobii ze psů, nemělo 
by to být argumentem. Prosím tímto zastupitele, aby se nad 
tím znovu zamysleli, a pokud uvedené argumenty uznají, toto 
ustanovení revokovali, není opravdu smysluplné, je diskrimi-
nační a spíše hraničí se šikanou části občanů.

Václav Macinauer
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Proč je nová „psí vyhláška“ hloupá
Seznam „nebezpečných“ plemen vypadá, jako když si napros-
tý neználek sedl k atlasu psů a náhodně vybral několik z nich. 
„Jako jeden z největších problémů lidé vnímají čistotu a volný 
pohyb některých větších plemen psů ve městě,“ vysvětluje rad-
nice. Vezmeme to tedy podle velikosti – je nebezpečný pes nad 
25 kg? Takže 24kilový už ne? Jenže, roční dítko porazí i 5kilový 
jezevčík. Takže podle výšky? V seznamu je např. minibulteriér 
(35 cm), ale není v něm kokršpaněl (40 cm).
Podobné nápady (už je měli i poslanci, vláda a další chytráci) 
vždy ztroskotaly právě na zásadní věci – jak vlastně definovat 
seznam dotčených plemen? Když do něj zařadíte německého 
ovčáka, měli byste přidat i belgického, holandského, bílé-
ho švýcarského atd. Mého (dle vyhlášky „nebezpečného“) 
bulteriéra už v Říčanech ošklivě pokousali (nikdy se nepral 
a na útok reaguje tím, že uhne) např. bílý ovčák, hovawart, 
zlatý retrívr, labrador. Ti všichni jsou dle výšky i váhy „velcí“ 
psi. Ani jeden v seznamu není. Kde je logika?!?
Není tam ani moskevský strážní pes – doslova obří pleme-
no. Vypadá sice jako přátelský bernardýn, ale je to vskutku 
ostrý pes, byl přímo vyšlechtěný k hlídání věznic a armád-
ních prostor. Ani ten bernardýn v seznamu nefiguruje, 
přestože laickým pohledem je to evidentně „velký pes“ – 
na výšku má skoro metr a váží až 90 kilo! Ovšem hlavně, 

že tam je ani ne 20kilový stafbulík (na výšku cca 40 cm) – 
zvaný též „dětská chůva“ (vzhledem ke své proslulé lásce 
k lidem). Atd. Výběr plemen dle říčanské radnice je jedno-
značně nesmyslný a nelogický. Prostě hloupý.
A jak vlastně bude takový strážník posuzovat, o jaké ple-
meno jde? Co když majitel řekne „mám křížence z útul-
ku“. Tak půjde dál – buzerovat jiné pejskaře?
Nabízela jsem starostovi uspořádání osvětové besedy pro ob-
čany o bull psech. Reakce? Naprostý nezájem! Zřejmě pod-
lehl módní vlně „vyrob zákaz/regulaci – zapíšeš se do dějin 
lidstva“. Takhle si opravdu „Klidné město“ nepředstavuji.

Kateřina Kašparová

Odpověď starosty města pejskařům
Město Říčany přijalo novelu vyhlášky o veřejném pořádku 
a přišla odezva od Tater po Alpy.  Dotkla se totiž práv pit-
bullů, dog a vlčáků. Sám jsem pejskař, mám rád přírodu a 
nesnáším týrání zvířat. Nicméně také se setkávám s příběhy 
lidí, kteří se dostali do střetu se psem. Naposledy to bylo 
minulý týden, kdy jsem mluvil s  maskérkou při natáčení 
Zázraků přírody. Bavili jsme se o jizvách. Řekla: „Je mi dva-
cet dva a mám za sebou už tři plastiky, kdo to má.“ Usmála 
se a pak zvážněla: „Když jsem byla malá, tak mě v obličeji 
pokousal strejdův pes.“  Pes je přítel, ale je také šelma.  Chce-
li někdo spát s tygry jako pan Jóó z cirkusu, ať si s nimi spí. 
Je však velká část říčanských občanů, kterým je nepříjemné, 
že po ulicích a parcích volně pobíhají šelmy. 
K  vodítku: Povinnost mít psa na vodítku platí pro veřejná 
prostranství již mnoho let. Podobně jako ve stovkách jiných 
obcí. Obce přitom vycházejí ze základního východiska:  
„Stejně jako je veřejná moc povinna chránit svobodu jedince, 
jeho zdraví a majetek, je povinna chránit i veřejný pořádek 
a dobré mravy.“  Paní Š. Svobodová argumentuje Zákonem 
na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., kde se zaka-
zuje omezovat svobodu pohybu zvířete, pokud by omezování 
způsobilo utrpení zvířete. Dobře vychovaný pes přeci zvládá 
chůzi na vodítku. A ten nevychovaný by rozhodně neměl 
chodit na volno. Souhlasím, že je potřeba vytvořit psí parky, 
louky, hřiště. Koneckonců přímo ve Strašíně je cvičák. Odbor 
správy majetku dostal přípravu psích parků za úkol.  
K náhubku: je mnoho případů, kdy psi pokousali člověka, 
byť byli na vodítku. K útokům dochází ve stresové situaci, 
náhubky odborníci doporučují v takových prostorách a při 

takových činnostech, kdy nelze vyloučit obrannou reakci 
psa na nějaký podnět nebo tam, kde může vzniknout riziko 
neúměrného zmenšení obranné vzdálenosti. Pojďme tedy 
ukázat některé rizikové situace: pes v plném autobusu, 
pes na letní zahrádce v hospodě, pes v houfu školáků, pes 
v kolizi s cyklistou, pes v davu nebo na pěší zóně, pes mezi 
běhajícími lidmi, pes uvázaný před obchodem…těch situ-
ací je opravdu mnoho a mohou nastat ve všech částech 
města, někde jsou pravděpodobnější.  Můžeme vést di-
skuzi o přesnějším vymezení takových rizikových míst. 
K seznamu plemen: je pravda, že pokousat může jak pinč, 
tak buldog. Ale jejich nebezpečnost je rozdílná asi jako mezi 
vzduchovkou a kulometem. Ve hře byla možnost rozdělení 
podle váhy či velikosti v kohoutku. Zastupitelé schválili 
seznam plemen podobně jako v Benešově, Klatovech, je ho 
možné samozřejmě doplňovat a měnit. Tolik k poznámce K. 
Kašparové, která moc dobře zná rozdíl mezi benevolentním 
českým a striktním německým právem. Tam se za „bojová“ 
plemena platí daň 30.000 Kč ročně. 
K hlasování „Řídím Říčany“:  Dovolím si srovnání. Elek-
tronickou petici proti vyhlášce, která není právně závazná, 
podepsalo 777 lidí. Z nich odhadem 70 % v Říčanech neby-
dlí. Raritou je kupříkladu podpis z Innsbrucku. Hlasování 
„Řídím Říčany“ se účastnilo 620 lidí, kteří jsou ve městě 
prokazatelně trvale přihlášení.  Je věrohodnější a dává o něco 
přesnější obrázek o názorovém spektru v Říčanech.  Hlas pro 
regulaci bojových plemen dalo přes 40 procent hlasujících, 
12 procent se vyslovilo proti takové regulaci. Budou-li ma-
jitelé psů chtít, můžeme připravit hlasování, které se bude 
zabývat zpřesněním regulace volného pohybu psů.     

Vladimír Kořen, starosta města

FO
TO

: K
aT

EŘ
IN

a 
Ka

ŠP
ar

OV
Á 

63



Mezi námi

Já ty nové předpisy o psech 
respektovat nebudu!
Podobné výroky se v různých variacích začaly ozývat ve měs-
tě poté, kdy říčanské zastupitelstvo novelizovalo vyhlášku 
o veřejném pořádku, v níž  byla mimo jiné zavedena povin-
nost majitelům některých psích plemen a kříženců těchto 
plemen opatřit svého psa na veřejnosti účinným náhubkem.
Čtenář mi dá jistě za pravdu, že v Říčanech není žádnou 
zvláštností potkat na veřejném prostranství volně pobíhají-
cího psa bez vodítka a samozřejmě bez náhubku. Pocit bez-
pečí asi není tím, co dotyčný pozorovatel pociťuje, pokud 
k němu nebo jeho dětem takovýto pes přibíhá. Co ten pes 
udělá nikdo, ani jeho lidský doprovod, neví a vědět nemůže.
V  lednu tohoto roku jsem například v lokalitě na Bahnivce 
sám pocit bezpečí zrovna nepociťoval, když se jakýsi velký 
pes rozhodl pronásledovat mé děti na sáňkách. Dotyčné-
mu pánovi, který ho měl podle jeho představ úplně pod 
kontrolou, se pes vytrhl i s kapsou na jeho bundě. 
Pocit bezpečí nepociťovala ani dívka, která v prosinci 2015 
musela vyhledat lékařské ošetření s pokousáním na hrud-
níku. Dívka šla okolo samoobsluhy (v Říčanech), ve které 
majitel psa právě nakupoval. Pes na ni zaútočil a nebýt ko-
lemjdoucího pána, který psa od dívky odtrhl, kdo ví, jak 
by slečna dopadla. Pravda, pes byl na vodítku, ale i přes 

to si dívka odnesla památku na celý život. Kdyby měl pes 
náhubek, byla by to velmi pravděpodobně „jen“ modřina.
Jiná dívka, která vyhledala lékařské ošetření v červenci 
2015, měla „jen“ kousanec v obličeji. Šest tržných ran 
od psích zubů na obličeji a krku. I tato událost se stala 
v Říčanech. Možná ten pes měl certifikát, že absolvoval 
nějaké „eurounijní“ školení správného chování, nevím. 
Psa to v tu chvíli ale nějak nezajímalo.
Kluk pokousaný na nohou - rovněž  skutečný člověk, kte-
rý se svým zraněním vyhledal lékařské ošetření v prosinci 
2015 - doprovázel přítelkyni z kina v Říčanech. Pes ho zcela 
bezdůvodně napadl. Kdyby měl tento pes náhubek… A pří-
pad z Pacova z loňského srpna uveřejněný na www.youtu-
be.com/watch?v=f8BjeUDHbQ8 je také dosti výmluvný.
Stalo se módou sezóny (jak by řekl žijící klasik), že ten, 
komu se demokraticky přijatá pravidla chování nelíbí, tak 
je prostě nerespektuje.  Pro svou pohodlnost a hlavně pro 
ignorování práv jiných osob.   Poukazování na „lidská“ 
práva psů a kritika všeho z pozice údajně diskriminova-
ných je jen způsobem určitého sebeospravedlňování. 
Opravdu je to takový problém dát psovi náhubek, aby 
nemohl ublížit kousnutím nějaké náhodné oběti jeho  - 
z podstaty nevyzpytatelné - zvířecí duše? Je opravdu 
nemožné respektovat práva ostatních na jejich bezpečí 
a bezpečí jejich dětí? 

Zdeněk Hraba, místostarosta

Návrh ploch pro umístění 
hřišť pro psy v Říčanech
Mapa znázorňuje první návrh lokalit, který bude doplněn, 
pro možné vybudování „psích parků“ ve městě. Jde o vy-
mezený prostor určený pro psy k venčení, hraní bez vodítka 
a okrajově k výcviku. Kromě ploch vyznačených v mapě je 
v návrhu i lokalita v Pacově mezi ulicemi Říčanská a Stará.
Typické psí hřiště se vyznačuje nízkým či vyšším plotem, 
dvojitým vchodem a východem, lavičkami pro majitele 
psů, pítkem pro psy, stojany, nářadím na psí exkrementy, 
„čůracími“ kameny a různými prolézačkami doplněné 
stromky. Hřiště může být různě velké. 
Zvláště menší hřiště jsou často vítaným místem majitelů 
psů k setkávání. S udržováním čistoty na hřišti nemá vět-
šina pejskařů problém. Je to prostě „psí“ prostor.
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VÝLET DO KUDOWY ZDROJE s paní Susovou se bude konat 7. 6. 2016. 
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 06.00 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.

Ano, je to tak, MAS 
Říčansko byla za-
ložena zaklada-
telskou smlouvou 
v srpnu 2006, 
a do rejstříku obecně 
prospěšných společ-
ností byla zapsána 

ani ne o měsíc později. Letošní rok naší 
práce pro region Říčanska se tedy pone-
se s duchu desetiletého výročí, přestože 
se k nám z různých stran nesou informa-
ce, že končíme a nebudeme dál pro úze-
mí fungovat. Opravdu to tak není! 

Co je nového v MAS?
Jako jedni z prvních jsme naši strategii 
zaregistrovaly a jsme v první desítce 
MASek, které ve stanoveném termí-
nu zvládly zapracovat připomínky ze 
strany Ministerstva pro místní rozvoj 
ke strategii. Všechny změny formál-
ních náležitostí a přijatelnosti jsou 
zveřejněny v daných dokumentech 
na našich stránkách (pro informaci: 
ze 176 MAS podalo v době uzávěrky 
žádost o schválení strategie 75 MAS)
n Chystáme Snídani starostů, kde se 
zástupci obcí dozví aktuální informace 
o první výzvě MAS z Programu rozvo-
je venkova a další novinky z oblasti ev-
ropských fondů, které jdou přes MAS.

n Prošli jsme úspěšně auditem. 
Na výroční zprávu a výsledky hospo-
daření se můžete podívat na našich 
stránkách, a také ve Sbírce listin 
na rejstříkovém soudu.
n Proběhlo jednání Správní a Do-
zorčí rady MAS, kde hlavním bodem 
bylo financování MAS, její další smě-
řování, komerční aktivity a schvalová-
ní náležitostí dle statutu společnosti. 
n Podali jsme žádost do výzvy IROP 
č. 6 na zlepšení řídících a administra-
tivních schopností MAS, pod tímto 
složitým názvem se skrývají výdaje 
na fungování MASky. Bohužel pro-
plácení je vázáno na schválení strate-
gického dokumentu.
n Absolvovali jsme se zástupci ostat-
ních MAS vzdělávací seminář ke ko-
munitním centrům a získané infor-
mace promítneme do manuálu pro 
žadatele do výzev MAS.
n Naše účast byla i na semináři 
k animaci škol, kterou je MAS po-
vinna na svém území realizovat. Jde 
o metodickou pomoc pro MŠ a ZŠ ze 
strany MAS, projekt je v součinnosti 
s MAPy na územích ORP. 
n Ředitelka MAS Pavlína Filková se 
zúčastnila Valné hromady Národní 
sítě MAS v Havlíčkově Brodě. Byl 
zde přítomen hejtman Pardubického 

kraje Martin Netolický a mimo jiné 
řekl: „Místní akční skupiny (MAS) 
by měly být aktivnější v podávání žá-
dostí o podporu realizace Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje, 
na jejichž základě „přitečou“ do regio-
nů finanční prostředky z fondů Evrop-
ské unie.“ Počet podaných žádostí je 
podle něj velice malý vzhledem k úlo-
ze a poslání MAS, které jsou důleži-
tým garantem rozvoje venkova.
n Připravujeme k vyúčtování projekt 
Středočeského kraje na podporu 
podnikání, ze kterého jsme vytiskli 
aktuální katalogy certifikovaných 
výrobců a provozovatelů služeb zn. 
Zápraží originální produkt®.
n Kolega Aleš Rudl bude i letos hod-
notitelem v krajské komisi Vesnice 
roku ve Středočeském kraji. Přihlá-
šení obcí do soutěže je možné do kon-
ce dubna.
n Zástupce MAS se účastnil vynáše-
ní Morany v Říčanech, kde jsme vě-
novali drobné odměny vystupujícím 
dětem ze ZUŠ Říčany.
n Vyhlásili jsme výzvu na příjem žá-
dostí pro šikovné výrobce na získání 
regionální značky Zápraží originál-
ní produkt®.
n S městem Říčany chystáme jarní 
festival bylinek, který určitě navštiv-
te v sobotu 23. 4. 2016 na Masaryko-
vě náměstí. Těšit se můžete na bohatý 
program a na regionální výrobky 
nejen z území Říčanska.
n Již několikátým rokem se s námi mů-
žete setkat na Dni země na hájence 
ve Světicích, a to v neděli 24. 4. 2016, 
který opět pořádá Ekocentrum Říčany 
a zástupce MAS zde bude mít pro děti 
připravenou zajímavou soutěž. 
Máte projekt a chcete ho realizovat? 
Obraťte se na nás!
Kontakt: Pavlína Filková – ředitel-
ka MAS, kancelar@ricansko.eu, 
774 780 141
Aleš Rudl – projektový manažer, pro-
jekty@ricansko.eu, 774 780 543

mASka slaví 10. výročí od svého založení
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Salta, točení partnerek, akrobacie 
a svižný tanec párů. Ale také líbi-
vé dívčí formace všech kategorií.  
Soutěžit by měla, vedle českých zá-
stupců, i reprezentace Maďarska, 
Slovenska a Polska. To všechno bude 
k vidění od cca 11.00 hodin do cca 

22.00 hodin v městské sportovní hale. Když doplníme, že hrát 
se budou i písně interpretů jako jsou Elvis Presley, Shakin 
Stevens, Celine Dion či Phil Collins, každý už tuší, že se bude 
konat mezinárodní taneční soutěž v akrobatickém rokenro-
lu.  Jarní cena TŠ Twist Říčany se bude konat už po čtrnácté. 
I letos s morální podporou starosty Mgr. Vladimíra Kořena 
a také s finanční podporou města Říčany (pořadatelé v to dou-
fají, neboť dotační řízení bude známo až po akci).
Domácím fanouškům bychom chtěli předvést zcela nové 

choreografie, na kterých jsme dřeli celou zimu. A tak mů-
žeme už nyní domácím čtenářům něco odhalit. Uvidíte do-
mácí dívčí choreografie alá Charlie Chaplin, muzikál Kočky 
či třeba Helloween. Mezi páry se představí i naše nové akro-
batické páry, ale také domácí mistři ČR v akrobatech ktg. B. 
Zatančit by měla i formace párů Czech One, která je úřadu-
jícím vicemistrem Evropy
I když se akce koná  až v sobotu 16.4.,  můžeme nyní zopa-
kovat, že mezi cca 400 soutěžícími bude velká konkurence 
nejen z domácí TŠ Twist Říčany, ale mělo by to být takové 
středoevropské klání, chcete-li „Visegrádské klání“. Pokud 
opravdu dorazí avizovaná reprezentace Maďarska, Polska 
a Slovenska, bude na parketu i několik mistrů světa. 
Tak neváhejte a dostavte se do haly raději včas, abyste ne-
museli - jako minulé ročníky- jen postávat v uličce, neboť 
už nezbývá místo na tribunách.  A to přesto, že znovu se-
stavíme kolem parketu přenosné tribuny.
Více o náboru a dění v TŠ Twist Říčany na www.tstwist.cz, 
nebo na facebooku.

Organizátoři soutěže 

Tento rok slaví studio DANCE EB 
neuvěřitelné 20. narozeniny! Vzniklo 
v Říčanech a jen tomuto městu je věrné 
dodnes. Naše tanečníky můžete vidět 
na spoustě městských akcí během ce-
lého roku. Jednou z nich je očekávaná 
historicky první stepařská soutěž, kte-
rou město Říčany a KC Labuť finanč-
ně podpořily. Velice děkujeme. Přijďte 
vytvořit pořádnou atmosféru a fandit 
Říčaňákům, kteří každoročně obsazují 
nejvyšší příčky na mistrovství ČR. Těší-
me se na vás! Tereza Broukalová
Studio DANCE EB - www.danceeb.cz

Šibřinky a pozvání na Akademii
Maškarní ples, který se konal 12. února, 
měl snad rekordní počet masek. Mohli 
jsme vidět skupinku růžových prasátek 
s řezníkem, úžasného Jacka Sparrowa, 
Mickey Mouse s Minie, čarodějnice 
a čaroděje a mnoho dalších. Hudba se 

všem líbila a tak taneční parket nezůstal od osmé hodiny 
až do dvou hodin nikdy prázdný. Letos kromě tradičních 
předtančení proběhla i taneční soutěž s pomerančem. Vy-
trvalost některých párů byla tak veliká, že jsme vyhlásili ví-
těze tři. Děkujeme všem sponzorům, jejichž seznam jsme 
vyvěsili v sále na ceduli, za bohatou tombolu. Děkujeme 

V sobotu 16. 4. ve sportovní 
hale!
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Říčanská laťka  
– rekordní účast - rekordní výkony
Je ráno 20. února 2016, počasí nic moc, dost fouká, občas 
zaprší, obloha je šedivá. Jakmile ale vstoupíte do říčanské 
sokolovny, je všechno jinak - příjemné teplo a žlutočer-
veně natřená dřevěná prkna na stěnách sokolovny dělají 
divy. Rodiče, babičky a dědečkové jsou na svých místech, 
děti se rozcvičují. Idylka? Ano. Pečlivá příprava závodu se 
vyplatila. No dobře, jeden problémek se vyskytl. V 8 hodin 
ráno se stěhovalo doskočiště, protože přesně v místě roz-
běhu je podlaha nerovná a to by nebylo bezpečné. S rekon-
strukcí podlahy v sokolovně počítáme!

A teď fakta.
6. ročníku Říčanské laťky se zúčastnilo rekordních 58 zá-
vodníků. Pro srovnání - na první ročník přišlo 29 výškařů, 
minulý rok už 45 výškařů. Říčanská laťka přestává být  
„rodinným podnikem“, letos k nám přijeli atleti z T.J. So-
kol Senohraby, TJ Slavoj Český Brod, z Velkých Popovic, 
z oddílu ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a z ASK Slavia Praha.
Pokud porovnáme výkony všech šesti ročníků, zjistíme, že 
letos padly tři rekordy. V kategorii mini dívky přeskočila Kris-
týnka Vlčková výšku 92 cm, v kategorii přípravka chlapci zví-
tězil Jan Boháč výkonem 114 cm. Tutéž výšku přeskočil i Jan 
Hurdálek, který horším průběhem závodu obsadil druhé 
místo. Poslední rekord vytvořila Michaela Vlčková v katego-
rii mladší žákyně výkonem 138 cm. Dalšími medailisty jsou: 
Samuel Brangan, Jan Parobek, Václav Marhoul, Adéla Jana-
tová, Eliška Lacková, Václav Škola, Tereza Láchová, Karolí-
na Lacková, Veronika Vrbová, Oskar Pavlík, Ester Kuklová, 
Andrea Věžníková a Karolína Šašková (umístění ostatních 
atletů najdete na našich stránkách www.atletika-ricany.cz). 
Co se techniky týče, skákalo se nůžkami i flopem anebo také 
úplně jinak… Na tvářích závodníků jsme viděli obrovskou ra-
dost a úlevu po každém úspěšném překonání laťky nebo  také 

T. J. SoKol ŘíčAny A RADoŠoViCE

Atletický oddíl pořádá  
v sobotu 23. dubna 

4. PŘESPOLNÍ BĚH 
KOLEM OLIVOVNY

Srdečně zveme všechny 
zájemce ve věku od 6 do 15 let

  9.40 PiDi 2011 – 2012 300 m
10.00 Mini 2009 – 2010 500 m
10.20 Přípravka i 2007 – 2008 500 m
10.40 Přípravka ii 2005 – 2006 1 000 m
11.00 mladší žactvo 2003 – 2004 1 500 m
11.10 starší žactvo 2001 – 2002  2 000 m

Prezence: 9:00 – 10:00 hod (nejpozději však 15 min 
před startem jednotlivých kategorií)
Zahájení:  9:30 hod
Sraz v areálu Olivovy dětské léčebny olivova 224/108, 
251 01 Říčany
Elektronická registrace na www.atletika-ricany.cz
naším partnerem je
Startovné s registrací 50 Kč, bez registrace 100 Kč
Registrace končí v pátek 22.4.16 v 18 hod

smutek a slzy, pokud laťka spadla. V takových chvílích je 
třeba mladým závodníkům připomínat, že každá prohra je 
poloviční vítězství, pokud se ze závodu poučí.
Další akcí říčanské atletiky, na kterou vás tímto srdečně 
zveme, bude 4. ročník přespolního běhu kolem Olivovny 
23. 4. 2016.

Vendula Höfinghoff, za atletický oddíl  
TJ Sokol Říčany a Radošovice

i všem, kteří přišli s dobrou náladou a věříme, že již vymýš-
líte svou masku na příští maškarní ples. 
Letos vás chceme ještě pozvat na slavnostní Akademii, kte-
rá se bude konat v neděli 8. 5. 2016 u příležitosti 120. výročí 

založení Sokola v Říčanech. Přehlídka sportovních oddílů 
i oddílů všestrannosti se tentokrát uskuteční v tělocvičně 
Volnočasového centra Na Fialce. Všichni jsou srdečně zváni. 

Za výbor jednoty Jarmila Voráčková

67



Úspěšný měsíc pro Fuego
V polovině února proběhl v KC Labuť již 
39. ročník Říčanského poháru. Účast-
nil se ho rekordní počet 273 párů, které 
tančili ve 20 kategoriích. Z domácích 
byli nejblíže k medaili Tomáš Rychta 
s Lucií Doležalovou, kteří si vytančili 4. 
místo v kategorii E latina, přičemž šlo 

o jejich první soutěž vůbec. Na 4. místě v kategorii Senior I-
-D-STT se umístili Petr a Zdeňka Pánkovi. Týden po domácí 
soutěži se naše páry vypravily na pražskou soutěž pořádanou 
klubem Amicia, kde Petr Tlustý se Šárkou Spáčilovou obsadili 
3. místo v kategorii C-LAT a Jana a Jiří Tomkovi 4. místo v ka-
tegorii Senior I-E-LAT na své úplně první soutěži. Na té samé 
soutěži proběhla i soutěž Taneční ligy Senior I-LAT, ze které si 
Jan a Pavla Beránkovi odvezli bronzovou medaili. 27.2. účin-
kovali naše páry na Reprezentačním plese města Říčan, který 
se velmi vyvedl. Zatím na poslední soutěži, Mistrovství Prahy, 
se naše páry umístily velmi dobře a braly i cenné kovy. Zlatou 
medaili si ze soutěže v kategorii Dospělí E-LAT odnesl Tomáš 
Rychta s Lucií Doležalovou. V kategorii Senioři I-E-LAT si stří-
bro vytančil pár Jiří a Jana Tomkovi. V kategorii C-LAT si sice 
Petr Tlustý se Šárkou Spáčilovou medaili neodvezli, skončili 
na 4. místě, zato si ale přivezli již druhé finále, které potřebují 
pro zisk vyšší třídy. Závěrem bychom v ás chtěli pozvat na Fue-
go ples, který se koná 9.4. od 20:00 v KC Labuť. Pro rezervaci 
lístků pište na email: info@fuego.cz.  Vaše Fuego

ze sportu

Pojď hrát fotbal se Lvíčaty!
Mají energie na rozdávání. Jsou k neutahání. Jsou jak py-
tel blech. Neposedí. Potřebovali by se nějak smysluplně 
vybít. Kdo? Děti. Už i pro ty nejmenší z nich má místní fot-
balový oddíl FK Říčany svojí kategorii - fotbalovou školič-
ku, do které se hlásí mladí talenti a talentky často většinou 
ještě školkou povinní, aby zde rozvinuli svůj talent a spolu 
s partou kamarádů vybili energii smyslupným způsobem.
Copak už tak malé děti dokáží hrát fotbal? Chápou takti-
ku? Znají vůbec fotbalovou terminologii? No, vysoký pre-
sink, taktiku ani rozdíl mezi hrou na tři a čtyři obránce sice 
nechápou. Když na ně budete volat, “nedrbej to”, „hraj to 
z první po lajně“ nebo „pojď na beka“, bude to mít podob-
ný efekt jako pokyn v maďarštině. Ale že jde o děti, které si 
ještě pletou pravou s levou stranou a mají problém si samy 
zavázat tkaničky, to ještě neznamená, že nemají to hlavní - 
zápal, vášeň a nadšení. V téhle věkové kategorii jde vlastně 
jen o to, tuhle radost z pohybu a hry podchytit a rozvíjet. 
Naučit děti fungovat v kolektivu, kde jde o společný vý-
sledek týmu, ne o spolek individualit, co „hrají na sebe“. 
Vnuknout jim potřebu respektování autorit - ať už v podo-
bě trenérů nebo rozhodčích. Rozvinout jejich pohybově 
koordinační schopnosti dříve, než jejich chytrost a energii 
odsají počítače a chytré telefony… To jsou věci a principy, 
které se jim budou hodit, ať už se budou do budoucna vě-
novat čemukoliv, nejen fotbalu.

PojĎ hRÁt
FotBal se lvÍČaTy!

fOtbAloVá škoLičKa 
Fk říčaNy

účasT 
v soUtěži 
MIni stAr,
tRiuMfy týMové
i inDivIduAlní

Více inFo: wwW.fKriCanYskOliCka.weBnoDe.Cz

JSme paRta, 
jSme týM,

 FotBal máMe RádI 
a hrAjeMe Ho Pro raDosT"

hRajEme ceLý Rok
2X–3X týdně
vEnkU i v HalE

HLedáme do týMu
dAlší mAlé foTbaLisTy

a foTbaLisTky
 RočNíkY 2009,

 2010 a 2011
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Fotbal se hraje v každém ročním období a za každého po-
časí. Naše školička kope s výjimkou letních prázdnin celý 
rok a z těch deseti měsíců je zhruba polovinu v hale a dru-
hou polovinu venku - ať už na trávě nebo umělce. Poctivě 
trénujeme - 2x až 3x týdně a většinu víkendů máme zpest-
řenou turnaji nebo přáteláky. Můžeme se pochlubit spous-
tou vavřínů, diplomů, pohárů, ocenění… náš maskot Lví-
ček se prohýbá pod tíhou všech medailí, co jsme spolu 
vybojovali. Ale spíše než výčet takovýchto měřitelných 
úspěchů je pro nás důležité to sice neměřitelné, ale nejdů-
ležitější - nadšení v dětských očích a neopakovatelná čistá 
dětská radost. Té se nám tu dostává tolik, že máme na roz-
dávání a rádi bychom se o ni podělili i s dalšími.
Pokud se k nám chceš přidat i ty, jsi kluk ročníku 2009 
nebo mladší, či holka ročníku 2008 nebo mladší, na nic 
nečekej a přijď hrát fotbal se Lvíčaty! Veškeré info najdeš 
na našich stránkách www.fkricanyskolicka.webnode.cz 
nebo na telefonu 739 461 627 (Jana Hronská). 

mládež FK rADOŠOVICe 
v zimě nezahálela
www.fkradosovice.cz

Školička 2009 a mladší
Podzim a zima měly u nás rychlý 
spád. Noví členové, širší realizační 
tým, nové dresy, pořádání turnaje Mi-
niSTAR, spousta halových turnajů. 
V zimě jsme trénovali v ZŠ Bezručova 

a v Areálu Strašínská. Díky městu za realizaci osvětlení 
v Areálu a panu Šubrtovi za jeho vedení. Přicházející jaro 
bude podobně nabité. Pořizujeme týmové oblečení, účast-
níme se série turnajů MiniSTAR, jeden z nich budeme 8.5. 
pořádat. Je toho nemálo, ale s širším týmem a společně 
s rodiči, kterým děkujeme, snad vše úspěšně zvládáme. 

Mladší přípravka 2007-2008

Absolvovali jsme v zimním období 13 turnajů, které byly 
završeny turnajem v centru Na Fialce, které poskytu-

je na podobné akce ideální prostory. Náš A tým potvrdil 
vzestupnou formu prvním místem. Tradiční oporou byl 
Jakub Pelant a nejlepším hráčem se stal náš Tadeáš Sýko-
ra. B tým bojoval, ale stačilo to jen na šesté místo. Nyní se 
už těšíme na zelený trávník hřišť v Radošovicích a Pacově.

Starší přípravka 2005-2006

Termíny zápasů Tým Soupeř

2. 4.  10.00 Starší žáci nespeky

2. 4.  16.30 Muži A Kamenice A

3. 4.  12.30 Mladší žáci Příšimasy

3. 4.  10.15 Dorost čerčany

16. 4. 10.00 Starší žáci Votice

16. 4. 17.00 Muži A Mirošovice

17. 4. 12.30 Mladší žáci nehvizdy

17. 4. 10.15 Dorost Teplýšovice

30. 4. 10.00 Starší žáci U.Janovice

30. 4. 17.00 Muži A Říčany B
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Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – duben 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

DATUM čAS SPORT A KATEgORIE PROgRAM MÍSTO

2.4. 8.30 - 15.30 florbal elévové turnaj sportovní hala Říčany

10.00. kopaná st.žáci Radošovice - nespeky fotbalový stadion Radošovice

16.30. kopaná muži A Radošovice - Kamenice fotbalový stadion Radošovice

3.4. 8.30 - 15.30 florbal st.žáci turnaj hala na Fialce

10.00-15.00, šachy 2.liga turnaj sportovní hala Říčany

10.15. kopaná dorost Radošovice - čerčany fotbalový stadion Radošovice

10.15. kopaná KP dorost A st. Říčany - Slaný fotbalový stadion Říčany

12.30. kopaná KP dorost A ml. Říčany - Slaný fotbalový stadion Říčany

12.30. kopaná dorost Radošovice - Přišimasy fotbalový stadion Radošovice

9.4. 9.30. kopaná KP žáci st. Říčany - neratovice fotbalový stadion Říčany

10.00. košíková st. minižákyně KP U13 Říčany - Brandýs sportovní hala Říčany

11.15. kopaná žáci ml. Říčany - neratovice fotbalový stadion Říčany

14.00 košíková kadetky U 17 play off Říčany - litomyšl sportovní hala Říčany

15.30. kopaná muži A Říčany - Uhlířské Janovice fotbalový stadion Říčany

10.4. 15.30. kopaná muži B Říčany - Struhařov fotbalový stadion Říčany

16.4. 10.00. kopaná st.žáci Radošovice - Votice fotbalový stadion Radošovice

17.00 kopaná muži A Radošovice - Mirošovice fotbalový stadion Radošovice

17.4. 10.15. kopaná dorost Radošovice - Teplýšovice fotbalový stadion Radošovice

12.30. kopaná ml.žáci Radošovice - nehvizdy fotbalový stadion Radošovice

23.4. 8.30 - 15.30 florbal ml.žáci turnaj sportovní hala Říčany

16.00. kopaná muži A Říčany - Průhonice fotbalový stadion Říčany

24.4. 9.30. kopaná st.žáci Říčany - Poděbrady fotbalový stadion Říčany

11.15. kopaná ml.žáci Říčany - Poděbrady fotbalový stadion Říčany

16.00. kopaná muži B Říčany - Kostelec n č l fotbalový stadion Říčany

30.4. 8.30.- 15.30 florbal elévové turnaj sportovní hala Říčany

10.00. kopaná st.žáci Radošovice - Uhl.Janovice fotbalový stadion Radošovice

17.00. kopaná muži A Radošovice - Říčany fotbalový stadion Radošovice

Starší přípravka v podzimní části skončila ve své skupině 
na 3. místě. V zimní přípravě jsme odehráli Zimní ligu 
v Kolovratech se střídavými úspěchy. Dále jsme se byli 
podívat v Německu, kde jsme odehráli mezinárodní tur-
naj a umístili jsme se na 7. místě. Nyní finišuje příprava 
na jarní část okresní soutěže, kde budeme bojovat se stej-
ně umístěnými týmy z podzimní části.

Mladší a starší žáci
Mladší žáci na podzim skončili na 3. místě. V zimní přípravě 
srovnali síly na turnaji v Německu a několika místních. Nyní 
se připravují na 2. část, kde bychom chtěli zaútočit na 1. místo.
Starší žáci v krajské soutěži se sice potýkají na nižší pozicí 
díky ročníkovému propadu hráčů, ale oporou jim budou 
ml.žáci a věříme, že půjdou opět nahoru.
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Sezona basketbalistek se 
blíží k závěru
Chybí odehrát ještě poslední zápasy v dubnu a sezona našich 
košíkářek skončí. Nesla se ve znamení střídavých úspěchů. 
Potěšující je nárůst členské základny o nejmenší adeptky 
basketu, které se chystají na první zápasy koncem května. 
Družstva kadetek a mladších žákyň obsadila v celostátních 
soutěžích shodně šestá místa a čeká je boj o účast v celostátní 
lize pro další rok. Obě družstva skončila nad očekávání dobře 
ve svých skupinách, sice se nevyhnula zbytečným prohrám, 
ale celkové umístění obou družstev v republice je povzbuzu-
jící pro další družstva našeho klubu. Družstva starších mini-
žákyň a nejmladších minižákyň svoje soutěže ještě dohrávají 
a statečně se perou o umístění ve středu tabulek. Ani družstvo 
žen se ve své soutěži neztratilo a pravděpodobně obsadí cel-
kové třetí místo v 1. třídě pražského přeboru.
Sezona však přece jen ještě úplně nekončí. Některá druž-

stva se zúčastní velikonočního turnaje v Praze, některá 
dokončí soutěže a některá  odehrají přátelské turnaje. 
Přeji všem co nejvíce dobrých výsledků a chuti do dalších 
treninků, které je v závěru školního roku čekají.

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.

BASKETBALOVÝ KLUB  
SK SLUNÉčKO

PoŘáDá náBoR DíVEK Roč. 2007–2010 Do MiniPŘíPRAVKy
ÚTERÝ 19. 4. 2016  
od 16–17 hodin
KDE: MĚSTSKá SPoRToVní HAlA  
ŘíčAny (ŠKRoUPoVA)

KONTAKT: nikola Šmolcnopová  
(724 827 512)
nikola.Smolcnopova@seznam.cz
www.skslunecko.cz
www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko

PŘIJĎTE SI ZKUSIT MINIBASKET!!! 

Sportování pro hendikepované
Sportovní klub SK Slunéčko, z.s. otvírá sportovní klub 
pro mentálně postižené se zaměřením na sportovní hry. 
Aktivita je určená pro osoby starší 18-ti let, mentálně 
postižené, pohyblivé a bez smyslového postižení. Zaha-

jujeme 2. 5. 2016 v ZŠ Nerudova, Říčany v 17.00 hod. 
Kapacita klubu je omezena počtem účastníků. Kdo by 
se chtěl sportovní aktivitě věnovat, přihlašte se na mail: 
jmachova@skslunecko.cz , kde se můžete i blíže infor-
movat. Těšíme se.

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.
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mistrovství Čr mládeže 2016
Již tradičně druhý týden v březnu se rozehrálo Mistrovství 
České republiky mládeže v Koutech nad Desnou a Říčany 
byly opět u toho. V chlapeckých kategoriích nás reprezentoval 
Martin Vystrčil, který jako jediný dokázal porazit vítěze kate-
gorie H16, Jana Miesbauera. Martin nesehrál špatný turnaj, 
ale na medaili mu chybělo trochu bojovnosti a štěstí.  Konečné 
7. místo by mu mělo stačit na kvalifikaci na ME v Praze.
V dívčích kategoriích jsme měli větší obsazení. V kategorii 
D10 hrála Terezka Pravdová, která jela rozhodně sbírat 
zkušenosti a 4,5 bodu a 12. místo nebylo zklamáním.
V D12 hrála Monika Strnadová, která hrála relativně 
dobré šachy, chyběla jí větší trpělivost, aby mohla bojo-
vat o cenné medaile. Hana Bartošová, Julie Vilímová 
a Kristýna Otrubová bojovaly v kategorii do 14let. Holky 
hrály skvěle, ale jak se říká, chybělo tomu to štěstíčko.
Ke konci turnaje se začala děvčata potkávat a možnost bo-
jovat o medaile se zmenšovala.
V závěrečném kole měla poslední možnost Julča, která 
hrála s budoucí vítězkou této kategorie   Annou Marií. Jul-

ča měla výhru na dosah, bohužel únava z celého turnaje jí 
to nedovolila. Julka  obsadila 6. místo, Kikča 7. a Hanka 
14. místo. V nejstarší kategorii hrála Anna Zlámaná a Ve-
ronika Zemenová. První jmenované se v turnaji ze začát-
ku moc nedařilo, ale závěr se povedl skvěle a Anča byla 
s konečným 9. místem určitě spokojená. To se nedá říct 
o Verče, které se vůbec nedařilo a skončila na 14. místě.
Dále se hrály dva doprovodné turnaje. Ve Fide openu hrál 
Marek Otruba, který si vedl skvěle a připsal si téměř 100 ELO 
bodů a v tabulce se oproti nasazení (39.) dost posunul, a to 
na 19. místo. Byl to jeden z neúspěšnějších hráčů naší vý-
pravy. Ve stejném turnaji hrál i Tadeáš Jiroušek, který si taky 
nevedl špatně a připsal si bodů 30. Bohužel Tadeáš nedokázal 
hrát proti ženám, díky kterým utrpěl tři prohry, jinak žádnou!!
V národním Openu hrál Péťa Pravda, který uhrál 4 body 
a také se posunul o 10 příček na 38. místo. Byl to dobrý 
výkon, ale ještě je co zlepšovat.
Chtěl bych poděkovat organizátorce naší výpravy Marii 
Jirouškové a trenérům Janu Kolašínovi a Richardovi Biol-
kovi za pomoc s přípravami.

Stanislav Stárek

Říčanské hvězdičky…
…je název 1. ročníku závodu ve sportovní 
gymnastice, který náš oddíl pořádal 13. 
března ve svém gymnastickém centru 
v Mnichovicích. „Ano, konečně se nám 
povedlo splnit další stanovený cíl. Moc 
jsme si přály vrátit gymnastické závody 
na domácí půdu. Před cca 15 lety proběhl 

jeden z posledních závodů v Říčanech, který býval každo-
roční tradicí. Jsem ráda, že se Bára Bernardová a Lucka 
Cirkvová pustily do plnění tohoto cíle s vervou a 1. ročník 
proběhl již letos, patří jim za to velké díky!“
Původně plánovaný „malý závod“ pro několik pozvaných 
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Víkendový maraton  
na JOJO CUP Dobřichovice

Při příležitosti slavnostního otevření 
nové gymnastické haly v Dobřicho-
vicích, se o víkendu 20.–21. 2. ko-
nala soutěž v Teamgymu JOJO CUP 
– závodilo se na akrobacii a skocích 
z malé trampolíny a naše družstva 
zde samozřejmě nechyběla. 

Jak se v takové hale závodí, si vyzkoušely nejmladší Sovič-
ky (roč. 2009) v kategorii 0 a obsadily krásné 1. místo (cel-
kem 9 družstev). V kategorii I (roč. 2007–08) jsme měly 2 
týmy. Lemurky závod vyhrály a Ještěrky obsadily 8. mís-
to z 23 družstev. V nejstarší kategorii II (roč. 2005-06) se 
družstvo Eagles umístilo na 9. místě ze 17. 

Všem holčičkám i trenérkám patří velké díky za skvělou re-
prezentaci oddílu a města – vždyť do dobřichovické haly se 
sjelo neuvěřitelných 62 týmů z celé ČR. GRATULUJEME!!!
www.gymnastika-ricany.cz

oddílů se najednou potkal s velkým zájmem. Zazávodit si 
u nás chtěly i další oddíly, se kterými se potkáváme na zá-
vodech po celé ČR, dorazily Poděbrady, Ostrava, Jaroměř, 
Kolín, Šestajovice, Horní Počernice, Modřany a Dobřicho-

vice – celkem 98 závodnic! Závodilo se ve dvou výkonnost-
ních a pěti věkových ktg. + vloženém závodu „Mimi“ (roč. 
2011-12). Krásné ceny pro všechny gymnastky věnovali 
naši sponzoři, bez nichž by závod jistě nebyl tak úspěšný – 
Cukrářský salón Říčany, Fotoateliér Štěpánka Richterová, 
HM Music – Mnichovická krčma, AVON, Studio Klára, Se-
znam.cz, pekařství Frydrych, město Mnichovice, Minister-
stvo ŽP, Kooperativa, Reda, Dino a Byliny Říčany. Do orga-
nizace závodů a shánění cen se také velmi aktivně zapojili 
rodiče našich gymnastek. Všem moc děkujeme!!! 
A jak si naše holčičky vedly? Získaly 13 medailí, navíc 
čtyři «bramborové» a pěkná umístění na dalších příč-
kách. Vítězkami jednotlivých kategorií, které obdržely mj. 
i dorty a poukazy na pizzu, se staly Amélka Žvejkalová, 
Kája Šebestová a Kuchařová, Linda Procházková, Majda 
Škardová, Adélka Bernardová. Druhá místa obsadily 
Karolínka Rašková, Andrejka Jechová, Terka Šubrtová 
a Agáta Vašutová. Třetí příčky Petruška Mensová a Mari-
anka Pechmanová. Vítězkou Mimi kategorie se stala Ju-
linka Holdsworth. Nejlepší dopolední závodnicí (nejvyšší 
součet známek ze všech) byla K.Šebestová a odpolední 
A.Bernardová - obě získaly poukaz na rodinné focení.

J.Jechová
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Rugby Club Mount-
field Říčany hostí 
v rámci mezinárodní-
ho turnaje dětí a mlá-
deže Prague Youth Ru-
gby Festival (PYRF) 
sedmnáct týmů ka-
tegorie U14. Celkem 

na letošním ročníku startuje 103 týmů 
dětí od šesti do šestnácti let a je to největší 
událost v ragbyovém dění mladých hrá-
čů v Česku. Turnaj vznikl před třemi lety 
a každým rokem u nás i v zahraničí stou-
pá zájem týmů na něm startovat. Spolu-
pořadatelskými kluby vedle RC Mount-
field Říčany jsou RC Tatra Smíchov, RK 
Petrovice a RC Slavia Praha.

„Mládežnické a dětské ragby v České re-
publice zaznamenává v posledních letech 
velký rozvoj. Obzvláště loňské Mistrovství 
světa v Anglii a to předchozí na Novém 
Zélandu u nás ragby velmi zpopularizo-
valo. Vznikají nové oddíly a u těch stávají-
cích se rozšiřuje členská základna. Vyspě-
lejší kluby se svými mládežnickými týmy 
účastní turnajů v Německu, Itálii a Fran-
cii, kde se dokáží umístit mezi nejlepšími. 
Počet týmů a tedy dostatek konkurence 
však v porovnání s těmito zeměmi není 
dostatečný. Což obzvláště platí u starších 
kategorií. To byl také jeden z důvodů, proč 
se v roce 2013 setkali zástupci tří ragby-
ových klubů, Rugby Klubu Petrovice, RC 
Tatra Smíchov a RC Mountfield Říčany 

a dohodli se, že využijí svých kontaktů 
a zkušeností a uspořádají mezinárodní 
ragbyový turnaj dětí a mládeže. Pro le-
tošní rok jsme se rozhodli turnaj rozšířit 
o kategorii kadetů U16 a do pořadatel-
ského týmu přibyl další klub RC Slavia 
Praha. Máme z toho velkou radost, jak se 
daří naše mládežnické ragby v posledních 
rozvíjet. Do budoucna věříme, že Prague 
Youth Rugby Festival bude ragbyovým 
svátkem, který si užijí všichni hráči, tre-
néři, rodiče a diváci, a že se nám podaří 
založit úspěšnou tradici mládežnického 
ragbyového festivalu ve střední Evropě“, 
říká Tomáš Kohout, trenér říčanské mlá-
deže a předseda Komise mládeže ČSRU.
Zveme všechny příznivce ragby, děti 
i dospělé, říčanskou veřejnost dne 9. 4. 
2016 na hřiště.

rugby Club mountfield Říčany
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Máme tu jaro a s ním 
nejen 86. říčanskou 
tenisovou sezónu, 
ale též čtvrté ohléd-
nutí zpět do naší te-
nisové historie.

Říčanští tenisté nebyli vždy pou-
ze a jen skvělí hráči. Řada z nich se 
ve volném čase věnovala svému ko-
níčku i jako trenéři či rozhodčí. Dnes 
zavzpomínáme na ty, které jste mohli 
často zahlédnout při takových příleži-
tostech, jako byla např. reprezentační 
utkání týmů Československa v Davi-
sově poháru mužů, Fed Cupu žen či 
při exhibicích tenisových hvězd.
Patří mezi ně pan Václav Klimpera, 
který nám bohužel již mává z teniso-
vého nebe, pan Pavel Dobrovodský 
a vnuk zakladatele tenisového oddílu,  
na kterého jsme vzpomínali v první 
díle, pan Jan Černohorský.
Václava Klimperu jste mohli řadu 
let vídat jako rozhodčího při davis-
cupových střetnutích československé 
reprezentace. Pamatujeme si jej také 
jako předního hráče a přísného, ale 
precizního a profesionálního trené-
ra, který dokázal jednoduše vysvětlit 
i složitější techniku tak, že i po jed-
nom tréninku byla vaše hra o třídu 
jinde. Moc rád na jeden z takových 
tréninků vzpomínám. Stál mě dvě 
propocená trička, ale výsledkem byl 
forhend s horní rotací hraný s na-
prostou jistotou.

Pavla Dobrovodského jste moh-
li zahlédnout nejen jako čárového 
rozhodčího u takových zápasů Da-
vis Cupu jako Mečíř-Becker, ale 
také jako hlavního, tzv. umpirového 
(čti: «empajrového“) sudího v pa-
mátném finálovém zápase Poháru 
federace ČSSR-USA. Tehdy v roce 
1986 do Prahy poprvé jako hráčka 
a zároveň americká státní občanka 
zavítala legendární Martina Návrá-
tilová. Rozhodoval tehdy tenisově 
i emocionálně velmi vypjatý zápas, 
kdy ve čtyřhře nastoupila Hana 
Mandlíková a na druhé straně sítě 
právě Martina Navrátilová. Ten-
to zápas byl nejen tenisovou, ale 
také pro tehdejší komunistické šéfy 
nepříjemnou politickou událostí. 
Zejména proto, že štvanické obe-
censtvo nepokrytě vyjadřovalo svou 
podporu často více hráčkám USA 
než hráčkám domácím.
Pavel Dobrovodský vedl také v osmde-
sátých letech tréninky nás, tehdy ma-
lých žáčků. Nezapomeneme zejména 
na způsob vedení tréninků v říčanské 
tenisové hale. Tenkrát jsem pochopil, 
že za úspěchem nejen v tenisu stojí 
vždy sebedisciplína, řád a poctivý pří-
stup. K nám malým přistupoval vždy 
s přísností a noblesou. Nešlo pouze 
o tenis. Jeho nesmrtelné hlášky při 
nástupu před nebo na konci tréninku: 
„Kdybys hledal ruce, máš je v puse 
(popřípadě v nose) :-)“ jsem poté čas-
to i já použil u svých malých svěřenců.
Nejmladším zástupcem říčanských 
mezinárodních rozhodčích je Jan 
Černohorský. Po svém dědečko-
vi zdědil nadšení a lásku k tenisu 
jako sportu i k atmosféře okolo něj. 
Od malička působil jako hráč, poté 
jako trenér přípravky. Nyní již pro 
velké pracovní vytížení vídáme Jana 
na dvorcích zřídka, tím méně při hře. 

Vždy si ale velmi užijeme jeho pre-
cizní lekce cimrmanologie, případně 
nesmrtelná osobní podání českých 
punkových šlágrů. Kromě pozice 
čárového rozhodčího při mezinárod-
ních turnajích v ČR a Německu, či při 
mezistátních utkáních Davis Cupu 
a Fed Cupu v Praze, jste Jana mohli 
vidět na umpiru u nedávných teniso-
vých exhibic hvězd v Praze. Ať už to 
byl zápas Radka Štěpánka s Petem 
Samprasem, nebo utkání švédských 
legend Matse Wilandera a Stefana 
Edberga v O2 aréně.
Nyní ale zpět do Říčan… První zá-
vodní utkání říčanských tenistů za-
čínají již 30. dubna! 
Zavítejte nás povzbudit v sobotním 
jarním dopoledni. 
A pokud byste chtěli přivést na tenis 
své děti, je zde pro vás Nábor do teni-
sové školičky (viz tabulka).

Za Tenisový oddíl Sokola Říčany 
a Radošovice Václav Votruba

(s použitím archivních materiálů 
P. Dobrovodského a J. Černohorského)

85 let tenisového oddílu Sokola (4)
ze sportu

Pavel dobrovodský s tenisovou legendou a  
držitelem Grand Slamu, australanem rodem 
Laverem v Praze v 70. letech 20. století

Jan Černohorský s bývalou českou tenisovou 
jedničkou Jiřím Novákem, Poděbrady, 1995

NÁBOR DO NAŠÍ TENISOVÉ ŠKOLIčKY

Kdy? Neděle 10. nebo 17. dubna 2016 vždy od 14 hodin

Kde? Sokolovna, Strašínská ulice

Pro koho? Pro děti ročník 2010-2011, případně mladší

Kontakt Eva Kovačková, 776 577 789
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Co se děje v kultuře

Na konci minulého roku, před Váno-
cemi, jsme zahájili nový cyklus po-
řadů, který jsme nazvali „Knihovna 
po zavíračce“. Je podobný běžným 
autorským čtením a besedám, ale 
je speciálně zaměřen na zajímavé 
osobnosti našeho regionu. Pořady 
mají neformální charakter, jde vlast-
ně o přátelské posezení, při němž se 
ztenčují hranice mezi účinkujícími 
a návštěvníky. Začínají pravidelně 
v 18 hodin, kdy končí půjčovní hodi-
ny knihovny. 
Nebyli jsme si jisti, jaký budou mít 
tyto pořady ohlas. Dva z nich již pro-
běhly – Cesta do Santiaga de Com-
postella s paní Hanou Orphanidou 
a Zapomenutá fronta (z 1. světové 
války) s Miloslavem Fišerem a Janem 
Čermákem. Velký zájem návštěvníků 
nás až překvapil, úspěch obou pořa-
dů předčil naše očekávání. 
Povzbuzeni tímto výsledkem bychom 
všechny rádi pozvali na další pořad 
z tohoto cyklu. Hostem bude známý 

říčanský malíř a karikaturista Jan 
Pillvein. S jeho tvorbou se můžeme 
setkávat ve výstavních síních u nás 
a v zahraničí a občas také na strán-
kách novin a časopisů. Je členem 
České unie karikaturistů a držitelem 
mnoha ocenění. Jeho díla dobře cha-
rakterizuje např. úvodní text k jedné 
z výstav (Galerie u sv. Jakuba, 2009): 
„Notná dávka životního nadhledu 
okořeněná jemným, vytříbeným hu-

morem charakterizuje karikatury 
a obrazy Jana Pillveina. Každodenní 
svět, jenž nás na každém kroku obklo-
puje, se autorovi stal nevyčerpatelným 
zdrojem drobných groteskních příhod 
a situací. S potutelným úsměvem vší-
mavého pozorovatele glosuje ve svých 
dílech počínání človíčků, kteří v úprku 
za úspěchem, za neviditelným cílem 
pozbyli veškeré individuality“.
Ostatně pokud byste nabyli dojmu, 
že vás zveme na výstavu, nebyli bys-
te tak daleko od pravdy. Obrazy Jana 
Pillveina totiž po většinu roku zdobí 
a rozveselují stěny naší knihovny.  

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 

Knihovna po zavíračce – Jan Pillvein
ODDĚLeNí PrO DOSPĚLÉ, ČTVrTeK 21.4., 18.00, VOLNý VSTUP

PŘIPrAVUJeme: 12. 5. marie Formáčková – autorské čtení a beseda

Rádi bychom vás pozvali k účasti 
na Festivalu amatérské tvorby, který 
se koná v galerii Kotelna tradičně 
v květnu. Letošní již devátá výstava 
vybraných prací se uskuteční v ter-
mínu od 7. 5. do 27. 5. 2016.

Veškeré informace a podmínky 
účasti najdete na webových strán-
kách galerie http://www.galerie-
kotelna.cz/news/124/15/festival-
-amaterske-tvorby-podevate

tým galerie Kotelna
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KrucipüsK
 Pá 29 / 04 / 2016 – 20.00
   KonceRt K nové desce „TINTILI VANTILI“. 

pro Arte bohemicA
 st 18 / 05 / 2016 – 19.30
   M. AMbrosI – histoRicKá Příčná flétna  
   P. Žďárská – cembalo. KonceRt  
   z cyKlu „kruh PřáTeL hudby”.  

sTo ZVířAT 
– Ministerstvo mýho nitra
sto zvířat po loňské celoroční oslavě svých pětadvacátých narozenin, kdy odehrálo 
více jak 120 koncertů i festivalů a vyprodalo velký sál pražské luceRny, vyjede 
letošní rok s novým programem, během kterého přehraje kompletně nové album 
ministeRstvo mÝho nitRa, které vyšlo na konci loňského roku. v repertoáru 
kapely pochopitelně nadále zůstávají osvědčené hity jako ŠKola, neJKRatŠí 
cesta, niKdy nic nebylo nebo dáma s čáPem.album ministeRstvo mÝho 
nitRa, vznikalo během posledních dvou let opět kompletně na texty tomáše 
belka, pod hudbou je podepsán tradičně většinou honza Kalina. Jedná se o návrat 
ke zvířecím kořenům a tudíž je třeba očekávat 14 svižných tragikomických písní, 
jejichž žánrová pestrost je dána i výlety do hudebních stylů pro sto zvířat 
ne zcela typických, jako je funky nebo latina. názvy songů jako jsou stRuny 
Podzimu, smí honza ven?, toilette love stoRy, PRŮhledná KočKa 
nebo PřeKRásná muŽ, napovídají, že zvířata namíchala hořkosladký koktejl  
s limetkou bizarnosti, s polevou cynismu, navrch s paraplíčkem strachu  
z blížícího se stáří...sto zvířat nahrálo své desáté jubilejní album v životní formě 
a v této velkokapacitní sestavě: Jana Jelínková – zpěv, honza Kalina – zpěv, 
perkuse, Jan beruška Šobr – kytara, Petr hostinský – zpěv, klávesy, Jiří hanzlík  
– barytonsaxofon, martin Kachna líska – trombon, Pablo herzog – trubka, Willy 
versteeg – baskytara a miki nop – bicí.

IVo kAháNek 
– klavírní recitál
ivo Kahánek (*1979) je mnohými považován za nejlepšího současného českého 
pianistu. Je interpretem nevšední emocionální sí ly a hloubky a těší se pověsti 
jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace. svůj dar okamžitě navázat 
citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka  
po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. v cizině je rovněž pokládán  
za specialistu na interpretaci české hudby. v roce 2004 se stal absolutním 
vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, již předtím získal ocenění  
v mnoha významných kláních u nás i v cizině. ivo Kahánek je častým hostem 
předních českých i světových koncertních pódií. Jedním z vrcholů jeho dosavadní 
koncertní činnosti byla dvě vystoupení s berlínskou f ilharmonií (v listopadu 2014). 
Po Rudolfu firkušném se stal teprve druhým českým pianistou v historii, jenž 
vystoupil s tímto světoznámým tělesem. Kromě toho spolupracuje pravidelně  
s českou f ilharmonií a má za sebou úspěšná vystoupení s mnoha dalšími orchestry 
světového renomé.Jsme rádi, že tohoto skutečně výjimečného umělce můžeme 
přivítat u nás v říčanech.

krucIPüsk 
– koncert k nové desce „TINTILI VANTILI“
 milý milovníci hutných kytarových riffů a nesmrtelných groovů. Krucipusk vás 
letos navštíví představit svůj 10. studiový počin, který spatřil slunce světa 1. 11. 2015  
na cd+lP pod názvem „tintili vantili“ a ke kterému jel koncem roku 2015 velmi 
úspěšné stejnojmenné tour. Koncerty a festivaly v roce 2016 Krucipüsk obohatí nejen 
písněmi z nového cd a průřezem všech nejžádanějších skladeb, ale opráší i některé  
z nejstarších fláků. Je tomu, jářku, 25 let co tato skupina začala poletovat po českých, 
ale i evropských podiích a plnit všechny smysly posluchačů svým „jazzaerobigovým 
štýlkem“. za tu dobu se nesmazatelně vkradla do snů a duší desetitisíců věrných 
fanynek, fanoušů a dětského publika nevyjímaje. co dodat závěrem? Krucipüsk,  
toť kapela, jenž svým vytříbeným vkusem pro rytmiku a harmonii, nenechá jeden úd  
v klidu. více na www.krucipusk.cz nebo fb.Koukejte dorazit, nebudete litovat.amamos 
Krucipüsk

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

19.00

08

roberT křesťAN  
& druhá TráVA – 25 LeT
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
   Přední česKá folK & bluegRassová KaPela  
   slaví čtvRt století na scéně. 

sto ZvířAt
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
  KonceRt K nové desce  
   „MINIsTersTVo Mýho NITrA”. 

 koNcerT y 

roberT křesťAN & druhá TráVA
Út Koncert k 25. výročí založení kapely.

 dIVAdLo 

osIřeLý ZáPAd
čt divadelní spolek beZchIbI brTNIce. autor: Martin Mcdonagh,  
režie: Michal Lurie, žánr: psychologické drama.

 sPoLeČNos T A TA Nec 

PLes ZŠ u říČANského LesA
Pá  

 sPoLeČNos T A TA Nec 

PLes FueGo
so 

 koNcerT y 

JAZZ coLLeGIuM bobA ZAJíČkA  
A dArJA kuNcoVá
st Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.

 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 

sTo ZVířAT
Pá Koncert k nové desce „Ministerstvo mýho nitra”.

 dĚ TI 

ZPíVáMe A TANČíMe s MíŠou 
so  Míša růžičková v pořadu „Narodil se drak”.

 Vá ŽN á hudbA 

IVo kAháNek – kLAVírNí recITáL
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 koNcerT y 

AbbA WorLd reVIVAL
Pá Koncert oblíbené kapely s nestárnoucími hity švédské skupiny AbbA.

 TA Nec 

1. sTeP cuP říČANy
so První ročník stepařské taneční soutěže.

 koNcerT y 

JArNí koNcerT – ProJekT PATrIoT
čt společný koncert ZuŠ říčany a ZŠ bezručova.

 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 

krucIPüsk
Pá Koncert k nové desce „TINTILI VANTILI“.

19.30

07

těšíme se na vaši návštěvu!

u2 // desire  
+ Green dAY prAGue 
idiots revivAL prAhA 
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
  sPolečnÝ KonceRt dvou sKvělÝch  
   česKÝch RevivalovÝch sKuPin. 

20.00

09

20.00

13

15.00

16

17.30

28

19.00

14

20.00

15

08.00

23

19.30

20

19.00

28

20.00

22

20.00

29

the southern bLues 
KinGs
 čt 26 / 05 / 2016 – 20.00
   bRitŠtí bluesoví KRálové se vRací do čech.  
   anglicKá hudební sKuPina The souTherN  
   bLues kINGs se Po ÚsPěŠném loňsKém  
   tuRné vRátí na Konci Května do česKé  
   RePubliKy. těŠte se na Pořádnou PoRci  
   blues a RocK’n’Rollu 40.-50.let.  

mArtA Kubišová   
„s nebývALou ochotou”
 st 25 / 05 / 2016 – 20.00
  neJnověJŠí Recitál legendáRní PěvecKé  
   hvězdy MArTy kubIŠoVé. host večeRa MILAN  
   heIN, doPRovází sKuPina PeTrA MALáskA. 

vLAdimír mertA + J. hrubý 
+ o. FencL A hromosvod
 st 11 / 05 / 2016 – 20.00
   veteRán a záKladní Kámen česKého  
   PísničKářství vladimíR meRta a dvaKRát  
   mladŠí muziKanti z folK-RocKového  
   hRomosvodu PoKRačuJí ve sPolečném  
   KonceRtování sPolečně s fenomenálním  
   houslistou Janem hRubÝm.   

veseLá troJKA   
pAvLA KršKY
 st 04 / 05 / 2016 – 19.00
  tři dlouholetí KamaRádi z čeRné hoRy  
   – Pavel KRŠKa (heligonKa), miRoslav 
   hRdličKa (Klávesy) a JaRomíR KozeleK  
   (aKoRdeon), tvoří a hRaJí PRo vŠechny,  
   Kteří si Rádi Poslechnou česKou lidovou  
   PísničKu. znáte z tv ŠlágR.  

Queenie  
– Queen tribute bAnd
 Pá 13 / 05 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

info@kclabut.cz
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PŘIPRAVU-
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20.00

05

KrucipüsK
 Pá 29 / 04 / 2016 – 20.00
   KonceRt K nové desce „TINTILI VANTILI“. 

pro Arte bohemicA
 st 18 / 05 / 2016 – 19.30
   M. AMbrosI – histoRicKá Příčná flétna  
   P. Žďárská – cembalo. KonceRt  
   z cyKlu „kruh PřáTeL hudby”.  

sTo ZVířAT 
– Ministerstvo mýho nitra
sto zvířat po loňské celoroční oslavě svých pětadvacátých narozenin, kdy odehrálo 
více jak 120 koncertů i festivalů a vyprodalo velký sál pražské luceRny, vyjede 
letošní rok s novým programem, během kterého přehraje kompletně nové album 
ministeRstvo mÝho nitRa, které vyšlo na konci loňského roku. v repertoáru 
kapely pochopitelně nadále zůstávají osvědčené hity jako ŠKola, neJKRatŠí 
cesta, niKdy nic nebylo nebo dáma s čáPem.album ministeRstvo mÝho 
nitRa, vznikalo během posledních dvou let opět kompletně na texty tomáše 
belka, pod hudbou je podepsán tradičně většinou honza Kalina. Jedná se o návrat 
ke zvířecím kořenům a tudíž je třeba očekávat 14 svižných tragikomických písní, 
jejichž žánrová pestrost je dána i výlety do hudebních stylů pro sto zvířat 
ne zcela typických, jako je funky nebo latina. názvy songů jako jsou stRuny 
Podzimu, smí honza ven?, toilette love stoRy, PRŮhledná KočKa 
nebo PřeKRásná muŽ, napovídají, že zvířata namíchala hořkosladký koktejl  
s limetkou bizarnosti, s polevou cynismu, navrch s paraplíčkem strachu  
z blížícího se stáří...sto zvířat nahrálo své desáté jubilejní album v životní formě 
a v této velkokapacitní sestavě: Jana Jelínková – zpěv, honza Kalina – zpěv, 
perkuse, Jan beruška Šobr – kytara, Petr hostinský – zpěv, klávesy, Jiří hanzlík  
– barytonsaxofon, martin Kachna líska – trombon, Pablo herzog – trubka, Willy 
versteeg – baskytara a miki nop – bicí.

IVo kAháNek 
– klavírní recitál
ivo Kahánek (*1979) je mnohými považován za nejlepšího současného českého 
pianistu. Je interpretem nevšední emocionální sí ly a hloubky a těší se pověsti 
jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace. svůj dar okamžitě navázat 
citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka  
po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. v cizině je rovněž pokládán  
za specialistu na interpretaci české hudby. v roce 2004 se stal absolutním 
vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, již předtím získal ocenění  
v mnoha významných kláních u nás i v cizině. ivo Kahánek je častým hostem 
předních českých i světových koncertních pódií. Jedním z vrcholů jeho dosavadní 
koncertní činnosti byla dvě vystoupení s berlínskou f ilharmonií (v listopadu 2014). 
Po Rudolfu firkušném se stal teprve druhým českým pianistou v historii, jenž 
vystoupil s tímto světoznámým tělesem. Kromě toho spolupracuje pravidelně  
s českou f ilharmonií a má za sebou úspěšná vystoupení s mnoha dalšími orchestry 
světového renomé.Jsme rádi, že tohoto skutečně výjimečného umělce můžeme 
přivítat u nás v říčanech.

krucIPüsk 
– koncert k nové desce „TINTILI VANTILI“
 milý milovníci hutných kytarových riffů a nesmrtelných groovů. Krucipusk vás 
letos navštíví představit svůj 10. studiový počin, který spatřil slunce světa 1. 11. 2015  
na cd+lP pod názvem „tintili vantili“ a ke kterému jel koncem roku 2015 velmi 
úspěšné stejnojmenné tour. Koncerty a festivaly v roce 2016 Krucipüsk obohatí nejen 
písněmi z nového cd a průřezem všech nejžádanějších skladeb, ale opráší i některé  
z nejstarších fláků. Je tomu, jářku, 25 let co tato skupina začala poletovat po českých, 
ale i evropských podiích a plnit všechny smysly posluchačů svým „jazzaerobigovým 
štýlkem“. za tu dobu se nesmazatelně vkradla do snů a duší desetitisíců věrných 
fanynek, fanoušů a dětského publika nevyjímaje. co dodat závěrem? Krucipüsk,  
toť kapela, jenž svým vytříbeným vkusem pro rytmiku a harmonii, nenechá jeden úd  
v klidu. více na www.krucipusk.cz nebo fb.Koukejte dorazit, nebudete litovat.amamos 
Krucipüsk

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

19.00

08

roberT křesťAN  
& druhá TráVA – 25 LeT
 Út 05 / 04 / 2016 – 20.00
   Přední česKá folK & bluegRassová KaPela  
   slaví čtvRt století na scéně. 

sto ZvířAt
 Pá 15 / 04 / 2016 – 20.00
  KonceRt K nové desce  
   „MINIsTersTVo Mýho NITrA”. 

 koNcerT y 

roberT křesťAN & druhá TráVA
Út Koncert k 25. výročí založení kapely.

 dIVAdLo 

osIřeLý ZáPAd
čt divadelní spolek beZchIbI brTNIce. autor: Martin Mcdonagh,  
režie: Michal Lurie, žánr: psychologické drama.

 sPoLeČNos T A TA Nec 

PLes ZŠ u říČANského LesA
Pá  

 sPoLeČNos T A TA Nec 

PLes FueGo
so 

 koNcerT y 

JAZZ coLLeGIuM bobA ZAJíČkA  
A dArJA kuNcoVá
st Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.

 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 

sTo ZVířAT
Pá Koncert k nové desce „Ministerstvo mýho nitra”.

 dĚ TI 

ZPíVáMe A TANČíMe s MíŠou 
so  Míša růžičková v pořadu „Narodil se drak”.

 Vá ŽN á hudbA 

IVo kAháNek – kLAVírNí recITáL
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 koNcerT y 

AbbA WorLd reVIVAL
Pá Koncert oblíbené kapely s nestárnoucími hity švédské skupiny AbbA.

 TA Nec 

1. sTeP cuP říČANy
so První ročník stepařské taneční soutěže.

 koNcerT y 

JArNí koNcerT – ProJekT PATrIoT
čt společný koncert ZuŠ říčany a ZŠ bezručova.

 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 

krucIPüsk
Pá Koncert k nové desce „TINTILI VANTILI“.

19.30

07

těšíme se na vaši návštěvu!

u2 // desire  
+ Green dAY prAGue 
idiots revivAL prAhA 
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
  sPolečnÝ KonceRt dvou sKvělÝch  
   česKÝch RevivalovÝch sKuPin. 

20.00

09

20.00

13

15.00

16

17.30

28

19.00

14

20.00

15

08.00

23

19.30

20

19.00

28

20.00

22

20.00

29

the southern bLues 
KinGs
 čt 26 / 05 / 2016 – 20.00
   bRitŠtí bluesoví KRálové se vRací do čech.  
   anglicKá hudební sKuPina The souTherN  
   bLues kINGs se Po ÚsPěŠném loňsKém  
   tuRné vRátí na Konci Května do česKé  
   RePubliKy. těŠte se na Pořádnou PoRci  
   blues a RocK’n’Rollu 40.-50.let.  

mArtA Kubišová   
„s nebývALou ochotou”
 st 25 / 05 / 2016 – 20.00
  neJnověJŠí Recitál legendáRní PěvecKé  
   hvězdy MArTy kubIŠoVé. host večeRa MILAN  
   heIN, doPRovází sKuPina PeTrA MALáskA. 

vLAdimír mertA + J. hrubý 
+ o. FencL A hromosvod
 st 11 / 05 / 2016 – 20.00
   veteRán a záKladní Kámen česKého  
   PísničKářství vladimíR meRta a dvaKRát  
   mladŠí muziKanti z folK-RocKového  
   hRomosvodu PoKRačuJí ve sPolečném  
   KonceRtování sPolečně s fenomenálním  
   houslistou Janem hRubÝm.   

veseLá troJKA   
pAvLA KršKY
 st 04 / 05 / 2016 – 19.00
  tři dlouholetí KamaRádi z čeRné hoRy  
   – Pavel KRŠKa (heligonKa), miRoslav 
   hRdličKa (Klávesy) a JaRomíR KozeleK  
   (aKoRdeon), tvoří a hRaJí PRo vŠechny,  
   Kteří si Rádi Poslechnou česKou lidovou  
   PísničKu. znáte z tv ŠlágR.  

Queenie  
– Queen tribute bAnd
 Pá 13 / 05 / 2016 – 20.00
  KonceRt. 

info@kclabut.cz
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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

TŘI VerNISáŽe 
v jeden okamžik
19. 4. od 17:00 
vernisáž výstavy Společenský život hmyzu
vernisáž venkovní expozice „Dobrodružství 
v zahradě“
otevření venkovní expozice „Dvorek“ 
naproti muzeu

od 20. dubna do 14. srpna
Zdánlivě primitivní hmyz nás překvapí 
svým složitým společenským chová-
ním. Ať se jedná o partnerské vztahy, 
rodičovskou péči nebo spolupráci při 
budování hnízda, hmyz si v ničem ne-
zadá s ostatními skupinami živočichů.

Nahlédnout do úžasného světa 
hmyzu bude možné prostřednic-
tvím fotografií, zajímavých expo-
nátů, modelů (mraveniště) i živého 
hmyzu – uvidíte například barevné 
strašilky objevené teprve v roce 
2005. 

Cílem nové venkovní expozice v mu-
zejní zahradě je vytváření pozitivního 
vztahu k zahradám jako k ostrovům 
přírody ve městech. Je to místo pro 

dobrodružství i relaxaci, pro trávení 
volného času. Představujeme zahra-
du pro život člověka i jiné organizmy. 
Na zahradě najdete mimo jiné voliéru 

pro handicapované živočichy, vyvý-
šené záhony, ukázkové kompostéry 
nebo velký hmyzí domeček. Nejen 
děti mohou vyzkoušet nové Hnízdo 
na stromě nebo různé typy vodních 
koryt a poznávat, jak můžeme využí-
vat dešťovou vodu na své zahrádce.
Expozice je zpřístupněna veřejnosti 
zdarma přes pokladnu muzea, probí-
hají zde doprovodné aktivity k výsta-
vám a programy pro školy.
„Expozice Dobrodružství v zahradě byla 
vytvořena za finanční podpory Státního 
fondu životního prostředí České republi-
ky a Ministerstva životního prostředí.“ 

Výstava SPOLeČeNSKý ŽIVOT HmyZU

Dvorek
Ve venkovní expozici „Dvorek“ chce-
me návštěvníky přenést do minulosti 
a hledat s nimi inspiraci pro dnešní ži-
vot. Na pronajatém pozemku naproti 
hlavní budově muzea jsme zbudovali 
jednoduchý přístřešek se šindelovou 
střechou. Ten kryje zemědělský vůz „fa-
suňk“ z roku 1929. Pochází ze statku 
čp. 46 v Tehově. Ve spolupráci s Eko-
centrem Říčany vznikl na pozemku 
komunitní chov slepic a králíků.
Expozice je využívaná k setkávání lidí 
a výukovým aktivitám. Vznik Říčan-
ského dvorku umožnili manželé Jiří 
a Vlastimila Veselí, kteří nám také po-
máhají s jeho rozvojem a péčí o zvířata.

Dobrodružství v zahradě
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9. duben až říjen každou sobotu, od 
14 do 17 hodin

Didaktické centrum geologie Muzea 
Říčany bude od dubna opět přístupné 
veřejnosti, a to každou sobotu od 14 
do 17 hodin. Při prohlídce můžete 
využít paleontologické naleziště, rý-
žování granátů a výklad průvodce.
V této sezóně pro vás připravujeme 
každý měsíc zajímavou akci vyu-
žívající prostředí geoparku a geo-

logické laboratoře. V sobotu 9. 4. 
nás čeká řezání a broušení vzorků 
hornin. Můžete donést vlastní vzor-
ky pro určení a po dohodě si je ne-
chat rozříznout a vyleštit.
V dalších měsících se můžete těšit např. 
na témata voda v zahradě, plánování 
a údržba zahradních jezírek, domácí 
druhy rostlin v zahradě, podpora opy-
lovačů, archeologie, paleontologie aj.
V areálu, který leží u 1. ZŠ Říčany 
na Masarykově náměstí realizuje mu-

zeum ve všední dny výukové progra-
my pro školy a je využíván pro výuku 
na 1. ZŠ i pro přírodovědné kroužky.

neděle 24. dubna od 14 do 17 hodin

Již tradičně pořádáme oslavu Dne 
Země na louce u Říčanské hájovny, 
tentokrát jsou všechny aktivity zamě-
řeny na hmyz. Připravujeme bohatý 
program pro malé a velké – divadlo, 
živá hudba, lukostřelba, soutěže a díl-
ny, oheň, pečení chleba ve venkovní 
peci a sítotiskovou dílnu nejen s mo-
tivy hmyzu – přineste si vlastní tričko.
Pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci 
s  Ekocentrem Říčany a dalšími orga-
nizacemi za podpory Města Říčany.  

Workshopy pro dospělé 
na Den Země:
Letos jsme připravili dvě dílny, které jsou 
určené dospělým návštěvníkům Dne 
Země. Délka dílen je cca 45 minut, pro-

bíhají v několika termínech od 14 do 17 
hodin. Dílny mají omezenou kapacitu, 
doporučujeme rezervaci předem.

malování na hedvábí – 
náhrdelník
Vyzkoušejte si nenáročnou, relaxační 
techniku malování na hedvábí. Z na-
malovaného hedvábí a korálků vytvo-

říte náhrdelník. Veškerý materiál je 
v ceně kurzu. 
Dílnu povede Petra Skřivánková

Hmyzí domeček
Vyrobte si závěsný hmyzí domeček 
pro včely samotářky, přilákáte tak 
na zahradu užitečný opylující hmyz.   
Dílnu povede Jindřich Částka

Cena dílen je 150 Kč
Rezervace nutná: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

Co se děje v kultuře

Den ZemĚ na Říčanské hájovně

úterý 12. dubna od 18 hodin

Cesta z německého ostrova Ru-
jána, kde leží jedinečný národní 
park Jasmund s křídovými útesy, 
do švédského Trelleborgu - dávného 
sídla Vikingů. Navštívíme největší 
švédský megalitický monument 
ve tvaru lodi - Alles Stenar a krá-
lovskou hrobku v Kiviku.  Výpravu 

zakončíme na ostrově Sjælland, 
který je na jedné straně spojen se 
švédskou pevninou Öresundským 
mostem a z druhé strany mostem 
přes Velký Belt s ostrovem Fyn. 
Na konci přednášky uvidíte krátký 
film, ukázku dovezených přírodnin 
(herbář, vzorky plážových písků aj.), 
české literatury o dané oblasti (cesto-
pisy, průvodce) i cizojazyčné literatu-

ry (obrazové publikace). K nahlédnu-
tí bude také sbírka pohlednic.

Promítá a vypráví Jindřich Částka
Vstupné 50 Kč 

Didaktické centrum geologie muzea 
Říčany zahajuje novou sezonu

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVĚTA:  
Švédsko III. – Jižní Švédsko a dánský ostrov Sjaelland
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úterý 12. a středa 13. července, 
Říčanská hájovna  

Nepotřebujete mít žádné zvláštní 
výtvarné nadání, přesto můžete re-
laxovat u práce s vlnou a textilem. 
Naučíme vás různé textilní techni-
ky a jak do těchto činností zapojit 
děti (ať už jste rodič nebo peda-
gog).  Osvojíte si techniku suchého 
a mokrého plstění, sítotisku, výroby 
různých typů razítek a batiky pomo-

cí hlíny, mouky či vosku. Odnesete 
si plstěné šperky, něžné víly z vlny, 
originální tašku a další výrobky. 
Workshop je určen pro pedagogy 
(akreditováno DVPP) i veřejnost. 

Cena 1 500 Kč zahrnuje veškerý 
materiál, pomůcky a drobné občer-
stvení.

V depozitáři přírodovědného oddělení Muzea Říčany se 
nalézají sbírky hmyzu pocházející z 50. Let 20. století. 
Sbírku sestavil Jan Petříček, odchycení motýli pochází 
z Říčanska i z lokalit v Polabí a Posázaví. Tato sbírka doku-
mentuje stav krajiny ještě před intenzivní chemizací země-
dělství, kdy motýli mohli využívat mozaiku podmáčených 
luk, pastvin, sadů a polí.  Celkově žilo v ČR 161 druhů den-
ních motýlů, z nichž 18 jich vyhynulo v posledních deseti-
letích a polovina je vážně ohrožena. Naše sbírka obsahuje 
81 druhů denních motýlů, z toho 22 druhů modrásků. 
Na fotografii je modrásek jetelový, v minulosti jeden z nej-
hojnějších modrásků nižších poloh, kterého dnes najdeme 
jen na několika lokalitách zejména na jižní Moravě. Tento 
modrásek vyžaduje výslunné skalnaté svahy a pastviny. 
Jeho housenka se živí např. listy čičorky pestré. Druh je 
podobně jako většina modrásků vázán na mravence. 
Housenky modrásků žijí ve zvláštním vztahu s některými 
druhy lučních mravenců. Vylučují chemické látky, které 
mravencům připomínají pach jejich vlastního potomstva. 
Některé housenky dokonce vydávají zvuky, kterými vábí 

mravence a předstírají, že jsou ztracenou mravenčí larvou. 
Mravenci housenku odnesou do mraveniště, kde se o ni sta-
rají. Housenka se kuklí v horní části mraveniště, odkud pak 
vylétávají dospělí modrásci. Některé druhy (př. modrásek 
bahenní) jsou naopak mravenčími „kukačkami“. Nechají 
se přinést do mraveniště, kde se o ně mravenci starají a oni 
přitom pojídají jejich vajíčka, larvy a kukly.
O řadě zajímavých příběhů podobných modráskovi se 
můžete dozvědět v muzeu na nové výstavě Společenský 
život hmyzu. Kateřina Čiháková

úterý 12. až čtvrtek 14. července, 
Říčanská hájovna 

Program se zaměří na práci s prostředím 
(úpravy zahrad a plánování činností), 
vhodné pomůcky, didaktické hry, bada-
telsky orientované vyučování. Probíhá 
na Říčanské hájovně a v okolním lese, 
v nově otevřené venkovní expozici Dob-
rodružství v zahradě u muzea a v Didak-

tickém centru geologie Muzea Říčany. 
Tematické bloky jsou v procesu akredi-
tace DVPP: Jak využít školní zahradu, 
Komplexní přírodovědná exkurze, Ptáci 
kolem nás – přírodovědná exkurze, Jak 
učit o neživé přírodě.

Cena kurzu je 1 200 Kč (cena se může 
významně snížit v případě grantové 
podpory akce)

Informace a přihlášky:  Edita Ježková, 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 323 603 161, 605 169 533

Co se děje v kultuře

Ze SbíreK mUZeA | modrásci

Učíme o přírodě v přírodě – letní škola pro pedagogy 

Letní workshop 
textilních řemesel 
nejen pro pedagogy

Příměstský 
přírodovědný tábor: 
mikrokosmos v Říčanském lese
18. – 22. července 2016
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 spor-
tovat a tvořit. Úspěšné badatele čeká 
na konci tábora odměna.
Bližší informace o táboře a přihlášky 
dětí na e-mailu: edita.jezkova@muze-
um.ricany.cz
Na příměstském řemeslném táboře 
Stroj času již nejsou volná místa.
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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.

do 15. 4. Říčany 7.00 
–19.00

Velikonoční výstava – Výstava výtvarných prací dětí z říčanských mateřských 
a základních škol v hradní zahradě.

1. 4. Klokočná 19.30 Miroslav Donutil – „Ptejte se mě n co chcete…“ ONE MAN SHOW úspěšného 
českého herce, moderátora a zpěváka. Vstupné 250 Kč, na místě 350 Kč. Hostinec 
Na Klokočné.

1. 4. Čelákovice 20.00 Wohnout – Koncertní turné k 20 letům skupiny. Kulturní dům.

2. 4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Pošťácká pohádka divadelního souboru UCHO. Vstupné 
100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

2. 4. Hrusice 20.00 Společenský obecní ples – K poslechu a tanci hraje hudební skupina STUDIO 
95 z Chocerad. Občerstvení, taneční soutěž a jiné. Sokolovna.

4. 4. Říčany 18.00 Rozkvetlé náušnice – Rukodělná dílna v muzeu. Vhodné i pro děti od 12 let, 
vstupné 150 Kč, v ceně je zahrnut i materiál.

5. 4. Říčany 20.00 Robert Křesťan & Druhá Tráva - 25 let – Koncert v Kulturním centru Labuť.

7. 4. Praha 19.30 Koncert pro hospic – Koncert pro hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. Hrají 
Tereza Fialová - klavír, Jiří Bárta - violoncello. Klášter sv. Anežky České v Praze.

8. 4. Mnichovice 16.00 Den otevřených dveří v MŠ – Den otevřených dveří v Mateřské škole Mozaika.

8. 4. Říčany 19.00 Ples ZŠ U Říčanského lesa – Kulturní centrum Labuť.

9. 4. Obce LK 9.00 Čistý Ladův kraj – Jarní úklid obcí a přírody v jejím okolí. Podrobné informace 
na úřadech jednotlivých obcí.

9. 4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Jabloňová pohádka divadla Loutky bez hranic. Loutkový 
příběh na motivy pohádky Jabloňová panna od K.J.Erbena. Vhodné pro děti od 4 
let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

9. 4. Velké 
Popovice

14.00 
–18.00

Den Země – Ukázková výsadba lípy, výroba ptačích budek, hnízdních podlořžek, 
hmyzích domečků, soutěž o nejlepší recyklát, zápis do kroniky Přání pro zemi, 
sběr oblečení, elektroodpadu, akce „Odneste si domů kompost“, hry, občerstvení. 
Vstupné dobrovolné. Hřiště Radost vedle hřbitova.

9. 4. Říčany 20.00 Ples Fuego – Kulturní centrum Labuť.

10. 4. Říčany 6.55 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod: Mlčechvosty - Nelahozeves 
- Kralupy nad Vltavou, 16 km. Odjezd vlakem v 6.55 hod. Přihlášky na tel. 
723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

12. 4. Říčany 18.00 Jižní Švédsko a dánský ostrov Sjaelland – Vyprávění a promítání s Jindřichem 
Částkou v muzeu. Vstupné 50 Kč.

13. 4. Uhříněves 19.30 František Nedvěd s kapelou Tie Break – Koncert „Chce to jen čas“, vstupné 
350 Kč, balkon 290 Kč. Divadlo U22.

14. 4. Říčany 19.00 První říčanská veřejná tančírna – Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. 
Kulturní centrum Labuť.

15. 4. Říčany 20.00 Sto zvířat – Koncert k nové desce „Ministerstvo mýho nitra“. Kulturní centrum 
Labuť.

16. 4. Strančice 14.00 
–17.00

Burza Strančice – Burza dětského oblečení a výbavy. Příjem věcí k prodeji 
v pátek od 16 do 19 hod, výplata a výdej neprodaných věcí v neděli od 15 do 16 
hod. Základní škola.
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16. 4. Říčany 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou – Pořad pro děti s Míšou Růžičkovou - Narodil se 
drak. Kulturní centrum Labuť.

16. 4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Pohádku Tatínek není k zahození zahraje divalo Lokvar. 
Vhodné pro děti od 3 let, vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%.  
Divadlo U22.

16. 4. Hrusice 19.30 Ženský boj – Divadelní představení od Václava Klimenta Klicpery. Vstupné 
60 Kč, děti zdarma. Sokolovna.

17. 4. Ondřejov 8.30 Tanec s Vojtou Lackem – Street - Show - Disco Dance - Body Styling. 
Jednoduché taneční sestavy na hudbu současných hitů i evergreenů. Cena 160 Kč, 
na místě 200 Kč. Sportovně kulturní centrum.

17. 4. Štiřín 17.00 Sukův hudební podzim – Štěpán Rak - kytara, vstupné 250 Kč. Zámek

20. 4. 
–14. 8.

Říčany Společenský život hmyzu – Nahlédnutí do úžasného světa hmyzu 
prostřednictvím fotografií, zajímavých exponátů, modelů i živého hmyzu. 
Muzeum.

20. 4. Říčany 19.30 Ivo Kahánek – Klavírní recital. Kulturní centrum Labuť.

22. 4. Kunice 20.00 Zámecká diskotéka – Zámek Berchtold

22. 4. Štiřín 19.30 Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS – Koncert s názvem 
„Rozvrkočení“, vstupné 500/600 Kč. Zámek.

23. 4. Milovice 7.00 Burza & Oldtimer výstava – Tradiční burza v areálu Tankodromu. Přijeďte 
prodat vše co Vám doma, v garáži, či stodole leží ladem nebo nakouit co dama 
ještě nemáte. Veteráni mají vstup zdarma. Burza probíhá na zpevněné ploše 
za každého počasí.

23. 4. Říčany 9.00 Přespolní běh kolem Olivovny – 4. ročník běhu pro děti od 6 do 15 let. Sraz 
v areálu Olivovy dětské léčebny, startovné s registrací 50 Kč, bez registrace 
100 Kč. Pořádá atletický oddíl T.J. Sokola Říčany a Radošovice.

23. 4. Říčany 1. Step Cup – První ročník stepařské soutěže. Kulturní centrum Labuť.

23. 4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Pohádku Dešťová víla zahraje divadlo Damúza, vhodné pro 
děti od 4 let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

23. 4. Mirošovice 9.30 Krajinou Barona Ringhoffera – 11. putování pěšky, na kole i na koloběžce. 
Trasy 9, 20, 30 a 40 km. Start ze železniční stanice.

24. 4. Babice Vlkodlak Race – 2. ročník překážkového závodu pro běžce se psy i bez psů. 
Propozice a přihláška na www.faunicka.com.

29.4. Kunice Pálení čarodějnic pro veřejnost – Zámek Berchtold

OSIŘeLý ZáPAD dne 7. 4. 2016
se kterým nás v Říčanech navštíví amatérský divadelní 
spolek Bezchibi z Brtnice u Jihlavy.
autor: Martin McDonagh
režie: Michal Lurie 
žánr: psychologické drama
obsazení: 3 muži, 1 žena
Jedna z nejznámějších divadelních her anglicky píšícího 
dramatika Martina McDonagha.

Drsný i dojemný příběh o bezcitných a malicherných brat-
rech se odehrává na zapadlém irském venkově. Trefný hu-
mor se nezastaví se před ničím, nešetří nikoho. Brilantní 
dialogy a groteskní nadsázka zobrazují svět nefungujících 
vztahů i pochybných mravních hodnot.

Základní konflikt - neustálé nesváry dvou bratrů, žijících 
v prostředí irského venkova, jehož mravní otupělost je tak 
velká, že  místnímu faráři nezbývá nic jiného, než to pouze 
sarkasticky komentovat. 
Bratři Connorové, Valene a Coleman, se celý svůj dosavad-
ní život pouze handrkují, protože jediná možnost, jak ještě 
dokážou projevit svůj cit a svoji existenci, je permanentní 
agrese. Její stálé stupňování je ve své prostoduchosti až ko-
mické. Větší hodnotu než láska, pochopení, důvěra a přá-
telství zde představuje pytlík křupek nebo nový sporák. 
Ve hře vystupuje ještě mladá žena, která po vesnici rozná-
ší kořalku a po které všichni muži touží. Hra ukazuje svět 
bez Boha, svět, kde přestávají fungovat morální i duchov-
ní hodnoty.
Představení není vhodné pro děti.

Za DS Tyl Radana Šimčíková

Vážení milovníci divadla, dovolte nám, abychom vás pozvali na divadelní představení:
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www.laduv-kraj .cz

Doprovodný program
Mirošovice: bezplatné zapůjčení koloběžek na startu
Velké Popovice: 12:00 křest kůzlat v pivovaru 

prohlídky pivovaru
Kamenice: 12:00 – 15:30 zpřístupnění areálu hrobky 

Ringhofferů s výkladem
Doprovodný program na jednotlivých zastaveních naučné stezky
Bus: Kamenice 8.30 – Velké Popovice 8.45 – Kunice 9.00 – 

Mirošovice
Bus zpět: Kamenice – Velké Popovice – Kunice – Mirošovice 

16.00, 17.00
Přeprava kol cyklovlekem:

nakládka Kamenice 8.15 – 8.30, Velké Popovice 8.45.

11. putování

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA

pěšky, na kole i koloběžce

Sobota 23. dubna 2016 od 9:30 hod.
Mirošovice, železniční stanice

Trasy: 9, 20, 30 a 40 km

Mediální partner

Ringhoffer A4.indd   1 18.3.2016   9:43:28
99



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

Jedním z posledních darů Muzeu Říčany je jedinečná fotografie, která zase o něco dále posouvá poznání jedné z nejstarších 
říčanských památek – mariánského sloupu z roku 1699. zjišťujeme dosud neznámý nápis na čele balustrády: „Obnoveno L. P. 1907 
Fr. Štorc“ a můžeme pozorovat Fr. Štorcem kolorovanou nápisovou kartuši na soklu sloupu. Též vidíme detailně lampu, která byla 
nezřetelně známa již z jiných pohledů. Balustrádu nelemovaly schůdky, avšak v čele byl umístěn kamenný blok plnící funkci klekátka. 
Lze se domnívat, že snímek vznikl v přímé souvislosti s restaurováním sloupu roku 1907 a že osoba stojící u sloupu by mohl být právě 
František Štorc, odpovědný za tehdejší malířskou výzdobu sloupu (kamenickou část opravy provedl Bohumil Pánek).


