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Hlavní téma:

Říčanští ragbisté 
otevřeli nové šatny
Následky ničivého požáru překonány



Michal Mrázek  
radní města Říčany

Vážení spoluobčané,  dostalo se mně cti znovu napsat pár řádek do úvodníku Říčanského Kurýra.  Budu 
se ve svém příspěvku věnovat hlavně našim seniorům.

Zdraví a stárnutí je pro každého z nás důležité. Někdo má více štěstí, někdo méně.    Bohužel, je to tak - 
stárnutí postihuje všechny živé organismy, člověka nevyjímaje.  Vlastní rychlost stárnutí  i celková délka 
života jsou určovány především dědičnými faktory. Ty ovlivňují stárnutí  každého z nás. Přestože jsou 
genetické faktory určující, jsme ovlivňováni mnoha zevními vlivy – způsobem života, působením škod-
livin, stravovacími návyky a pohybovou aktivitou.  Krátce řečeno, každý máme dánu různě dlouhou 
svíčku života, ale délku a kvalitu jejího svitu můžeme každý z nás ovlivnit.

V našich Říčanech, dle mého názoru  je o seniory dobře postaráno. A to jistě po stránce zdravotní péče, 
tak i následné péče v zařízeních určených pro staré a nemocné pacienty. V době, kdy budete číst tyto 
řádky, to bude rok, co byla rozšířena služba pro rodiče a prarodiče v denní m stacionáři Olga Říčany.
 Jen si dovoluji připomenout, že denní stacionář funguje jako sociální služba pro seniory se sníženou so-
běstačností, kteří potřebují trvalou pomoc druhé osoby. Stacionář Olga nabízí denní služby /stejně jako 
mateřská školka/ a navíc od letošního roku tzv. odlehčovací služby. Odlehčovací služby zatím v tomto 
roce probíhají až jako 14 denní pobyty 24 hodin denně, kdy je o klienty postaráno po všech směrech. 
Probíhají terapeutické a vzdělávací služby. Zkušené a milé pečovatelky pomáhají se zvládáním běžných 
i administrativních úkonů klientů. Tuto službu mohou využít všichni ti, kteří se doma starají o své rodiče 
a potřebují si  něco zařídit nebo odpočinout, či  třeba odjet na dovolenou. Budou mít jistotu, že je o jejich 
milé dobře postaráno.

 Novinkou a myslím, že i dobrou službou je nový bezbariérový automobil, který slouží pro cesty do staci-
onáře i zpět domů.  Byl pořízen za přispění firmy Zoeller Systems s.r.o.  a města Říčany.

Na závěr bych chtěl všem nám, kteří žijeme v našem městě a okolí, popřát hodně zdraví. Těm, kteří to 
budou potřebovat, i dobré služby ve všech zařízeních sociálních služeb.  Na začátku jsem se zmínil, že 
na kvalitě a délce života se podílejí zevní vlivy. Jedním z nich je narůstající doprava a počet obyvatel 
v našem městě. Proto si myslím, že téměř 15 tisíc obyvatel je na Říčany mnoho, vzhledem k současným 
možnostem a infrastruktuře. Mělo by  být v našem zájmu město dále nerozšiřovat . Jsem přesvědčen, že 
v této situaci platí otřepané ale pravdivé – méně je někdy  více.

Slovo úvodem
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textový i obrazový materiál.

Uzávěrka pro příští, červnové číslo  
je ve čtvrtek 12. května pro příspěvky  
a v pátek 13. května pro inzerci.

Příští vydání bude distribuováno  
27. až 29. května 2016.

Na obálce: Slavnostního otevření se zúčastnili 
také úplně nejmenší ragbisté.

Foto: Tomáš Mařík
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Krátce z rady 17. 3. 2016
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem projektové dokumentace na investiční akci 
Rekonstrukce ulice Politických vězňů a Cesta Svobody 
v Říčanech, společností ND Con, s.r.o., kterým se rozšiřuje 
předmět díla o PD rekonstrukce komunikace Cesta Svobo-
dy v úseku Mánesova – Politických vězňů za nabídkovou 
cenu 48.000 bez DPH/58.080 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s uvolněním částky 20.000 Kč (celkem 
60.000 Kč) ze své rezervy zvlášť pro ZŠ Bezručova, 1. ZŠ 
Říčany a ZŠ U Říčanského lesa na realizaci vítězného pro-
jektu participativního rozpočtování.

u Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 
2015 dle zákona o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů a účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2015 dle zákona o obcích.
u Zastupitelé nesouhlasili s předloženým návrhem změ-
ny č. 1 RP centra města Říčany. V souladu se zákonem 
jej vrací pořizovateli s pokyny k přepracování a k novému 
projednání. Je požadováno, aby statut budovy na dožití 
na parcele č. st. 1892 byl zrušen za současného splnění 
podmínky řešení vzhledu této budovy, zejména řešení 
pláště budovy. Tento požadavek bude zformulován a zařa-
zen do textové části změny č. 1 RP centra města Říčany. 
A dále uložili tajemníkovi vypracovat dohodu mezi vlast-
níkem nemovitosti a městem Říčany, která bude řešit har-
monogram a podobu přestavby uvedené nemovitosti.
u Zastupitelstvo souhlasilo s neposkytnutím individuální dota-
ce na letní soustředění pro děti a mládež ve výši 100.000 Kč pro 
FK Radošovice z důvodu, že ZmŘ pro rok 2016 vyhlásilo 2 pro-
gramy na podporu neziskových organizací v oblasti sportu, kul-
tury, volného času dětí, mládeže a seniorů a v oblasti životního 
prostředí v celkové výši 4 miliony Kč a nemá ve svém rozpočtu 
alokovány další prostředky na podporu aktivit tohoto typu.
u Zastupitelé souhlasili s uzavřením veřejnoprávní smlou-

vy s Cestou Integrace, o.p.s., jejímž předmětem je poskyt-
nutí individuální finanční dotace z rezervy zastupitelstva 
ve výši 190.000 Kč na zajištění provozu sociálních služeb.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na dočasnou 
finanční výpomoc pro Olivovu dětskou léčebnu, o.p.s., je-
jímiž zakladateli jsou město Říčany a hl. m. Praha, v část-
ce 1,9 milionu Kč se splatností do 15 dnů ode dne obdržení 
účelového příspěvku od hl. m. Prahy nejpozději do 31. 12. 
2016 na vypořádání „starých závazků“ a uvolnilo tuto 
částku dočasně z rezervy Fondu rozvoje města.
u Zastupitelé schválili pozastavení účinnosti čl. 1, části 
páté Zásad pro výstavbu ve městě Říčany pro stavební 
záměr, jehož realizací na pozemku se majitel tohoto po-
zemku stává poplatníkem dle vyhlášky města Říčany č. 
3/2016, a to z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky města 
Říčany č. 3/2016 dne 14. 4. 2016 a probíhající revize do-
kumentu Zásady pro výstavbu ve městě Říčany.
u Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku k dohodě se 
společností firmou JRSK, s.r.o. o uznání a vypořádání dlu-
hu na částku 296.221 Kč, jejímž obsahem bude odložení 
splátek o 9 měsíců, a to tak, že dubnová splátka 2016 se 
posouvá na leden 2017.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

Krátce z dubnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. 5. 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 24. 3. 2016
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech, 
úsek Jasmínová - železniční trať, schválila zadávací doku-
mentaci na tuto zakázku a jmenovala pro tyto účely hod-
notící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro 
otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a společností C.H.S. Praha 
s.r.o. jako zhotovitelem na zhotovení územní studie veřej-
ného prostranství lokality Kozinova.
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o vý-
půjčce ze dne 21. 3. 1996, na základě kterého se vypůjčují tři 
třídy s příslušenstvím o výměře 294,84 m2 v přízemí budovy 
v Sokolské ulici čp. 1376 ZŠ Bezručova za účelem umístění 
jedné první bilingvní třídy a dvou tříd pro první ročník. 

Krátce z rady 31. 3. 2016
u Radní schválili uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností Jones Lang LaSalle, s.r.o., jejímž obsahem je vy-
jednání podmínek koupě pozemků vhodných k výstavbě 
parkovacího terminálu u nádraží.
u Rada souhlasila s udělením výjimky ze zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, v počtu dětí v jednotlivých třídách 
MŠ Čtyřlístek pro školní rok 2016/2017, a to v budově ul. 
Domažlická ve třídách A, B, C, D po 28 dětech a ve třídě E 
15 dětí a v budově ul. Kolovratská ve třídě A 10 dětí, B 16 
dětí a C 14 dětí, tj. celkem 167 dětí.

Informace z radnice
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u Radní schválili přijetí finančního daru v celkové výši 
80.000 Kč od Středočeského kraje za umístění v soutěži 
„My třídíme nejlépe“ a uložili správci rozpočtu udělat od-
povídající rozpočtové opatření; prostředky budou použity 
na podporu recyklace a třídění odpadů.
u Rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt 
„Lesní posilovna na Tehovské cestě“ z Programu rozvo-
je venkova, do výzvy „Neproduktivní investice v lesích“ 
v maximální výši 400.000 bez DPH s možností 100% krytí 
ze strany Programu rozvoje venkova.
u Radní souhlasili s prodloužením „funkčního období“ 
o 6 let, tj. od 1. 9. 2016, ředitelce příspěvkové organizace 
města Říčany, MŠ Srdíčko, paní J. Řehákové v souladu s § 
166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
u Rada souhlasila s navýšením kapacity v soukromé Mateř-
ské škole Magic Hill, s.r.o. z původních 40 na 50 dětí a s navý-
šením kapacity v soukromé Základní škole s rozšířenou výu-
kou jazyků Magic Hill, s.r.o. z původních 95 na 140 žáků. Tento 
souhlas se vydává pro potřeby změny údajů (navýšení kapaci-
ty) v rejstříku škol a školských zařízení výše jmenované školy.

Krátce z rady 7. 4. 2016
u Radní souhlasili se spoluprací na pořádání akce 14. 
ročník Koloběžkové Grand Prix dne 10. 9. 2016, která 
spočívá v následujících bodech:
- Uzavírka náměstí od 12 do 17 hodin
- Spolupráce s Městskou policií Říčany
- Zapůjčení pódia bez nároku na zaměstnance,
a dále souhlasili s udělením výjimky z OZV č. 1/2016  - 
Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství, podle čl. 3 odst. 3.2 
po dobu trvání uvedené akce.
u Rada souhlasila s uvolněním finančních prostředků 
z rezervy RMŘ ve výši 60.000 Kč za účelem zřízení kame-
rového bodu na MŠ Zahrádka, v případě pojistného plně-
ní bude částka vrácena do rezervy RmŘ.
u Radní souhlasili s uzavřením a podpisem veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
města Říčany na rok 2016 mezi městem Říčany jako 
poskytovatelem a Centrem služeb pro silniční dopravu, 
s.p.o. jako příjemcem, na úhradu výdajů spojených se 
zajištěním úkolů v oblasti prevence a dopravní výchovy 
dětí a žáků ze škol zřízených městem Říčany, a to ve výši 
15.000 Kč a dobou vyúčtování do 14. 12. 2016.

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 4. 5.

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
nově každou třetí středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 18. 5.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 25. 5.

Krátce z rady 14. 4. 2016
u Rada souhlasila s uvolněním částky 54.559,25 Kč 
s DPH z rezervy rady na osazení panelové cesty do propo-
jení ulic Táborská x Dukelská.
u Radní schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s ČRS, z.s., MO Říčany, jejímž předmětem je poskytnu-
tí individuální dotace ve výši 20.000 Kč na nákup rybí 
obsádky, a zároveň schválila uvolnění částky 20.000 Kč 
z rezervy starosty. 
u Radní souhlasili s uzavřením příkazní smlouvy mezi 
městem Říčany jako příkazcem a společností eCENTRE 
a.s. jako příkazníkem na organizaci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku Sdružené dodávky elektrické energie 
a zemního plynu pro město Říčany a jím zřizované organi-
zace za celkovou cenu 41.745 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o společném 
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání ve-
řejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního 
plynu mezi městem Říčany jako centrálním zadavatelem 
a pověřujícími zadavateli: I. ZŠ Říčany, ZŠ u Říčanské-
ho lesa, ZUŠ Říčany, ZŠ Nerudova, MŠ Srdíčko, MŠ 
U Slunečních hodin, MŠ Čtyřlístek, Městské kulturní 
středisko Říčany, Husova knihovna v Říčanech (pouze 
elektrická energie), Muzeum Říčany, DPS SENIOR, 
ZŠ Bezručova, MŠ Zahrádka. Předmětem smlouvy je 
úprava práv a povinností centrálního zadavatele a pově-
řujících zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem 
v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky 
„Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu 
pro město Říčany a jím zřizované organizace“.

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Adéla Ambrožová, Odbor Kancelář starosty 

Městský úřad Říčany hledá nové pracovníky na následující pozici: 

referent oddělení přestupkového – odbor právní
Termín podání přihlášek: 20. 5. 2016 do 10.30 hod.
Termín výběrového řízení: 23. 5. 2016 od 14.00 hod. 

Bližší info na tel.: 323 618 292 – JUDr. Dagmar Čechráková, vedoucí oddělení přestupkového 
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.
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Dokončeno: následky ničivého požáru překonány! 
Říčanští ragbisté otevírají nové šatny

Po necelých dvou letech se říčanští 
ragbisté vrací „domů“. Budovu ša-
ten, sprch a toalet na stadionu Josefa 
Kohouta totiž v květnu 2014 zasáhl 
devastující požár. Na ragbyovém hřiš-
ti se sice odehrálo několik zápasů, 
ale zázemí využívali hráči v sousední 
městské sportovní hale. Celý objekt 
musel projít totální rekonstrukcí. 
Právě na ní se skládali lidé v dobrovol-
né sbírce, přispěli sponzoři a rozho-
dující sílu přidalo město Říčany. 
V pátek 15. dubna se v areálu ragby-
ového stadionu Josefa Kohouta sla-
vilo. Za účasti prezidenta RC Mount-
field Říčany i České ragbyové unie 
Davida Frydrycha, starosty města 
Vladimíra Kořena, zástupců zhotovi-
tele, projektanta a dalších sportovců 
a fanoušků ragby se slavnostně ote-
vřela nová budova zázemí. 
„Stříhání pásek je trochu „papala-
klišé“, nemám to rád. Ale dneska je to 
přeci jenom trochu jiné. Je tu moment, 
který je ohromný a úctyhodný. Ničivý 
požár neposlal Říčany do kolen. Vzni-
kl tu jakýsi pomyslný ragbistický mlýn, 
do kterého se zapojilo mnoho lidí, kaž-
dý přidal svou sílu a nápady. A začali 
jsme společně tlačit, až jsme přetlačili 
nepřízeň osudu,“ vysvětluje starosta 
Vladimír Kořen (Klidné město). 
Říčanský klub od svého vzniku v roce 
1944 naplňuje již čtvrtou generaci 
Říčaňáků sportovním duchem, spole-
čenským životem a hlavně ragbyový-
mi úspěchy. „Po celou tu dobu ragby 
upevňuje nás samotné i nás vzájemně. 
Avšak za těch dvaasedmdesát let jsme 
společně s našimi otci a dědy prošli i řa-
dou okamžiků, kdy už jsme si mysleli, že 
ty lepší dny našeho klubu skončily. A ne-
byly to jen sportovní nezdary. Nikdy 
jsme ale nepřestávali věřit v lepší bu-
doucnost a hledat k ní nové cesty. Na-
posledy před dvěma lety, když ničivým 
požárem vyhořely naše šatny, se dnešní 
den zdál neskutečným,“ uvádí David 
Frydrych (Unie pro sport a zdraví).
K opravě přistoupilo město přede-
vším v důsledku požáru, ale také kvůli 
povodním, které budovu několikrát 
poškodily v minulosti. Největší škody 

utrpěla střední část objektu a střecha. 
Přestože zásah hasičů proběhl velmi 
rychle, plameny zničily kabiny domá-
cích i hostů a sociální zázemí. Vypále-
nou a podmáčenou část zázemí bylo 
nutné strhnout a postavit znovu. Hasiči 
naštěstí částečně uchránili garáže pro 
techniku, posilovnu, sklad a klubovnu.

Více než 100 lidí shromáždilo 
přes jeden milion korun
Ihned po požáru město uspořádalo 
na opravu vyhořelých šaten veřejnou 
sbírku. V ní občané shromáždili přes 
jeden milion korun. Z pojištění ne-
movitosti město získalo 2,5 milionu 
korun Jenže celková odhadovaná cena 
podle několika vypracovaných variant 
se měla pohybovat kolem 20 milionů. 
Otevřenou veřejnou soutěží se nakonec 
podařilo cenu stáhnout na zhruba 12 
milionů korun. V červnu loňského roku 
navíc dostali ragbisté špatnou minis-
terskou zprávu, protože se nepodařilo 
uspět s žádostí o dotaci. Rozhodující 
sílu ale přidali říčanští zastupitelé, kteří 
jednomyslně rozhodli, že stavba půjde 
z městské kasy, přesněji z peněz, které 
se podařilo v průběhu roku 2015 ušet-
řit. V létě 2015 se mohlo začít s přestav-
bou, která trvala do letošního března.
„Sluší se poděkovat všem dárcům. 
Od těch velkých, jako byl pan Frydrych 
s rodinou, společnost Mountfield, spo-
lečnost Kasia vera, pan Jan Blaško, tak 
po ty menší, kterých byly desítky. A chtěl 
bych poděkovat i kolegům zastupitelům 
za podporu tohoto díla. Nemuseli jsme 
zastavit žádný rozběhnutý projekt jinde 

ve městě. Věřím, že se z říčanského ragby 
centra bude šířit nejenom vítězná sláva, 
ale také hodnoty, které k ragby patří,“ 
dodává starosta a prezident klubu při-
pomíná: „Děkuji městu, hráčům, trené-
rům, rodičům, partnerům a všem spor-
tovním přátelům. Jako klub si nesmírně 
vážíme odhodlání jít do toho s námi, 
pomáhat každým dnem ragby a věnovat 
vždy všemu neutuchající úsilí neviditelné 
mravenčí práce a svůj volný čas. Mno-
hem pevněji věřím, že naše generace vy-
chová dobře další generaci a ta zase další 
a další. Pátou, šestou, sedmou... genera-
ci pokračovatelů říčanského ragby.“ 

Ochrana před stoletou vodou
Rekonstrukce zahrnovala opravu kon-
strukční části dotčené nemovitosti jako 
konstrukce stropů a podhledů, střechy, 
elektroinstalace nebo povrchy stěn. 
Šatny, sociální zázemí i klubovna včet-
ně kuchyně nyní září novotou. „Celý 
jednopodlažní objekt s rovnou střechou 
je usazený na betonovou desku, která je 
součástí tzv. bílé vany. Veškeré pracovní 
spáry všech vrstev jsou do úrovně jedno-
ho metru nad terénem vodotěsné, což by 
mělo ragbyové zázemí ochránit i před 
stoletou vodou,“ říká projektant Milan 
Mimra z BML projekční kancelář s.r.o. 
Za architektonickým řešením stavby 
stojí společnost BML projekční kan-
celář s.r.o., o výstavbu se postarala 
společnost ATOS, spol. s.r.o. TDI 
a BOZP zajistila firma Expe, s.r.o. 
Rugby Club Říčany zafinancoval pro-
jektovou dokumentaci.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

Nové ragbyové šatny v Říčanech se otevřely veřejnosti

Bránu do nových prostor zázemí symbolicky otevřeli starosta Říčan Vladimír 
Kořen a prezident rc Mountfield Říčany david Frydrych. K tomu jim zněla 
klubová hymna, kterou zazpíval Kamil Emanuel Gott.

V přítomnosti desítek hostů došlo k odhalení zdi pěti hlavních hodnot 
ragby. Proč jde právě o soudržnost, respekt, nadšení, disciplínu a přátelství 
přiblížil trenér kategorie u10 Ondřej Fořt. 

Malí ragbisté oslavili nové ragbyové zázemí říčanským klubovým bojovým 
pokřikem „hrom tě vem“. ukázka jejich předzápasového zápalu sklidila 
u přítomných hostů bouřlivý potlesk.

do veřejné sbírky se zapojilo přes 100 lidí. Každý den se vybralo v průměru 
5 tisíc korun, celkem částka vyšplhala na neskutečných 1 017 989 Kč. Pět 
nejštědřejších dárců - Město Říčany, Ivan drbohlav (Mountfield s.r.o.), Petr 
Formánek (Kasia vera s.r.o.), Jan Blaško a rodina Frydrychova, obdrželi jako 
poděkování podepsaný dres. ragbyové míče s podpisem dostali zástupci 
zhotovitele, projektanta, TdI a odboru správy majetku.

Na závěr akce si každý mohl prohlédnout nové prostory šaten, sprch 
a toalet. Budova je tvořena deskami z pohledového betonu, které projektant 
vhodně zvolil k typu a zaměření stavby. Inspirací se také stalo zahraničí, kde 
vznikají podobné stavby.

Adéla AmbrožováFO
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Informace z radnice

Od poloviny dubna mohou klienti denního stacionáře 
OLGA nově využívat možnost převozu bezbariérovým 
vozidlem. Služby sociálního zařízení pro seniory a lidi se 
sníženou soběstačností totiž často vyžadují dovoz klien-
tů domů či na jiné zdravotnické místo nebo poskytování 
ošetřovatelské péče v terénu. Automobil vhodný i pro vo-
zíčkáře zakoupilo město Říčany za necelých 600 tisíc ko-
run. Na pořízení vozidla přispěla finančním darem 150 
tisíc korun také společnost Zoeller Systems s.r.o.
„Denní stacionář v Říčanech provozuje ambulantní služby 
od loňského léta. Nová moderní budova s komfortním za-
řízením a zkušený přátelský personál jsou zárukou kvalit-
ních služeb. Jediné, co dosud chybělo, byla právě možnost 
ulehčit klientům dopravu do zařízení. Bezbariérové vozi-
dlo považuji za nezbytnou součást a standardní vybavení 
takového zařízení,“ říká Michal Mrázek, radní a iniciátor 
projektu denního stacionáře a doplňuje: „Děkuji městu 
a společnosti Zoeller Systems s.r.o. za finanční podporu. 
A přeji si, aby byl automobil plně využívaný a pomohl co 
nejvíce klientům.“
Bezbariérový automobil s úpravou pro vozíčkáře se 
město rozhodlo pořídit dennímu stacionáři OLGA letos 
v lednu. A od dubna již může začít po Říčansku rozvážet 
první klienty. 
„Bezbariérové auto budeme využívat k převozu klientů 
do stacionáře a zpět domů a dále poslouží pečovatelské 
službě DPS Senior pro terénní péči a dovozy klientů. Dou-

fáme, že vůz bude ulehčením především pro rodiny, které 
nemohou dopravovat své seniory do zařízení, a proto také 
předpokládáme zvýšený zájem o naše služby v denním staci-
onáři,“ říká Iveta Závodská, ředitelka DPS Senior.  
Město zakoupilo automobil značky Citroën, která nabídla 
ve veřejné soutěži podle zadaných kritérií nejnižší cenu. 
Vozidlo je určené pro transport osoby na vozíku s přístu-
pem pomocí automatické rampy a inovativním systémem 
pásů upevňujících vozík. „Jedná se o typ Citroën Berlingo 
s přestavbou pro vozíčkáře. Auto je pětimístné a s umístě-
ným invalidním vozíkem nabízí pohodlné sezení minimálně 
pro tři lidi,“ popisuje Iveta Závodská.
Převoz může využít každý klient denního stacionáře z Ří-
čan a okolí, zařízení má působnost pro celé ORP Říčany. 
Pokud chce senior nebo jeho blízký zajistit dovoz z domo-
va a zpátky, stačí uzavřít smlouvu s vedoucí pečovatelské 
služby paní Kadeřábkovou (323 618 272, 733 340 061). 
Za službu se platí speciální příplatek po Říčanech jedno-
rázově 20 Kč za jízdu, mimo Říčany 10 Kč/km.
Na část nákladů na automobil za necelých 590 tisíc korun 
přispěla částkou 150 tisíc korun říčanská společnost Zoe-
ller Systems s.r.o., která pravidelně podporuje nejrůznější 
bohulibé aktivity v našem městě. Zbylých 440 tisíc korun 
použilo město z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Dům s pečovatelskou službou Senior, pod níž denní sta-
cionář spadá.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

Denní stacionář v Říčanech nabízí nově služby 
převozu klientů
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Informace z radnice

Denní stacionář v Říčanech se postará o vaše blízké s láskou a péčí
Sociální zařízení pro seniory a osoby se sníženou soběstačností nebo zdravotním postižením a potřebou 
celodenní péče funguje v Říčanech od léta 2015. Nabízí denní pobyt pro 8 klientů a 4 klienty v rámci 
odlehčovacích služeb na dlouhodobější pobyty například během léta. Stacionář poskytuje terapeutické, 
vzdělávací služby a pomáhá při zvládání běžných i administrativních úkonů. Také zajišťuje převoz 
bezbariérovým vozidlem do zařízení a zpět domů.

Jednopodlažní moderní budova s bezbariérovým přístupem je umístěna 
v klidné lokalitě vedle dPS Senior. 

Klienti se mohou projít po upravené zahrádce a setkávat se a hrát hry 
v příjemném dřevěném altánku.

dvoulůžkové pokoje i společenské prostory jsou velmi prostorné a vzdušné 
s praktickým a vkusným vybavením. 

Klienti stacionáře rádi diskutují u kuchyňského stolu, odpočívají v polohova-
cích křeslech nebo spolu s ošetřovatelkami poctivě cvičí.

Nejsou jim cizí ani moderní technologie. Ošetřovatelky klienty seznamují 
s počítačem i mobilem. 

aktivitu si senioři užívají také na fitness prvcích pod širým nebem.
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Informace z radnice

Cvičení a posilování na čerstvém 
vzduchu je stále oblíbenější aktivitou 
mladých, ale i starších lidí. Jedno 
takové venkovní hřiště s lanovým 
parkem pro děti a mládež plánuje po-
stavit město Říčany i v říčanském lese 
u cesty směrem na Tehov. Lesní posi-
lovnu chce město kompletně financo-
vat z dotace, o kterou požádá v první 
polovině května. V plánu má také 
opravit další část této Tehovské cesty.
Opravy lesních cest blízko rybníku Ju-
reček se blíží do finále. Cesty od restau-
race Jureček ke Starému koupališti, 
dále do Strašína a podél Rokytky smě-
rem k lomu jsou dobře přístupné, upra-
vené, bezpečné a s vyřešeným odvod-
něním. Město však s úpravami v lese 
nekončí a má nápady na další projekty. 
Jedním z nich je i lesní posilovna na Te-
hovské cestě od Olivovny směrem 
na Tehov. V této části lesa před dvěma 
lety vznikla také populární bosonohá 
stezka, kterou návštěvníci lesa hlavně 
v létě nadšeně využívají. „Lidé v Ří-
čanech rádi sportují, chtějí žít zdravě. 
K takovému způsobu života chceme 
přispět i my za město. Cvičení pod širým 
nebem a navíc v lese je bezpochyby zdra-
vější alternativou ke cvičení v uzavřeném 
a klimatizovaném fitcentru,“ říká sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné město) 

a doplňuje: „Podobné fitness hřiště 
máme také v areálu na Strašínské. 
A pokud budou další dotační možnosti, 
budeme podobné projekty podporovat.“ 
Venkovní fitness hřiště pro mládež, 
dospělé a seniory získávají stále vět-
ší oblibu napříč všemi generacemi. 
Snadné a zábavné cvičení je dostupné 
všem, kteří dbají o svůj zdravý život-
ní styl. Své tělo si procvičí jak zdatní 
sportovci, tak i maminky na procház-
ce s dětmi nebo starší lidé.
„Hřiště budou tvořit dvě části. Na jedné 
ploše 15 x 5 metrů vznikne opičí drá-
ha pro děti a mládež s prvky lanového 
parku, šplhacích stěn apod. V druhé 
sousední části o rozměrech 30 x 6 met-
rů chceme umístit cvičební street-wor-
koutovou sestavu pro mládež a dospělé. 
Konkrétní prvky dětské části a cvičební 
sestava budou předmětem veřejné za-
kázky,“ přibližuje Jana Vavřinová z od-
boru kanceláře starosty. 
Hřiště s posilovacími prvky vznikne 
pouze v případě získání dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova, výzvy „Nepro-
duktivní investice v lesích“ ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 
Žádost na projekt za cenu 400 tisíc 
korun bez DPH podá říčanská radnice 
v květnu letošního roku. Rozhodnutí, 

zda město Říčany dotaci získá, se do-
zvíme nejdříve v září letošního roku.  

Oprava dalšího úseku 
Tehovské cesty
Část městského lesa ve směru 
na Tehov plánuje odbor životního 
prostředí dále zvelebovat. Před ro-
kem a půl prošla Tehovská cesta 
v úseku od Olivovy dětské léčebny 
k obrázku zásadní rekonstrukcí. Jed-
nu z hlavních lesních komunikací 
totiž ničivě zasáhla povodeň v červ-
nu 2013, která způsobila erozní rýhy 
hluboké až 40 cm. Kompletní oprava 
tak zahrnovala i řešení odvodnění, 
obnovení škarpy v celé délce a vypla-
veného propustku. 
Do nového kabátu by se letos mohl 
převléknout i úsek dále od obrázku. 
V těchto dnech se rozhodne, jestli 
SZIF bude opravu Tehovské cesty 
částečně financovat. „O dotaci ze 
SZIF s naší spoluúčastí 20 % jsme po-
žádali před několika měsíci a nyní če-
káme na vyjádření,“ říká Jiří Dvořák 
z odboru životního prostředí.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

město chce vybudovat v říčanském lese 
venkovní posilovnu pro dospělé i děti
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Kompletní rekonstrukce budovy 
bývalé školní jídelny v Sokolské 
ulici se blíží do finále. Do léta zbývá 
dokončit pouze tři nové kmenové 
školní třídy v prvním patře. V no-
vých učebnách se od září začnou 
učit prvňáčci ze Základní školy 
Bezručova. Do prostor se přemístí 
jedna bilingvní a dvě běžné první 
třídy. Fungovat zde budou také dvě 
oddělení školní družiny. Školáci, 
kteří mají ve vyšších ročnících sou-
rozence, nastoupí do hlavní budovy 
v ulici Bezručova. 
Rekonstrukce budovy v Sokolské uli-
ci probíhala od léta loňského roku. 
V suterénu je nově spisovna pro po-
třeby městského úřadu, do nového 
kabátu se převlékla školní jídelna 
včetně zázemí v druhém podlaží 
a v prvním patře vznikají právě tři 
školní třídy, které budou sloužit po-
třebám ZŠ Bezručova. Po jednání 
mezi zřizovatelem a vedením školy 
využijí třídy se zcela novým vybave-
ním letošní prvňáčci včetně těch, kte-
ří navštěvují bilingvní třídu.
„Naše město se stále potýká s násled-
ky překotné bytové výstavby, což vyvo-
lává drtivý skrytý dluh na občanské 
vybavenosti. Odráží se to i na kapacitě 
škol. Rozdělit školu do několika bu-

dov není jednoduché, musí se hledat 
spravedlivý klíč, který by nezpůsoboval 
komplikace rodičům i škole. Otevírané 
prostory ale budou moc hezké, budou 
dýchat novotou a vybavení bude mír-
ně uzpůsobené právě prvňáčkům,“ 
vysvětluje starosta Vladimír Kořen 
(Klidné město).  
Základní škola otevírá celkem pět 
prvních tříd - tři běžné, jednu bilin-
gvní a jednu hudební. V Bezručově 
ulici tak zůstane jedna běžná a jedna 
hudební třída. „Do jedné běžné třídy 
jsme umístili všechny děti, které mají 
v naší škole sourozence, a třídu jsme 
doplnili o děti z nejbližšího okolí,“ říká 
ředitelka školy Marie Lejčková. 
Podle ní je pro školu toto řešení zvlád-
nutelné. V nových třídách budou děti 
stejného věku, učitelé spolu mohou 
spolupracovat, používat stejné vyba-
vení nebo plánovat totožné aktivity. 
Obědy dětem zajistí nová školní jí-
delna přímo v budově. Na tělocvik 
budou děti chodit na blízké Sokolské 

hřiště a při nepříznivém počasí využi-
jí městskou sportovní halu. Pro školá-
ky jsou připravené i další zajímavosti. 
„Škola nabídne bezplatné nepovinné 
předměty zaměřené na čtenářskou 
gramotnost (dramatiku, čtení), fi-
nanční a matematickou gramotnost 
(finanční znalosti, logika, stolní hry) 
a na výuku cizích jazyků (základy ang-
ličtiny),“ připomíná ředitelka.    
Ráno i dopoledne je pro děti zajiště-
ná školní družina s provozem od 6.30 
do 8.00 a od 12.00 do 17.30 hodin. 
V družině budou mít žáci možnost 
navštěvovat další kroužky vedené 
družinářkami, s tím, že nabídku škola 
upraví podle požadavků a potřeb ro-
dičů. Budova má také výhodné umís-
tění. Nedaleko je například volno-
časové centrum na Fialce, sportovní 
hala nebo Základní umělecká škola, 
kde je možné vykonávat mnoho zá-
jmových aktivit.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Do nových tříd v budově Sokolská od září 
nastoupí prvňáčci ze ZŠ bezručova
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Informace z radnice

V dubnu začala očekávaná výstavba zimního stadionu 
v Říčanech. Na místě bývalého kluziště vznikne nová 
ledová plocha, prostor pro trénink, posilovna, restau-
race, obchod a vnitřní i venkovní parkoviště. Stadion 
staví společnost Říčanská hokejová, s.r.o. zastupovaná 
bývalým extraligovým gólmanem Martinem Altrichte-
rem. Pro školáky, hokejový klub i veřejnost by se mohl 
otevřít už letos na podzim. 
Prázdná a nevzhledná plocha vedle sportovní haly 
ve Škroupově ulici v Říčanech by se měla stát brzo minu-
lostí. Donedávna zde stálo původní nekryté kluziště, které 
v Říčanech vzniklo v roce 1982 a po celá osmdesátá i deva-
desátá léta zažívalo zlatou éru bruslení. Kvůli nevyhovují-
címu stavu byl však stadion v roce 2006 uzavřen a o devět 
let později i včetně okolních budov zbourán. 
„Konečně se staví. K novému stadionu ale vedla velmi trnitá 
a právně složitá cesta, protože jde o vztah mezi městem a sou-
kromým investorem – v tomto případě panem Altrichterem. 
Právních omezení je zde celá řada, přičemž město se nechtělo 
vzdát lukrativních pozemků v centru města. Nakonec jsme na-
lezli podobný způsob jako ve Vídni, kde se obecní pozemky pro-
najímají,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).   
Nyní se prostor celého areálu začíná měnit. Nový zimní 
stadion má fungovat jako víceúčelové sportoviště, které by 
se už v září mohlo otevřít veřejnosti. Investorem stavby je 
společnost Říčanská hokejová, s.r.o., která si areál včetně 
pozemků a budov pronajala od města v roce 2013.
V návrhu se projektanti museli popasovat s vysokou hladi-
nou spodní vody. „Zvolili jsme variantu založenou na pilotech 
a podloží stavby ochrání před pronikáním mrazu systém spe-
ciálního podlahového vytápění. Chlazení ledové plochy bude 
probíhat ekologičtějším způsobem nepřímého chlazení s mini-
málním obsahem čpavku,“ vysvětluje Martin Altrichter.  
Dominantní stavbou na ploše cca 4000 metrů čtverečních 
bude moderní krytá ledová plocha s rozměry 56 x 26 metrů 
s tribunou až pro 200 diváků. Jedná se o velikost kluziště 
obvyklou třeba v USA, kde se hraje rychlý hokej. Projekt 

počítá také s menší speciální plochou pro trénink. „Součástí 
zázemí bude také posilovna a restaurace, odkud bude možné 
sledovat dění přímo na ledové ploše. Projekt zahrnuje také 
obchod a venkovní i vnitřní parkoviště pro autobusy a bezmá-
la 50 osobních aut,“ prozrazuje bývalý hokejový brankář.

Bruslení pro školy, hokejový klub i veřejnost
Ledovou plochu budou využívat jak žáci a studenti míst-
ních škol, tak i široká veřejnost z celého regionu. „V dopo-
ledních hodinách plánujeme otevřít stadion pro místní zá-
kladní a střední školy. K tomuto využití chceme poskytnout 
školkám i školám specialistu na bruslení. Zároveň pravi-
delně počítáme s organizací veřejného bruslení a pro seni-
ory s extra možností zabruslit si v dopoledních hodinách,“ 
říká investor s tím, že stadion bude v provozu po celý rok.
Ten chce navázat i na tradici hokejového klubu 1.SSC Říča-
ny, který hraje již několik sezon v benešovské NHLH a tré-
nuje v hale ve Velkých Popovicích: „Zde bychom začali s těmi 
nejmenšími, ke kterým by s trpělivostí dorůstaly další děti.“ 
Realizátorem stadionu za cca 100 milionů korun je písec-
ká stavební firma Casta dopravní stavby s.r.o., technolo-
gickou část zajišťuje společnost Sinop CB a.s., generálním 
dodavatelem průmyslových zařízení je České teplo s.r.o.

Adéla Ambrožová, tisková zpráva města Říčany

V Říčanech se po 10 letech začne bruslit. 
Jak bude nový zimní stadion vypadat?
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Informace z radnice

V minulém Kurýru jste se dočetli, že Říčany se spoluprací 
s D21 dostaly na evropskou špičku co do participace ob-
čanů na veřejném rozhodování. V roce 2017 se dočkáte pi-
lotního projektu tzv. participativního rozpočtování (par-
ticipatory budgeting - PB), moderního konceptu, který 
aktuálně ve světě používají miliony lidí a tisíc měst. Velmi 
zjednodušeně jde o celoroční proces, rozdělený do několi-
ka fází, během nichž mají občané možnost sami navrho-
vat, co by radnice měla postavit, opravit, rekonstruovat či 
zřídit za předem stanovené finanční prostředky. Projekty, 
které odpovídají pravidlům, jsou technicky proveditelné 
a neodporují z nějakého důvodu zákonu, postupují do fi-
nálního hlasování. Mezitím mají předkladatelé čas svůj 

projekt představit co největšímu množství spolužáků 
a rodičů, vymyslet a vést propagační kampaň. PB posiluje 
důvěru občanů k radnici a sounáležitost s danou lokalitou, 
napomáhá větší transparentnosti, umožňuje spravedlivěj-
ší a zejména všem přístupné rozdělování veřejných zdrojů. 
Kdo by měl nejlépe naučit procedurám demokratického 
hlasování, odpovědnosti, diskusi, schopnosti srozumitel-
ně sepsat a posléze prosadit svůj nápad, než děti? Někomu 
se může zdát, že puberťáci všechno negují a nemají o nic 
zájem. Opak je pravdou a často jsme překvapeni, jak pro-
gresivně a obratně uvažují, s jakou pílí přistupují k plnění 
úkolu, který považují za užitečný, rozumný a především je 
baví. Proto tři základní školy v Říčanech ještě letos na jaře 
vyzkouší “školní” PB, pro které radnice vyčlenila celkem 
60 000 korun, 20 000 pro každou z nich. To je rozpočet, kte-
rý mají ředitelé k dispozici, načež nechají žáky 4. - 9. tříd vy-
myslet a hlasováním rozhodnout, jak ho využít. Chtějí děti 
nakoupit vybavení na tělocvik, jet na výlet, pozvat do školy 
kapelu, nebo něco úplně jiného? Fantazii se meze nekladou. 
V rámci občanské výchovy nejprve učitelé vysvětlí celý pro-
ces, pomohou žákům naformulovat návrhy a hodit je na pa-
pír. D21 zároveň připravila přehlednou brožurku s užiteč-
nými tipy a radami. Jakmile budou projekty připraveny, 
rozeběhne se v rámci školy kampaň před elektronickým 
hlasováním. Čím více příznivců navrhovatelé získají, tím 
lépe. Je jen na nich, jak chytře své spolužáky a rodiče pře-
svědčí, že právě jejich projekt si zaslouží vyhrát. Vy už řídíte 
Říčany, pomozte dětem na chvíli řídit školu! 

Demokracie 2.1

Participativní rozpočtování na říčanských 
školách
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Informace z radnice

V Říčanech se odehraje historic-
ky první filmový festival Říčanské 
filmaŘení. Promítané snímky se 
budou pyšnit prestižním oceněním 
z mezinárodních festivalů a pře-
hlídek. Pro letošek milovníkům 
filmového plátna nabídneme v so-
botu 18. června nultý jednodenní 
festival. Filmoví nadšenci se však 
mohu těšit už na první ročník, který 
proběhne v červnu 2017. Festival 
nabídne jak film pro děti, tak celo-
večerní film i pět krátkometrážních 
snímků pro opravdové fajnšmekry. 
Přípravy filmového festivalu s pří-
značným názvem Říčanské filma-
Ření jsou v plném proudu. Letos 
v červnu se představí jednodenní 
nultý ročník, který nabídne světo-
vě oceněné filmy pro celou rodinu. 
První ročník festivalu se uskuteční 
příští rok v červnu, potrvá čtyři dny 
a nabídne pestrou paletu oceněných 
filmů. Můžete se těšit, že se bude pro-
mítat na různých zajímavých místech 
ve městě. 

„Na organizaci se podílí několik říčan-
ských občanů, kteří se na výzvu města 
sami přihlásili, nabídli své zkušenosti 
s pořádáním podobných akcí, znalos-
ti, nápady a kreativitu. Vedení města 
z těchto zájemců vytvořilo pracovní 
skupinu, která se pravidelně schází. 
Skupina vytvořila koncept a podobu 
festivalu, nejen pro letošní nultý ročník, 
ale i pro další roky,“ říká místostarost-

ka Hana Špačková a dodává: „Festival 
se ponese v duchu pohodového festiva-
lu, se skvělou atmosférou, v zajímavém 
prostředí. Letos se uskuteční v areálu 
Olivovy dětské léčebny. Místa promítá-
ní pro příští rok již nyní připravujeme, 
můžete se těšit na velmi příjemná a za-
jímavá místa. Chceme připravit a na-
bídnout občanům originální festival 
bohatý na zážitky.“ 

Říčanské filmaŘení: V Říčanech se budou 
promítat už letos světové filmy
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Říčansko bylo partnerem konference 
„Demografický vývoj v okolí Prahy, 
kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pe-
dagogů“, která proběhla 12. dubna 
v Praze z iniciativy MAP Černošice. 
Zde bylo sepsáno Memorandum 
o vzdělávání v prstenci Prahy, které 
bylo předáno vedení středočeského 
kraje, ministerstvu školství a minis-
terstvu financí. Znění memoranda 
můžete najít na stránkách města.
Na celém Říčansku, stejně jako v dal-
ších regionech kolem Prahy, je téměř 
o polovinu více obyvatel než před de-
seti lety a jejich počet bude dál stoupat. 
Rodí se děti silných ročníků a také trend 
stěhování se za Prahu způsobil, že ško-
ly nemají dostatek míst. Problémy mají 
především spádová města, ale i malé 
obce v jejich okolí. Školy se neustále 
přistavují a přetvářejí, z odborných uče-
ben a kabinetů vznikají nové třídy, míst 
je však rok od roku potřeba víc a víc. Ří-
čany, Ondřejov a Kostelec nad Černými 
lesy potřebují do čtyř let novou školu, 

ostatní obce pak rekonstrukce a pří-
stavby; dotace však s takovými velkými 
investicemi zatím nepočítají.
I proto starostové obcí spolupracují 
a řeší problém na všech úrovních. 
Na pomoc jim přichází projekt Míst-
ní akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. 
MAP v ORP Říčany, který strategicky 

plánuje a koordinuje investice do škol 
v celém území. Podařilo se také na 26. 
dubna vyjednat setkání s ministryní 
školství Kateřinou Valachovou a mi-
nistrem financí Andrejem Babišem 
přímo v Říčanech.

Ludmila Třeštíková,  
manažerka MAP v ORP Říčany

Jaké filmy nabídne nultý 
ročník v červnu 2016? 

Letošní akce proběhne v sobotu 18. 
června 2016 v parku Olivovny. Pro nej-
menší diváky se bude promítat v kapli 
léčebny, dospělí se mohou těšit na sledo-
vání filmu pod širým nebem. „Nultý roč-
ník festivalu, jehož téma „světové filmy“ 
si vybrali sami občané Říčan ve veřejném 
hlasování, jsme pojali jako příjemné sou-
sedské setkání nad kvalitními světovými 
filmy. Akci jsme v podvečer připravili pro 
široké publikum a večerní program jsme 
naplánovali jako kultivovanou zábavu 
pro dospělé Říčaňáky,“ říká Ondřej Sla-
nina, člen organizačního týmu projektu.
Festival odstartuje v 18.00 hodin hu-
debním programem pro děti, složeným 
ze známých filmových a pohádkových 
písniček. Hlavní dětský film Mikulášo-
vy patálie je francouzský snímek, který 
vypráví senzační příběhy inspirované 
dětskými knížkami o Mikulášovi. Film 
získal prestižní sošku Césara za nejlep-
ší adaptovaný scénář. 
Večerní program pro dospělé diváky 
začne ve 21.00 slavnostním zaháje-

ním festivalu za účasti vedení města. 
Ve 22.15 bude uveden hlavní snímek 
oscarového režiséra Woodyho Allena 
Půlnoc v Paříži. Hlavní hrdina je sice 
úspěšným scenáristou hollywoodských 
trháků, ale v Paříži touží sepsat svůj vel-
ký román a kromě inspirace chce také 
se svou snoubenkou strávit příjemné 
chvilky. Skutečnost, že se vše bude 
vyvíjet trochu jinak, je nabíledni. Film 
obdržel Oscara za nejlepší původní scé-
nář a stal se komerčně nejúspěšnějším 
filmem v režisérově kariéře. „V době 
premiéry filmu jsme v Říčanech neměli 
v provozu žádné kino a tento film je pas-
tva pro oči na velkém plátně. Allen film 
natočil s vydatnou podporou pařížského 
magistrátu, takže mohl natáčet v hodně 
zajímavých místech a kromě toho je to 
zábava v tom nejlepším slova smyslu,“ 
dodává Ondřej Slanina, také publicis-
ta, filmař a autor několika knih o filmu.

Pět krátkometrážních filmů 
a doprovodný program
V průběhu večera je pro diváky při-
praveno navíc pět krátkých filmů. 
„Přesto, že jsme limitováni jedním 

večerem, vybrali jsme, myslím, hodně 
atraktivní program. Diváci tak uvidí 
pět krátkometrážních světových filmů 
nominovaných na Oscara, které jsou 
k vidění pouze na několika speciálních 
projekcích v okresních městech a nejsou 
uváděny v běžné distribuci a nedají se 
ani stáhnout,“ uvádí Slanina. 
V úvodu večera vystoupí se svým 
koncertem říčanská kapela Jazzma-
zec. Mezi promítáním si návštěvníci 
mohou užít i další zábavu - pétanque, 
frisbee nebo balancování na lanech. 
Po celou dobu bude pro hosty zajiště-
né občerstvení. Připravujeme pro ná-
vštěvníky i zajímavé a netradiční pose-
zení na nafukovacích vacích. Vstupné 
bude zdarma. Podrobný program 
představíme v příštím čísle Kurýru.  
S myšlenkou pořádání festivalu v Říča-
nech přišlo současné vedení města už 
v roce 2014. Nejdříve však bylo potře-
ba vědět, jaké téma má filmový festival 
mít. Loni v létě tak proběhlo hlasování 
Řídím Říčany, ve kterém občané zvolili 
jako téma nejlepší filmy světa. 

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Základní školy bojují o každé místo pro školáky
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Květnové „akce na triko“ v Říčanech 
Vážení účastníci akce Do práce na kole – využívejte níže uvedené 
akce na Vaše slušivé triko. Partneři akce se na Vás již těší.

Město Říčany
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. 19 o rozloze 12,5 m2 
umístěné v suterénu domu čp. 1910 

Komenského nám. 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 8. 6. 2016.   

Ing. Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Vyvěšeno: 8. 4. 2016
Termín sejmutí: 8. 6. 2016

PO-Pá
2.–6. května Beachvolejbal na triko Jureček-kiosek Kurt na 1 hod zdarma

PO-Pá 
2.–6. května Káva na terase na triko Na Fialce Káva zdarma

SO 
7. května Geopark na triko Na náměstí u I.ZŠ 

Říčany
Vstup zdarma na akci Skalky a skalničky 

(více na webu Muzea Říčany)

PO–Pá 
9.–13. května Badminton na triko Na Fialce Kurt zdarma

SO–NE
14.-15.května Zmrzlinový pohár na triko Na Růžku Pohár zdarma

PO–Pá
16.–20. května Káva/pivo na triko Jureček-kiosek Káva či pivo zdarma

PO–Pá
16.–20. května Kino na triko Na Fialce Sleva 30Kč na lístek

Pá 
20. května Cyklokáva a cykločaj na triko Infocentrum náměstí Nápoj + cyklobrožura zdarma

PO–Pá
23.–27. května Bazén na triko Na Fialce Sleva 50% na lístek

ST 
1. června Závěrečný večírek Na Fialce Vyhlášení, losování cen, cyklofilm

Detaily se dočtete na www.dopracenakole.cz 
Další výhody můžete využít v Praze i jiných městech zapo-
jených do soutěže. Těším se na viděnou při některé „akci 
na triko“ a zejména na závěrečném večírku s vyhlášením 
výsledků a losováním cen, které věnuje Cyklosport ORG 
Říčany. Dorazte, prosím, všichni.
A pro ty, kdo se letos (zase) přihlásit nestihli – na kole mů-
žeme všichni jezdit i bez soutěže a nejenom v květnu.

David Michalička
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Opravený mlýnský rybník v Říčanech se 
na jaře dočká napuštění a mola pro loďky

Jedna z největších investičních akcí 
posledních let – zásadní rekon-
strukce a odbahnění Mlýnského 
rybníka – je téměř za námi. K ná-
kladné opravě město přistoupilo 
v důsledku nevratných škod, které 
způsobily povodně v roce 2013. Bě-
hem jednoho roku došlo k opravě 
hráze, odstranění sedimentu a vý-
stavbě nového chodníku. V blíz-
kých týdnech bude rybník opět na-
puštěn a ozdobí ho dřevěné molo 
pro několik loděk. 
Mlýnský rybník se nachází přímo pod 
historickým jádrem města. Jeho stav 
se dlouhodobě neřešil, byl neopra-
vovaný a jeho okolí zanedbané. Při 
povodních před třemi lety se bohužel 
naplnila všechna varovná rizika a ná-
por velké vody hráz značně poškodil. 
Tehdy radnice začala intenzivně pra-
covat na jeho stabilizaci a přípravě 
důkladné i finančně náročné rekon-
strukce. Pokud by se totiž rybník neo-
pravil, hrozilo by do budoucna nebez-
pečí protržení hráze. 
„Náklady na vyčištění „Mlejňáku“ 
byly vysoké, srovnatelné s opravou vel-
ké ulice. Cenu se podařilo snížit díky 
volné cenové konkurenci stavebních 
firem ve veřejné zakázce. Původní od-
hady se blížily k 90 milionům. Chápu 
předchozí starosty, že se do tak velké 
akce neodvažovali pustit. Měli jiné 
priority,“ vysvětluje starosta Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „Na-
konec jsme skončili na mnohem nižší 
částce, přičemž zásadně pomohlo mi-
nisterstvo životního prostředí.“ 
Právě díky příslibu dotace z progra-
mu Ministerstva životního prostředí 
ČR určeného na škody po povod-
ních 2013 - Likvidace škod po živel-
ných pohromách se město loni vrhlo 
na odbahnění nádrže, opravu hráze 
a revitalizaci okolí rybníka. Projekt 
zahrnoval odstranění sedimentu ze 
dna rybníka, kompletní opravu hráze 
včetně bezpečnostního přelivu a vý-
stavbu nového chodníku ze zámkové 
dlažby. Dotace pokrývá asi polovinu 
celkových nákladů, které dosahují 
přes 36 milionů korun. 

Většina stavebních prací byla hoto-
va již na konci loňského roku, zimní 
měsíce však realizaci mírně zpozdily. 
Letos zbývalo dokončit asi čtyřiceti-
metrovou část hráze, kde docházelo 
i po opravách stále k sesuvům dna. 
Mlatovou provizorní cestu v tom-
to místě nahradil klasický chodník. 
Nový chodník vede podél rybníka 
od ulice Mlýnská a prodlouží se až 
k dětskému hřišti v ulici Podhrázská. 
Vymění se také osvětlení a kolem vod-
ní plochy dosadí město lavičky a od-
padkové koše. V nejbližších dnech, 
po kolaudaci stavby, se čtyřhektarový 
rybník dočká vody. „S napouštěním 
rybníka plánujeme začít ihned po ko-
laudaci. Trvat by mělo cca tři měsíce. 
Zkušenosti máme z loňského podzi-
mu, kdy jsme napouštěli rybník Mar-
vánek,“ odhaduje starosta. 

Nové molo pro lodičky 
a úprava okolí
Na jihozápadní straně rybníka vznik-
ne během května dřevěné molo o roz-
měrech 10 x 3,5 metru pro několik 
loděk. Molo bude posazené na ocelo-
vých sloupech připevněných na beto-
novém základu. Sloupy je nutné za-
pustit ještě před napuštěním rybníka. 
Na závěr se opraví ulice Podhrázská 
a nový povrch dostane také Wolke-
rova, kterou hojně využívaly stavební 
vozy s těžkým nákladem.

Zanedbané prostředí pod rybníkem 
chce město předělat na park. Ve spo-
lupráci se sdružením SK Slunéčko 
plánuje postupně přeměnit okolí 
Říčanského potoka v úseku od ryb-
níka až po ulici Kolovratskou na park 
„Pohodové údolí“, který by poskyto-
val sportovní a odpočinkový prostor 
pro říčanské obyvatele. „Tato lokali-
ta je součástí plánované cyklostezky 
Do Prahy na kole, která povede z Mni-
chovic, přes Strančice, Všestary, Svě-
tice, Říčany až do Kolovrat. Náročný 
projekt nyní zpracovává společnost 
KAP ATELIER s.r.o. s předpokláda-
ným dokončením projektové části letos 
v zimě. Stavbu poté chceme realizovat 
z dotačních prostředků z programu 
ITI projektů,“ dodává projektový ma-
nažer David Michalička a starosta ho 
doplňuje: „A v příštím roce už budou 
doufám kolem rybníka sedět rybáři, 
kteří na Mlýnském rybníku budou mít 
svůj sportovní revír s velkými štikami, 
candáty a kapry. Dominanta našeho 
města dostane nový život.“  
Park by se mohl rozšířit i o plo-
chu, kde nyní sídlí Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kra-
je (KSÚS). Město s krajem jedná 
o možnosti přemístění KSÚS do ne-
využitého průmyslového areálu 
u Kolovratské ulice. 

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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Informace z radnice

PŘÍJMY

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

204Ê984Ê000,00 218Ê284Ê000,00 43Ê819Ê700,81 20,07

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

74Ê691Ê142,00 75Ê668Ê940,00 21Ê136Ê243,68 27,93

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12Ê373Ê501,00 12Ê993Ê942,00 721Ê111,00 5,55

Přijaté dotace 42Ê257Ê800,00 62Ê606Ê770,96 26Ê653Ê370,46 42,57

Přijaté splátky půjček 85Ê200,00 85Ê200,00 17Ê100,00 20,07

Příjmy celkem 334Ê391Ê643,00 369Ê638Ê852,96 92Ê347Ê525,95 24,98

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

51Ê400Ê907,00 109Ê642Ê983,87 14Ê893Ê036,13 13,58

Rozpočtové příjmy celkem 385Ê792Ê550,00 479Ê281Ê836,83 107Ê240Ê562,08 22,38

Přebytek hospodaření za minulý rok 37Ê045Ê284,00 58Ê849Ê249,48 58Ê849Ê249,48 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422Ê837Ê834,00 538Ê131Ê086,31 166Ê089Ê811,56 30,86

VÝDAJE

Rozpisové rezervy 2Ê550Ê000,00 3Ê774Ê076,91 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 255Ê467Ê006,00 268Ê603Ê128,61 51Ê423Ê417,96 19,14

Kapitálové (investiční) výdaje 57Ê360Ê351,00 119Ê659Ê543,98 12Ê677Ê495,54 10,59

Rezervy na investice 39Ê259Ê080,00 20Ê874Ê939,85 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 96Ê619Ê431,00 140Ê534Ê483,83 12Ê677Ê495,54 9,02

Výdaje celkem 352Ê086Ê437,00 409Ê137Ê612,44 64Ê100Ê913,50 15,67

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

51Ê400Ê907,00 109Ê642Ê983,87 14Ê893Ê036,13 13,58

Rozpočtové výdaje celkem 403Ê487Ê344,00 518Ê780Ê596,31 78Ê993Ê949,63 15,23

Splátky úvěru 19Ê350Ê490,00 19Ê350Ê490,00 5Ê952Ê489,60 30,76

Výdaje vč. splátky půjčky 422Ê837Ê834,00 538Ê131Ê086,31 84Ê946Ê439,23 15,79

rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 81Ê143Ê372,33

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 3. 2016 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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

Ve dnech 7. 4. a 12. 4.2016 se uskutečnilo v obřadní 
síní na Staré radnici slavnostní vítání občánků
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Pan starosta Vladimír Kořen a radní pan David Micha-
lička přivítali 40 nových občánků. Zazpívat nám přišly 
děti z mateřské školky Zahrádka a Čtyřlístek z Kolovrat-
ské ulice.
Všem děkujeme za účast a příjemně strávené dopoledne.

Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky
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Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění uprav.
 rozpočet v Kč rozpočet v Kč k 31. 12. 2015 v Kč rozpočtu

Závěrečný účet města za rok 2015 
Závěrečný účet města za rok 2015 byl spolu s účetní závěrkou města za rok 2015 schválen 
na dubnovém jednání zastupitelstva, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad. Jde o obsáhlý dokument, který byl v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách města. 
Součástí je účetní závěrka, která musí být ověřena auditorem. Výrok auditora: „Při přezkoumání 
hospodaření podle § 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Ze závěrečného účtu pro vás vybíráme následující informace o městě Říčany
1. Aktiva města dosahují částky 3.014.071.235 Kč. Tato aktiva podléhají kompletní 
inventarizaci. 
2. Stav nesplacených bankovních úvěrů k 31.12.2015 činí 76.858.204 Kč.
3. Výsledky hospodaření:

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)

203 223 000,00 206 384 826,06 224 695 973,95 108,87

Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací 
automaty, školné, stravné, pokuty) 65 114 824,00 80 514 209,28 86 329 637,29 107,22

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 5 282 525,00 9 102 392,00 9 096 063,00 99,93

Přijaté dotace 108 788 894,46 139 598 734,80 107 653 131,46 77,12

Přijaté splátky půjček 580 200,00 1 469 258,80 1 469 258,00 100,00

Příjmy celkem 382 989 443,46 437 069 420,94 429 244 063,70 98,21

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 132 931 039,84 127 684 750,92 96,05

Rozpočtové příjmy celkem 478 446 271,53 570 000 460,78 556 928 814,62 97,71

Přebytek hospodaření za minulý rok 26 615 725,02 61 322 483,42 36 322 483,42 100,00

prostředky uložené ve st. dluhopisech 25 000 000,00  

cizí prostředky (nevyplacený doplatek cestovného) 750,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 505 061 996,55 631 322 944,20 618 252 048,04 97,93

VÝDAJE

Běžné (provozní) výdaje 236 867 239,25 286 160 145,58 263 423 575,82 92,05

Rozpisové rezervy 2 845 000,00 3 661 040,39 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 239 712 239,25 289 821 185,97 263 423 575,82 90,89

Kapitálové (investiční) výdaje 134 579 611,86 158 077 768,45 133 892 770,94 84,70

Rezervy na investice 2 821 217,37 16 101 249,06 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 137 400 829,23 174 179 017,51 133 892 770,94 76,87

Výdaje celkem 377 113 068,48 464 000 203,48 397 316 346,76 85,63

Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 95 456 828,07 132 931 039,84 127 684 750,92 96,05

Rozpočtové výdaje celkem 472 569 896,55 596 931 243,32 525 001 097,68 87,95

Splátky úvěru 32 492 100,00 34 391 700,88 34 391 700,88 100,00

Výdaje vč. splátky půjčky 505 061 996,55 631 322 944,20 559 392 798,56 88,61

rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 58 859 249,48  
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Informace z radnice
Nejvýraznější nečerpání rozpočtu je v oblasti investic (40 mil. Kč, tj. 23 %). Nečerpány zůstaly také rozpočtové rezervy v celkové 
výši 16,1 mil. Kč. Dále řada investičních akcí byla zahájena až na podzim, a tak některé investiční akce přecházejí do roku 2016 
jako rozestavěné, resp. nedokončené či nebyla zahájena realizace, u řady projektů byly vystaveny objednávky či uzavřeny smlou-
vy, ale k fakturaci dojde až začátkem roku 2016. Jedná se o tyto významnější akce: chodník Březská, projekt cyklostezky, lesní 
cesty u Jurečka, chodník Černokostelecká, odbahnění Mlýnského rybníka, opatření na toku Říčanského potoka, rekonstrukce 
kabin Rugby a odkupy pozemků.  Nečerpané investiční výdaje byly již převedeny do rozpočtu 2016 při jeho schvalování v prosinci 
2015, zbývající část byla zahrnuta do úpravy rozpočtu města na rok 2016, která byla schvalována na únorovém zastupitelstvu.

4. Finanční vypořádání státních účelových dotací za rok 2015
Celkový objem poskytnutých transferů městu je 107,65 mil. Kč, z toho účelově určených, podléhajících finanční-
mu vypořádání 74,4 mil. Kč. 

náZEV
 

částKA
nEinVEstiční

částKA 
inVEstiční 

částKA 
cElKEM

Příspěvek státu na výkon st. správy:    
Souhrnný dotační vztah 33 296 400,00  33 296 400,00
Sociálně-právní ochrana dětí 4 972 552,00  4 972 552,00
Dotace na výkon sociální práce 592 000,00  592 000,00
Zvýšení kvality soc. právní ochrany dětí 937 433,25  937 433,25
Transfery od obcí: 
Transfery od obcí na MŠ a ZŠ 513 849,00 330 000,00 843 849,00
Transfery od obcí na výkon přenesené působnosti 138 698,00  138 698,00
Transfery od obcí MAP (Místní akční program) 200 000,00  200 000,00
transfery od obcí na hasiče 20 000,00  20 000,00
Účelové dotace:  
rek. komunikace Olivova  7 476 232,73 7 476 232,73
rek. Sokolská - zřízení kmen. Tříd, zateplení, okna  2 981 257,20 2 981 257,20
Zahrada u MŠ Zahrádka  744 735,89 744 735,89
Výstava nové MŠ Zahrádka 574 504,48 7 609 005,86 8 183 510,34
Konsolidace IT a nové TC 39259 4 857 549,00 4 896 808,00
Dostavba areálu volnočasových aktivit Pacov I. et. 101 002,08 12 971 290,15 13 072 292,23
Víceúčelové hřiště Bezručova 900,00 390 844,00 391 744,00
Rekonstrukce kom. Štefánikova, Rýdlova  11 600 116,21 11 600 116,21
rek. Mariánského sloupu  261 962,00 261 962,00
50. rovnoběžka  314 910,00 314 910,00
Zakládání krajinných prvků 5 270 780,64  5 270 780,64
opravy komunikací po povodních 401 944,89  401 944,89
volby do zastupitelstev obcí 14 850,00  14 850,00
Dotace na výpočetní techniku pro registr vozidel 36 300,00  36 300,00
Věcné prostředky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 54 948,00 200 000,00 254 948,00
Odborný lesní hospodář 628 721,00  628 721,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona 178 950,00  178 950,00
Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26  132 493,00 132 493,00
Platba na plochu zemědělské půdy 14 194,05  14 194,05
Dotace na pracovní místo z Úřadu práce 84 568,00  84 568,00
Dotace na škody v lese po povodních 1 670 000,00  1 670 000,00
Průtokové: 
DPS Senior 1 243 600,00  1 243 600,00
Muzeum 4 143 773,03  4 143 773,03
1. ZŠ Masarykovo nám. 1 290 888,00  1 290 888,00
ZŠ U Říčanského Lesa 1 267 620,00  1 267 620,00
Knihovna 55 000,00  55 000,00
MěKS 40 000,00  40 000,00
celkem přijaté transfery 57 782 735,42 49 870 396,04 107 653 131,46
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5. Výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací města a MaKS, o.p.s.:

Příspěvková organizace 
Hospodářský výsledek 

za rok 2015
(+ zisk, - ztráta) v tis. Kč

I. ZŠ, Mas. nám. 71 Říčany 197

ZŠ Říčany, Bezručova 94 88

Základní škola U Říčanského lesa 172

Základní umělecká škola Říčany 428

Základní škola Nerudova, Říčany 38

Mateřská škola Srdíčko 291

MŠ U Slunečních hodin 234

Mateřská škola Čtyřlístek 151

Mateřská škola Zahrádka 868

Městské kulturní středisko 411

Husova knihovna 46

Muzeum Říčany 280

Dům s pečovatelskou službou 942

Nemocnice s poliklinikou v Říčanech -1

Mediální a komunikační servis o.p.s. 41

6. Město Říčany je členem:
 Svazu měst a obcí (od r. 1990)
 Sdružení zimních stadiónů v České republice (od 6/1990)
 Sdružení vlastníků obecních lesů (od r. 1992)
 Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj (od r. 2001).
 Asociace turistických informačních center České re-

publiky (od 18. 1. 2003).
 Českého institutu interních auditorů (od 10. 3. 2004)
 Národní sítě Zdravých měst ČR (9. 6. 2004
 Úpravny vody Želivka, a.s. (od r. 1996) 
 Benchmarkingové iniciativy  BI 2005 (1. 9. 2008)

7. Město je zakladatelem:
 Bytového družstva 2000 (13. 12. 1999) 
 obecně prospěšné společnosti Komunitní centrum Ří-

čany  (9. 11. 2005), 
 obecně prospěšné společnosti Centrum komunitních 

služeb města Říčany v likvidaci (IČ (10. 6. 2009) 
 Mediálního a komunikačního servisu, o.p.s. (9. 3. 2011) 
 Olivovy dětské léčebny, o.p.s.,(15. 3. 2015)

Mezinárodní spolupráce:
 Smlouva mezi sdruženými městy Říčany – Albertslund 

v Dánsku (od r. 1993)
 Smlouva o spolupráci mezi městy Říčany – Whitstable v Anglii
 Spolupráce s městy Grabow (Německo), Molndal 

(Švédsko), Borken (Německo), Dainville (Francie)
Věra Krejčová, vedoucí Odboru finančního MěÚ v Říčanech
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje

Z knihy událostí
16. března, 15.04
Při běžné kontrolní hlídkové činnosti si autohlídka strážníků 
při průjezdu kruhovým objezdem v ulici Říčanská u prodej-
ny obchodního řetězce všímá řidiče osobního motorového 
vozidla, který předjíždí čekající kolonu vozidel přímo v nájez-
du na kruhový objezd. Mezi řidičem tohoto vozidla a jiným 
řidičem čekajícím na průjezd kruhovou křižovatkou vzniká 
slovní konflikt. Strážníci proto zastavují služební vozidlo 
a přistupují k řidiči, který předjíždí čekající kolonu vozidel, 
a žádají jej o vysvětlení jeho chování a dále mu sdělují, že 
svým chováním ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního 
provozu a dopouští se přestupkového jednání z hlediska zá-
kona o provozu na pozemních komunikacích. Při komunika-
ci s řidičem je zřejmě, že tento je pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky. Strážníci jej vyzývají k předložení dokla-
dů potřebných k řízení vozidla a dále k prokázání totožnos-
ti. Řidič vozidla na výzvu reaguje tak, že se zprudka rozjíždí 
do kruhové křižovatky, kdy ji projíždí vysokou rychlostí, a to 
výjezdem v protisměru, a pokračuje ve své jízdě ulicí Bará-
kova. Strážníci se za řidičem vydávají a po krátkém ujíždění 
řidič vjíždí do slepé části ulice Nádražní, kde řidič zastavuje 
a vystupuje z vozidla. Řidič byl opětovně vyzván k předložení 
dokladů potřebných k řízení vozidla a prokázání totožnosti. 
Výzvě k prokázání totožnosti již vyhověl. Řidičský průkaz 
a osvědčení o registraci vozidla ale u sebe nemá. Lustrací je 
zjištěno, že řidičské oprávnění má blokováno. Na místo byla 
následně strážníky přivolána hlídka Policie ČR, která v rámci 
šetření události řidiče vyzvala k orientační dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu. Tuto řidič odmítl. Celou událost si 
tak převzala Policie ČR k provedení dalších úkonů a opatření.

21. března, 14.00 
Díky perfektní součinnosti pražské a říčanské městské poli-
cie se podařilo odhalit hledaného muže. Strážníci přijímají 
telefonické oznámení od řidiče linkového autobusu ze za-
stávky Průmyslový areál Říčany na Černokostelecké ulici 
o dvou agresivních opilcích, kteří zde ničí skleněné výplně 
autobusové zastávky. Strážníci po příjezdu na místo zjiš-
ťují, že muži na zastávce popíjejí alkohol a slovně napadají 
kolemjdoucí, ale vzhledem k tomu, že se již nachází na ka-
tastrálním území hl. m. Prahy, není možné využít ze strany 
říčanských strážníků žádná zákonná oprávnění k řešení 
události. Celá událost je proto předána strážníkům městské 
policie hl. m. Prahy. Po příjezdu pražských strážníků je zjiš-
těna totožnost obou mužů, kdy vychází najevo, že na jedno-

ho je vydán příkaz k zatčení a je v pátrání Policie ČR. Druhý 
muž je natolik opilý, že není schopen koordinovat své pohy-
by a neustále vstupuje do vozovky před projíždějící vozidla. 
Jelikož ohrožuje svůj život a zdraví, přivolali pražští kolego-
vé na místo specializované vozidlo pro odvoz opilců. Do pří-
jezdu tohoto hlídkového vozidla však dochází k vyhrocení 
situace a pražskými kolegy musí být použity proti opilci do-
nucovací prostředky. Agresivní opilec tak putoval na protial-
koholní záchytnou stanici s pouty na rukou. Druhého opilce, 
po kterém bylo vyhlášeno pátrání, si na místě převzali kole-
gové od Policie ČR. Chováním obou mužů se budou zabývat 
úředníci příslušného správního orgánu Magistrátu Hl. m. 
Prahy.Včera odpoledne přijali strážníci z Obvodního ředitel-
ství Městské policie Praha 15 žádost o součinnost od Měst-
ské policie Říčany, s tím, že v ulici Pod Bahnivkou se nachází 
dva agresivní opilí muži, kteří na autobusové zastávce Prů-
myslový areál Říčany měli kopat do skleněných výplní. Vče-
ra odpoledne přijali strážníci z Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 15 žádost o součinnost od Městské policie 
Říčany, s tím, že v ulici Pod Bahnivkou se nachází dva agre-
sivní opilí muži, kteří na autobusové zastávce Průmyslový 
areál Říčany měli kopat do skleněných výplní.
Muži měli na zastávce popíjet alkohol a navíc slovně napadat 
kolemjdoucí. Vzhledem k tomu, že se muži přesunuli na katast-
rální území Prahy, byli na místo vysláni pražští strážníci. Hlídka 
následně provedla kontrolu jejich totožnosti a zjistila, že na jed-
noho z mužů byl vydán příkaz k zatčení a je v pátrání Policie ČR. 
Strážníci ho proto předali Policii ČR k dalšímu opatření.
Druhý muž byl tak opilý, že neudržel rovnováhu a ohro-
žoval svůj život a zdraví, strážníci na místo přivolali speci-
alizovanou autohlídku pražské městské policie pro odvoz 
opilců. Ta agresivního muže s pouty na rukou převezla 
na záchytnou stanici. Chováním obou mužů se budou za-
bývat úředníci příslušného správního orgánu.

24. března, 10.45
Strážníci přijímají telefonické oznámení od zaměstnan-
ce městského úřadu o jízdě terénního vozidla Mitsubishi 
lesem přes lesní cesty v lokalitě nad Rokytkou směrem 
k ulici V Žaludech. Díky svědectví osob se uvedené vozidlo 
daří nalézt zaparkované v zahradě na rohu ulic V Žaludech 
a Nad Jurečkem. Strážníci provádí šetření kdy je zjištěna 
majitelka pozemku, na kterém je vozidlo odstaveno. S maji-
telkou pozemku je hovořeno a ta uvádí, že neví, kdo vozidlo 
řídil. Lustrací vozidla je zjištěn majitel a celá událost byla 
strážníky oznámena příslušnému správnímu orgánu, do je-
hož působnosti projednání patří. Nejedná se o ojedinělý 
případ, kdy si řidiči zkracují cestu lesem. Upozorňujeme, že 
jak pracovníci města, tak strážníci lesy ale zejména jízdu vo-
zidel, čtyřkolek a motocyklů po lesních cestách kontrolují.

26. března, 23.53
Při pěší hlídce registruje hlídka strážníků hlasité projevy 
osob z ulice Bezručova u ulice K Podjezdu. Při příchodu 
strážníků ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad jsou 
spatřeni dva mladíci, kteří právě převracejí tyto kontejnery 
a vše si natáčí na mobilní telefon. Při spatření hlídky stráž-
níků blížící se k místu oba okamžitě z místa poodešli na roh 
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Bezpečnost a infrastruktura

Naše jednotka zasahovala v uplynulém období u dvou požárů. 
25. března jsme byli povoláni k požáru bytu v ulici 17. listopa-
du, zde se naštěstí jednalo o spálené potraviny. A 29. března 
jsme vyjížděli do Nedbalovy ulice, kde došlo k požáru garáže, 
která byla v době nahlášení již v celém rozsahu zasažena požá-
rem. Jaro je období, kdy vyrážíme na návštěvy do mateřských 
škol. Letos jsme poprvé zavítali do MŠ Landie, a to v pondělí 
11. dubna. Dětem jsme ukázali naši techniku a vybavení, zo-
pakovali jsme si zásady bezpečného chování a děti si mohly vy-
zkoušet hašení domečku z ruční stříkačky. Naši mladší žáci již 
začali s venkovními tréninky na jarní kolo soutěží v požárním 
sportu a hlavně na květnové kolo hry Plamen, které se uskuteč-
ní 14. a 15. května v Čelákovicích.  V souvislosti s příchodem 
hezkého počasí musíme upozornit na pravidla spalování biolo-
gického odpadu. Jaro je obdobím, kdy lidé pracují na svých za-
hrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s vypalo-
váním porostů a spalováním biologického odpadu (listí, větví, 
rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochra-

ny je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 
Bohužel každoročně při této činnosti dochází ke zbytečným 
ztrátám na majetku a lidských životech. Vypalování porostu 
je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat 
u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob až 
do výše 500 000 Kč. Platnou vyhláškou na území města je spa-
lování odpadu také zakázáno. K jeho likvidaci můžete zdarma 
využít prostor sběrného dvora. Stejně tak ještě na sklonku top-
né sezóny připomeneme pravidla pro čištění, kontrolu a revizi 
spalinových cest. Nyní také nastává období, kdy do našeho 
kraje přijíždějí chataři a rekreanti, aby zde trávili svůj volný 
čas ve svých rekreačních objektech. A protože květnové dny  
nebývají  ještě příliš teplé, je i nyní třeba si mnohdy přitopit 

v kamnech. Proto i zde apelujeme na pra-
videlné čištění spalinových cest, které se 
v případě sezónního provozu musí čistit 2x 
ročně. Od letošního roku je totiž v platnosti 
nová vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kont-
role a revizi spalinové cesty. Oproti předcho-
zí právní úpravě jsou zde změněny lhůty pro 
provádění čištění a kontrolu spalinové cesty. 
Pro přehlednost otiskujeme úplné znění pří-
lohy výše uvedené vyhlášky. Určitě se však 
seznamte s jejím úplným zněním.

Filip Šilar, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

křižovatky ulic a zapálili si cigaretu. Strážníci na místo přivo-
lávají i autohlídku strážníků z důvodu možného útěku osob 
z místa. Oba mladíci jsou vyzváni k prokázání totožnosti 
a poučeni o spáchaném přestupkovém jednání. Oba své jed-
nání popírají a tvrdí, že stojí pouze na rohu křižovatky ulic, 
kouří a kontejnery byly převráceny již v době jejich přícho-
du. Na argumentaci strážníků, že při svém jednání byli oba 
strážníky viděni a v místě se nikdo jiný nenachází, navíc mají 
zašpiněné oblečení od toho, jak kontejnery převraceli, trvali 
na své verzi. Jelikož oba výše uvedení při jednání s hlídkou 
strážníků špatně artikulovali a mluvili nesouvisle, provedli 
strážníci orientační dechovou zkoušku na přítomnost alko-
holu, a to s pozitivním výsledkem, kdy se hodnota u obou 
mladíků přiblížila k hodnotě 1,5 promile. Oba mladíci byli 
strážníky poučeni o podezření ze spáchání přestupkového 
jednání, které bude oznámeno příslušnému správnímu or-
gánu, do jehož působnosti projednání patří. Navíc, šetřením 
bylo zjištěno, že jeden z mladíků nedosáhl plnoletosti, proto 
byl převezen na služebnu městské policie a následně předán 
svému zákonnému zástupci. V tomto případě byla událost 
navíc oznámena i Odboru sociálních věcí - sociálně-právní 
ochrany dětí městského úřadu Říčany.

11. dubna, 11.44
Policie ČR žádá strážníky o součinnost v ulici Sadová. Zde 
došlo k propadu travnatého pásu vedle komunikace a to 
pod tíhou dítěte při vycházce mateřské školy. Dítě spadlo 
do propadliny asi čtyři metry hluboké. Na místě byl tak nut-
ný zásah Hasičského záchranného sboru a zdravotnické 
záchranné služby z důvodu vyproštění a následného ošet-
ření dítěte. Policisté a strážníci následně provizorně zajistili 
místo proti vstupu dalších osob a byl vyrozuměn příslušný 
odbor městského úřadu k řádnému zajištění místa propadu 
a uvedení komunikace do příslušného stavu.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné

PlynnéCelo-
roční 

provoz

Se-
zónní 

provoz

Celo-
roční 

provoz

Se-
zónní 

provoz

do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové 
cesty

3x 
za rok

2x 
za rok

2x 
za rok

1x 
za rok

1x 
za rok

Kontrola spalino-
vé cesty 1x za rok 1x za rok 1x 

za rok

nad 50 kW Čištění a kontrola 
spalinové cesty 2x za rok 1x za rok 1x 

za rok
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Pivoňka keřovitá
Paonia suffruticosa

Životní prostředí a zdraví

Bylinná pivoňka lékařská (Paeonia of-
ficinalis), která pochází ze Středozemí, 
u nás byla jako okrasná a léčivá rostlina 
pěstována od středověku. V posledních 
stoletích ji však co do oblíbenosti 
předčila dovezená pivoňka keřovitá.
Pivoňky všeobecně rostou v mírně 
teplých oblastech všech kontinentů 
severní polokoule. Celkem je jich zná-
mo asi 33 druhů.
Pivoňka keřovitá pochází z podhůří 
Himálaje - ze západní Číny, Tibetu 
a Bhútánu. Do Evropy byla dovezena 
až na konci 18. století.
V Číně se této velmi oblíbené pivoňce 
říká růže bez trní. Tradice jejího šlech-
tění je tam více než 2 000 let stará. V 8. 
století byla pivoňka keřovitá dovezena 
do Japonska, které se stalo dalším cen-
trem šlechtění. Dnes je na celém světě 
známo asi 1 000 kultivarů.
Pomalu rostoucí keř dosahuje výšky ko-
lem 1,5 m. U nás se dožívá věku přes 50 

let, v Číně jsou známé exempláře staré 
až 400 let. Zašpičatělé laločnaté listy 
na podzim opadávají. Na jaře raší nové 
výhony zakončené květními pupeny.

Mohutné květy s průměrem do 30 cm 
vykvétají v květnu. Mají barvy od bílé 
přes žlutou a růžovou po odstíny čer-
vené až k fialové. Mohou být i různě 
skvrnité nebo žíhané. Rozmanitost 
květů různých kultivarů je dána také 
tvarem korunních lístků a jejich okra-
jů, ty bývají celokrajné, zubaté, třapa-
té nebo zvlněné.
Po odkvětu na rostlině dozrává 
souplodí plstnatých měchýřků, které 
ukrývají lesklá tmavá semena.
V říčanských zahradách jsou kultiva-
ry pivoňky keřovité často vysazovány 
(obrázky z ulice E. Beneše). 
Čínská medicína hojně používá kůru 
a kořeny této pivoňky. I díky tomu 
jsou původní populace v přírodě zřej-
mě vyhynulé a nahrazené zplanělými 
keři z kultury. I když stojí trochu v po-
zadí, podobný příběh jak doma v Asii 
tak ve světě, zažívá bylinná pivoňka 
čínská (Paeonia lactiflora).

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Jaro v Olivovně 
J a r n í 
m ě s í -
ce se 

v Olivovně ujaly vlády a naše léčebna 
je připravena na novou sezónu. Letos 
je jubilejní, již stodvacátá. 
Také v tomto roce bude léčebný pro-
gram doplněn o celou řadu akcí pro 
děti na pobytu, a to i se zapojením 
veřejnosti z Říčan a okolí. Nesmíme 
však zapomínat, že našim hlavním 
posláním je léčit naše malé pacien-
ty a podle možností jim zpříjemnit 
jejich léčebný pobyt. Oblíbené je 
pořádání dětských divadélek. At-
mosféra těchto představení je vždy 
veselá a bezprostřední reakce dětí 
na sebe nenechají dlouho čekat. 
Po představení následuje pro zájem-
ce prohlídka naší historické budovy. 
Odborná témata na pravidelných 
lékařských seminářích lákají stále 
širší veřejnost. Garantem těchto 
seminářů je naše paní doktorka 
MUDr. Böhmová, za což jí patří náš 

neskonalý dík. Častými návštěvníky 
se rovněž stali žáci říčanských škol, 
kteří přicházejí na exkurze a zjišťují, 
co se vlastně v tom zámečku na kon-
ci Říčan léčí a jak zajímavá historie 

tento areál provází. My totiž nemá-
me den otevřených dveří, my máme 
dveře stále otevřené všem potřeb-
ným a zvídavým.

Jiří Bruk, ředitel ODL   

Olivovnu navštívily i děti ze zš Bezručova Říčany
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Jaro už je v plném proudu. Teplé jar-
ní dny jsme prožili aktivně – návštěva 
zámku Mnichovo Hradiště, účast na 10. 
ročníku Veletrhu For Senior v Praze, 
Povídání o historii a mnoho dalších 

pravidelných akcí. A co nás čeká v květnu? Květen je 
každoročně měsíc, kdy se pro seniory a zdravotně po-
stižené uskutečňuje rekondiční pobyt – tentokrát nás 
čeká oblast Pardubicka. Cílem rekondičních pobytů, 

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14.00 hodin v jídelně DPS Senior.
Povídání o historii – každou druhou středu od 16.00 ho-
din ve společenské místnosti DPS Senior. 

Akce:
n 7. května, sobota – Jarní keře – komentovaná pro-
hlídka v Dendrologické zahradě Průhonice – Místo: 
Průhonice. Začátek: 11.00h. Příspěvek účastníků: 100,- 
Kč (členové Klubu Senior 50 Kč). Sraz na aut. zastávce  
Masarykovo nám., odjezd autobusem č. 385 v 9.50 h (jízd-
né si  hradí účastníci sami). Doba trvání akce 2 – 3 hodiny. 
n 10. května, úterý – Setkání s hudbou – Den matek – 
Místo: KC Labuť Říčany. Začátek: 14.00 h. Setkání se usku-
teční ke Dni matek - každá žena obdrží kytičku, ale setkání 
není určeno pouze jim, vítáni jsou všichni. Vstup zdarma.
n 11. – 13. května – Rekondiční pobyt – Pardubicko – 
Místo: Pardubice. Třídenní rekondiční pobyt. Místo od-
jezdu: aut. zastávka K Žel. stanici 7.50 h, aut. zastávka 
Rychta 7.55 h, aut. zastávka Sukova 8.00 h, aut. zastávka 
Masarykovo nám. 8.05 h. Cena pobytu včetně dopravy 
a vstupného: 980 Kč. Předpokládaný program rekondice: 
ubytování v hotelu Trim v Pardubicích, prohlídka kultur-
ních  památek – např. hrad na Kunětické Hoře, kladrub-
ský hřebčín, zámek Pardubice apod. 
n 19. května, čtvrtek – Kavárnička – Místo: DPS Senior – 
jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjemné posezení a popovídání 
při kávě nebo  čaji. Všichni jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, e-mail: seniorcentrumri-
cany@centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komen-
ského nám. 1850, Říčany.

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 19. května 2016 od 10.30 do 12.00 h. (posun je z dů-
vodu zajištění akce v pravidelné době).

které probíhají již od roku 2007, je zlepšit kvalitu života 
seniorů a zdravotně postižených občanů. Dvakrát ročně 
se senioři vydají na několikadenní pobyty v krásných ob-
lastech naší země, poznávají nejen kulturní a přírodní 
památky, ale věnují se i pohybovým aktivitám. V květnu 
budou také zahájeny počítačové kurzy pro seniory. Kurz 
bude určen mírně pokročilým začátečníkům. Počet osob 
v kurzu je omezen na 5 osob, přihlášení včetně úhrady 
je nutné provést v co možná nejkratší době. Přijďte mezi 
nás – moc se těšíme.

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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Komunitní centrum Říčany, o. p. s.
kancelář: Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany, tel.: 737 587  130, e-mail: kc.ricany@seznam.cz
úřední hodiny pro veřejnost: středa 13–17 hod. a dále po domluvě www.kcricany.cz

Komunitní centrum 
Říčany poskytuje již 
osmým rokem obča-
nům sociální služby 
pro seniory a rodiny 
s dětmi. V rámci služ-

by Osobní asistence dojíždí vyškolení 
asistenti ke klientům domů a pomáhají 
s péčí o vlastní osobu, kterou z důvodu 
věku nebo onemocnění již sami klienti 
nezvládají. Služba přispívá k zachování 
samostatnosti seniorů a eliminuje tak 
nutnost stěhování např. do domova 
důchodců nebo doplňuje časové mož-
nosti ostatních členů pečující rodiny. 
Asistenti dočasně vypomáhají také 
při návratech z hospitalizace nebo při 
akutním zhoršení zdravotního stavu. 
Osobní asistence může být jednorázo-
vá, krátkodobá i dlouhodobá a posky-
tuje se na celém území říčanského re-
gionu. V roce 2015 docházeli asistenti 
celkem k 41 klientům a poskytli téměř 

3500 hodin přímé péče. Více informací 
naleznete na webových stránkách nebo 
se o možnostech služby můžete tele-
fonicky informovat u vedoucí služby 
na tel. 731 167 979. Služba se posky-
tuje za úhradu stanovenou zákonem č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách.
Program SPOLU DOMA nabízí zdar-
ma pomoc rodinám s dětmi, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci. So-
ciální pracovníci zpravidla také navště-
vují klienty v jejich domácím prostředí 
a pomáhají vyřešit vztahové, finanční, 
výchovné a další problémy. Práce s kli-
enty se zaměřuje na stanovení cíle 
pro zlepšení aktuální situace a plnění 
jednotlivých kroků. Cílem spolupráce 
s klienty je motivace a podpora k vyře-
šení jejich tíživé situace, nikoliv jejich 
hodnocení. Služba je poskytována 
zdarma občanům říčanského regionu. 
S klienty je obvykle navázána dlouho-
dobá spolupráce, ale zájemci mohou 

využít také jednorázové anonymní po-
radny osobně v kanceláři KCŘ na adre-
se Široká 24/17 v Říčanech, a to vždy 
v úterý od 9 do 13 hod., nebo se mohou 
o možnostech řešení své situace pora-
dit telefonicky na 737 536 201 nebo e-
-mailu spoludoma@kcricany.cz. 
Dále občanům nabízíme také zdarma 
Aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Na rozdíl 
od Osobní asistence se jedná o setkávání 
se seniory nebo zdravotně postiženými, 
jehož cílem je zamezit osamělosti ply-
noucí z vyřazení z běžného pracovního 
a společenského života. Sociální pra-
covník se zaměřuje na udržování klientů 
v aktivním životě, společně vyhledává 
možnosti trávení volného času nebo 
terapeuticky pracuje např. s lidmi, u kte-
rých se zhoršují mentální schopnosti. 
Vše o našich službách se dozvíte 
na stránce www.kcricany.cz a na uve-
dených telefonních číslech. 

Již téměř tři roky připravuje Cent-
rum Na Fialce pestrý program také 
pro naše starší spoluobčany. Říčan-
ští senioři se pravidelně setkávají 
na přednáškách Centra celoživot-
ního vzdělávání, které jsou velmi 
populární. Ti aktivnější navštěvují 
dokonce pravidelné cvičení pro 
udržení dobré fyzické kondice. 
Přednášky Centra celoživotního vzdě-
lávání nabízí nejen nové a zajímavě 
podané informace z různých oborů, 
ale také pravidelné setkání lidí stejné 
generace a zájmu. Nepopulárnějším 
studijním oborem je Dobrodružství 
historie, který bude pokračovat i v  pod-
zimním semestru. Nově se budete moci 
těšit i na nový cyklus Dobrodružství 
cestování, plný zajímavých přednášek 
o exotických místech naší planety. 
Dlouhodobě stoupá obliba také umě-
leckým oborům. Proto jsme pro pod-
zimní semestr zařadili cyklus předná-
šek na téma Mistři světového umění. 
I v pokročilém věku si můžete zacho-

vat dobrou fyzickou kondici. Oblíbené 
je cvičení Zdravotní jóga, nebo nové 
cvičení pro zdravá záda SM systém. 
Dobrou kondici si můžete upevnit 
nejen cvičením, ale také pravidelným 
plaváním. Nově jsme do programu 
zařadili lekce zdravotního plavání pod 
vedením zkušené fyzioterapeutky. 
Pestrý program Centra Na Fialce do-
plňuje i kulturní vyžití pro seniory. 
Filmové představení  - aktuální české 
i zahraniční filmové novinky můžete 
shlédnout také v příznivějších vysíla-
cích časech. Ve čtvrtek 5.5 vás zveme 
na projekci úspěšného filmu Teorie 
tygra s besedou za účasti režiséra Rad-
ka Bajgara. V  úterý 10. 5. uvedeme 

dokument o legendárním divadelním 
uskupení Sklep. Na Fialce jej uvede 
jeden z kmotrů centra herec divadla 
Sklep a popularizátor architektury Da-
vid Vávra. V květnu můžete zhlédnout 
nový dokument o útěku Jaroslava Vrby 
z Osvětimi -22 utajovaných stran. 
Více informací a aktuální program 
najdete na www.nafialce.cz a www.
kino.nafialce.cz

Na Fialce se nudit nebudete

V rámci oslav 700. výročí narození Karla IV.  
vás zveme na unikátní přednášku  
HRADY KARLA IV.  
A OSTATNÍCH LUCEMBURKŮ
V pondělí 16. 5. 2016 od 18 hodin
Přednáší PhDr. Jiří Sommer, CSc., 
odborník na naše hrady a zámky
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V dubnu proběhl 
tradiční jarní úklid
Tradičního jarního úklidu se účastnilo 
7 dospělých a 9 dětí  (jedno ještě moc 
nechodilo, ale sběru odpadu se aktivně 
účastnilo). Nepořádku nebylo moc, ale 
s plněním kontejneru aktivně pomohli 
i občané z okolí.  Uklízeli jsme nivu poto-
ka mezi bývalým kluzištěm a rybářským 
územím. Děkujeme všem zúčastněným 
za pomoc. Jana Slámová

Vycházka na louku 
u Vojkova
V neděli 8. května, sraz v 10:00 na au-
tobusové zastávce Tehovec, Vojkov
Vypravte se s námi na rozkvetlou louku 
za prstnatci májovými. Tuto louku Eko-
centrum Říčany dlouhodobě udržuje, 
louka je velmi druhově pestrá, na zalo-
žených trvalých čtvercích jsme napočí-
tali 35 druhů rostlin na metr čtvereční. 
Louka poskytuje stanoviště mnoha růz-
ným druhům hmyzu – motýlů, brouků, 
kobylek aj. Pozorování hmyzu, které 
proběhne jako doprovodný program 
k výstavě Muzea Říčany Společenský ži-
vot hmyzu, povede RNDr. Ivan Brdička.
Vezměte si pevnou obuv, nejlépe holín-
ky. Prosím nevstupujte na louku sami, 
půjdeme ve skupině husím pochodem, 
abychom kvetoucí vstavače neušlapali.
Vycházka se nekoná za trvalého deště.
Kontakt: Kateřina Čiháková, tel.: 
607 082 356.
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těžíme Hliník
Nastává květen a je čas v celé domác-
nosti vyhledat všechen nepotřebný hli-
ník. Předpokládám, že stejně jako mě, 
se i vám doma hromadí množství víček 
od jogurtu a hliníkových plechovek, kte-
ré nyní dostanou možnost být recyklová-
ny. Mimo to třeba najdete již nepotřebné 
ešusy, nebo kráječe na knedlíky, které 
jsou též hliníkové. Věděli jste, že recyk-
lací se ušetří více než 90% energie oproti 
náročné výrobě z primárních surovin?
Jak se pozná hliník? U plechovek nejlé-
pe tak, že na hliníkové plechovce magnet 
držet nebude, případně podle recyklační-
ho symbolu ALU v trojúhelníku. U víček 
je to trochu snazší, hliník snadno zamě-
níte s plastem. Pokud zmačkáte plastové 
víčko, tak se chce narovnat, avšak hliní-
kové víčko drží tvar. Nenoste nám pro-
sím znečištěné a zapáchající obaly. 
POZOR: V letošním roce je novinkou, 
že odděleně sbíráme nápojové ple-
chovky a ostatní tenkostěnný hliník. 
Silnostěnný hliník (ešusy, příbory, tyče 
apod.) také prosím přineste zvlášť.

Platíčka od léků též nepatří mezi hliník, 
protože zpravidla mají příměs plastu.
Pokud nestihnete společný den sběru 
tak nezoufejte. Od začátku letošního 
roku jsou po Říčanech rozmístěny še-
divé kontejnery na kovový odpad (že-
lezo a hliník), kam můžete svůj hliní-
kový odpad odnést v kteroukoliv roční 
i denní dobu. Přesná umístění najdete 
na internetových stránkách města.
Přineste hliník ve středu 4. 5. 2015 
od 14 do 19 hodin do Klubu Ces-
ta (Na Obci 2049/9) v pondělí 9. 5. 
2015 od 16 do 19 hodin do Muzea Ří-
čany (Rýdlova 14)

Alžběta Macková

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 22. května, sraz v 14:00 u 
Říčanské hájovny
Zveme Vás na ptačí odpoledne pro rodi-
ny s dětmi, čeká Vás ukázka kroužkování 
a bojovka pro děti s úkoly. Vedou Alena 
a Petr Klvaňovi. Pořádá Česká společ-
nost ornitologická (www.cso.cz) ve spo-
lupráci s MC Lodička Všechromy. 

Zveme vás na Dvorek naproti muzeu 
na kroužek pro rodiče s dětmi. Setkává-
me se vždy v úterý od 16 do 17 hodin. 
Není potřeba docházet pravidelně, 
přidejte se k nám kdykoli. Jednorázo-
vý vstup je za 50 Kč na rodinu. Peníze 
ze vstupného používáme na úhradu 
krmení a veterinární péče.

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

Pravidelná setkání u zvířátek pro rodiče s dětmi
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Velikonoční výprava
Týden před Velikonocemi 18. - 20. 3. se skautky vyda-
ly na letošní první jarní výpravu do Libčic nad Vltavou. 
Hned po příjezdu se z těchto 24 skautek stalo 24 odváž-
ných elfů hledajících ztracený poklad.
Druhý den vstali elfové brzy ráno a přívozem dopluli 
do Máslovic, kde se zastavili v Muzeu másla, jediném 
ve střední Evropě. Většinu exponátů jsme si mohli dokon-
ce prakticky vyzkoušet.
Elfové se rozdělili na dva rody a po stanovištích došli až 
do Kralup a zpátky do Libčic. 
Zmožené skautky sotva skočily do spacáků a už vstávaly 
na noční hru. Všechny statečně prošly uličkou hrůzy a zís-
kaly poslední díl mapy. 
V neděli ráno jsme si nejdřív pochutnaly na jogurtu s ovo-
cem, pak jsme si zabalily a uklidily klubovnu. Už nám zbý-
valo jen najít poklad - ten nám po provedení komplikova-
ného rituálu předaly elfské stařeny. 

Po obědě jsme dorazily do Říčan, natěšené na další výpravu.
Za oddíl skautek Lenka Slámová, Sojka
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Občanská poradna často řeší 
i mezigenerační vztahy a násilí
Problematika domácího násilí je jednou z nejvážnějších, 
kterou se poradci Občanské poradny Cesty integrace, 
o.p.s., zabývají. Je tak, na rozdíl například dluhového po-
radenství, mnohem složitější. A to proto, že každý rozplé-
taný příběh je podstatně hůře čitelný a jednoznačný než 
třeba exekuční příkaz.
V poradně se poradci setkávají s oběťmi domácího násilí, 
které jsou ještě v aktivním věku a mají ještě sílu a odhod-
lání pro hledání změny, která jim zajistí klidnější a bohatší 
život. Mnohem těžší je řešení případů, kdy jsou obětí seni-
oři, kterým různé formy domácího násilí ztěžují jejich stá-
ří. A nemusí jít o násilí mezi staršími manželi či partnery. 
Není snadné analyzovat hlavní příčiny stavu, kdy se násilí 
dopouštějí děti či vnuci na svých rodičích či prarodičích. 
Dochází k okrádání seniorů o jejich důchody, k vydírání cí-
leným na úspory a majetek, o krytí půjček a hrazení dluhů 
z úvěrů apod.  Pravděpodobně jde u většiny případů analyzo-
vat několik základních příčin, proč se tak děje. Jednou z nich 
je slušné vychování seniorů a ctění rodinných tradic, které 
jim brání „prát veřejně špinavé prádlo“. Možná také zkla-
mání z toho, co z jejich malých a milých vyrostlo navzdory 

veškeré věnované péči, nebo snaha podpořit je stůj co stůj, 
aby už konečně něco v životě dokázali. Ať to rodiče nebo 
prarodiče stojí, co stojí, jen aby neměl syn či dcera ostudu.  
A tak se kromě domácího násilí pak s poradci v poradně řeší 
i dluhy potomků, ohrožení exekucemi, do kterých se díky 
nim dostali. A věnují se mezigeneračním vztahům, které si-
tuaci předcházely či ji doprovázejí. Nejsou výjimkou vztahy 
vycházející z přetrhaných rodinných vazeb, z prostředí, kde 
hlavním činitelem jsou peníze a důraz na osobní pohodlí 
a postavení. Anebo když se přidá i trochu opičí lásky.
V konkrétním případě byl na začátku obyčejný mobil, který 
teenagerovi pořídili rodiče a do jeho plnoletosti platili účet. 
Po jeho osmnácti mu předali odpovědnost za hrazení hovor-
ného. Čas od času mu trochu přispěli zvýšeným kapesným, 
aby se jako vysokoškolák necítil mimo obraz. Ale stejně tak, 
jako neměli radost z jeho studijních výsledků, jim radost ne-
udělal ani exekuční příkaz, který Český telekomunikační úřad 
adresoval matce. Syn několik let dlužil operátorovi, ten se 
marně domáhal svých peněz a nakonec se obrátil na matku, 
která byla ručitelkou smlouvy. Doma pak bylo několik dnů 
dusno, než se podařilo s věřitelem dojednat splátkový kalen-
dář. A to ještě nebylo všechno. Syn mezi tím přesvědčil svou 
babičku, aby si vzala spotřebitelský úvěr na nákup super note-
booku, který nutně potřebuje ke studiu, a rodiče mu nechtějí 

31. 5. 2016 / 8.30 – 12.30
preventivní program pro školy
a veřejnost na Masarykově
náměstí v Říčanech

DEN BEZ
TABÁKU
31. 5. 2016

31. 5. SE NEKOUŘÍ. ZAPOJTE SE I VY!
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU

Pizza Pepé 
Bistro a restaurace na Růžku

NAVŠTIVTE UVEDENÉ NEKUŘÁCKÉ RESTAURACE V ŘÍČANECH

historicko-dobrodružný příměstský tábor s Cestou integrace, o. p. s. Návrat strojem času do minulosti 
města Říčan a hledání indicií, kde je bájný poklad ukryt. Celotáborová hra, výlety, kamarádi, celodenní 
strava a prázdninové užívání :-)

Tábor je určen dětem od 7 do 14 let z Říčan a okolí.
Termíny: 11. – 15. července a 8. – 12. srpna 2016, vždy od 8:30 do 17:00 v prostorách klubu Cesta 
(Na Obci, Říčany).
Cena: 500 Kč (tábor se slevou - více o možnostech slevy naleznete v podmínkách tábora), 
1500 Kč (běžná cena). V ceně obou variant je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd a pití.

Podmínky tábora a přihlášky - www.cestaintegrace.cz
Přihlašování: skoly@cestaintegrace.cz, 774 780 540
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přidat. Pořídil stroj za více než padesát tisíc korun a veškerou 
tíhu splácení nechal na babičce. Ona se mezitím ocitla v léčeb-
ně dlouhodobě nemocných a její příjem už nestačil na splátky 
úvěru.  I ji dostihl věřitel a exekuce na důchod. Nakonec se to 
dozvěděl otec studenta a řešil situaci poněkud nevýchovnými 
pohlavky a striktním stanovením týdenního režimu studenta 
tak, aby měl čas chodit na brigádu a splácet svoje dluhy. 
A jsou také případy, které nemají tak relativně optimistic-
ký konec. Povedené děti či vnuci považují důchody senio-
rů za jisté a snadno dostupné peníze, které jsou díky státu 
bezpečně dostupné.  Nic nehledí na to, že své nejbližší 
dostávají do hodně složitých sociálních situací, do stavu 
nouze, ale hlavně do citové tísně a zklamání. V poradně 
pak bývá smutek i pláč, hodně výčitek. Poradci hledají 
složitě cestu k překonání ostychu, obav a k výběru posky-
tovatelů odborné pomoci. Převážně doporučují hledání 
mezioborové spolupráce poskytovatelů různých služeb 
tak, aby se senioři mohli zamyslet nad tím, jak jejich další 
život může probíhat, aby mohli důstojně dožít v sociálně 
přijatelném prostředí, s potřebnou zdravotní péčí. 
A protože jde i v této fázi poradenství o peníze, doporučují 
konzultace a zapojení dalších odborníků prostřednictvím bez-
platných krizových telefonů Zlaté linky Alpidy, Senior telefo-
nu Života devadesát či Linky 116 006 Bílého kruhu bezpečí. 

Obrátit se s jakýmkoliv dotazem můžete samozřejmě na Ces-
tu integrace, o.p.s. – www.cestaintegrace.cz. Tento projekt byl 
podpořen Československou obchodní bankou, a.s.

Vlastimil Zima, poradce Občanské poradny

Poděkování městu Říčany
Děkujeme vedení města Říčany v čele s panem starostou 
a zastupitelům města za příspěvek 190.000 Kč v rámci in-
dividuální dotace na provoz Cesty integrace a jejich soci-
álních služeb v roce 2016. 

Vedení a kolektiv zaměstnanců Cesty integrace, o.p.s.

Prevence úrazů v dopravě pro 2- 
a 3.ročníky ZŠ - správný chodec
Cesta integrace v letošním roce díky dotačnímu příspěvku 
Ministerstva zdravotnictví ČR a materiálům BESIP za vý-
hodných podmínek pro základní školy realizuje ve větším 
rozsahu preventivní programy na téma prevence úra-
zů v dopravě pro 2. a 3.ročníky. Při výuce kladen důraz 
na systematičnost výuky, dlouhodobost a komplexnost in-
formací nejenom klasickou frontální výukou, ale i výukou 
pomocí hry a prožitku. Více na www.cestaintegrace.cz

Markéta Hubínková, vedoucí a lektorka CPP

Hola, hola, Vesmír volá!
Konec školního roku se nezadrži-
telně blíží a školáci už se nemohou 
dočkat, až skončí škola a začnou 
prázdniny. To pro 54 dětí ze Říčan 
a okolí znamená, že prvních 14 dní 

v červenci tradičně stráví na letním stanovém táboře 
v Dolní Světlé v Lužických horách. My vedoucí se na ně 
moc těšíme a pilně pracujeme na přípravě tábora, hlav-
ně na vymýšlení celotáborové hry, jejíž obsah je zatím 
tajný. Ale už teď můžeme prozradit, že bude plná tajem-
ství, záhad a objevování! Takže se určitě máte, táborní-
ci, na co těšit. 
Dále bychom chtěli všechny děti a jejich rodiče pozvat 
na Dětský den na Marvánku, který se bude konat v sobotu 
28. 5. od 14 – 17 hodin. Můžete se těšit na spoustu soutě-
ží, jízdu na lodičkách, setkání s vodníkem, opékání buřtů 
a sladkou odměna.

Pokud se o nás chcete dozvědět více nebo zavzpomínat 
na vaše tábornické roky, navštivte nás na webových strán-
kách www.vesmir-ricany.cz, nebo ve skupině Vesmír Říča-
ny na facebooku. 

Gabriela Nechutná za Vesmír Říčany z.s.
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Chodí vaše děti do školky? Přemýšlite co 
s nimi, protože vaše školka má o práz-
ninách omezený provoz? Slyšeli jste už 
o lesních školkách, ale zatím jste ji nevy-
zkoušeli?

Les je v létě úžasné místo. Vůně stromů, příjemný chládek 
ve stínu, prosvětlená paseka. Kameny a skalky vyzývají 
ke hrám. Potůček k ochlazení. Borůvky a maliny k občer-
stvení. Je tam dobře stromům, zvířatům i lidem. A je to 
parádní místo o prázdninách pro děti.
Otevíráme prázdninovou lesní školku. Děti i rodiče si tak 
mohou vyzkoušet lesní školku na krátkou dobu (např. 
na 1 týden). Děti budou co nejvíce venku, ale v případě 
dlouhého deště nebo potřeby spát po obědě bude k dis-
pozici zázemí. Skupině maximálně 15 dětí se budou vždy 
věnovat dva lektoři - muž a žena.
Konkrétní nabídku lokalit a termínů najdete na webu 
www.klubctyrlistek.cz
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek je nezisková organizace, 
jejímž cílem je organizace a podpora volnočasových ak-
tivit dětí a mládeže. Pořádáme kroužky, víkendové akce, 
adaptační kurzy. Naše působiště je území mezi Říčany, 
Mnichovicemi a Kostelcem nad Č. Lesy. Naše metodika 

vychází ze zážitkové pedagogiky a přirozených způsobů 
rozvoje dětí.
Hledáme muže, i juniory a seniory, kteří se chtějí podílet 
na vedení klukovských kroužků (tábornický, technický).

Petr Suchý, Tel. 724148850
Email: petr.suchy@klubctyrlistek.cz

Pro děti a rodiče

PrALeS = Prázdninová Lesní Školka

Zápis do mravenčí školičky
Zápis do Mraven-
čí školičky v MC 
Mraveniště na škol-
ní rok 2016/2017 
se uskuteční elek-

tronicky. Zapisovat se můžete od 13.6.2016, veškeré 
informace na webu Mraveniště. Informační schůzka pro 
zájemce bude ve středu 15. června od 16h, děti můžete 
vzít sebou. 
Na příští školní rok plánujeme školičku od pondělí 
do čtvrtka v čase  8:30-12h.
Jedná se o zábavný a vzdělávací program pro děti od 2,5 
do 5 let bez přítomnosti rodičů.
Nabízíme individuální přístup v malé skupince dětí. 
O maximálně 12 dětí ve skupině se starají 2 lektorky. 
Mravenčí školička se stejně jako ostatní kroužky platí na celé 
pololetí – cena jednoho (konkrétního) dopoledne na celé po-
loletí je 3900,-Kč. Při řádné omluvě je možnost náhrady jiný 
den. Pro omluvy i náhrady slouží reservační systém Mraveniště.
Zaměříme se na úspěšnou socializaci dětí, dovednost 
komunikace mezi nimi, umění tolerance. Podpoříme roz-
voj pohybových, hudebních, výtvarných i logopedických 
schopností a dovedností. Čeká nás hraní divadélka, dra-
matika, říkačky, hádanky, povídačky. V naší školičce jde 
především o přípravu dětí na vstup do skutečné mateř-
ské školy. Děti, které již do Mravenčí  školičky docháze-
ly,  zvládly nástup do mateřské školy bez problémů. 
Program školičky si můžete prohlédnout na www.mater-
ske.mraveniste.info.

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

Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

Stále se můžete hlásit na letní příměstské 
tábory. 

Zápis do mravenčí školičky Od 13.6.2016 - elektronicky

TáTOHrANí (na Jurečku) 19. června 2016 9-12h

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

2.7. – 9.7.2016 (4200,-Kč)
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ze života škol(ek)

Pramínek v dubnu oslavil 5 let výročí
Rádi bychom poděkovali všem, kdo přímo či nepřímo Les-
ní klub Pramínek podpořili. Pět let uteklo jako voda a Pra-
mínek za tu dobu přinesl mnoho dobrého. Kvalitní před-
školní výchovu dětem včetně intenzivní přípravy na školu, 
nespočet kroužků i pro děti z okolí, letní příměstské tábo-
ry, slavnosti a akce pro veřejnost, lesní rodinná dopoled-
ne pro maminky s dětmi, ekologické zázemí pro realizaci 
nejrůznějších seminářů, lesní družinu nebo společné akce 
s dětmi z místní ZŠ. A každý rok poptávka po školce výraz-
ně převyšovala její kapacitu. 
To vše by nebylo možné bez podpory celého týmu, rodičů, 
dárců, dobrovolníků a všech podporovatelů. Děkujeme.

Za Pramínek Barbora Smetánková a Olga Jarkovská, 
zakladatelky a koordinátorky

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. 

lesní rodinné dopoledne v Pramínku
Lesní dopoledne se koná pravidelně ve čtvrtek od 10 
do 12 hodin v Pramínku a nabízí příjemný prostor ženám 
s malými dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci. Je zakonče-
no společným obědem. Cena: 90 Kč za rodinu
Prosíme o přihlášení na emailu olga.jarkovska@les-
niklubpraminek.cz anebo sms na tel. 731 523 025 do 12 
hodin den předem.

rozšiřujeme náš tým
Jsme zakladatelé 
jesliček a mateřské 
školy Landie v Ří-
čanech, již devět 
let provázíme děti 
v jejich předškolním 

věku a dbáme především na to, aby jim u nás bylo dobře, 
aby měly dostatek zdravého pohybu, aby zdravě jedly 
a aby jim nebylo lhostejné jejich okolí.
Rádi bychom náš tým posílili o kolegy, kteří se k nám v na-
šem snažení připojí a přinesou nové podněty a nápady, 
které posunou naši školku zase o kousek dál.

Vypisujeme výběrové řízení na následují pozice:
 ředitel či ředitelka mateřské školy
 učitel či učitelka mateřské školy
 pomocná kuchařka

Vaše životopisy prosím posílejte na landie@landie.cz
Roman a Lucie Jirouškovi, tel. 602 259 004 

 
 

 

 

 

 

              

             Základní škola: zápis do 1. třídy – 6.6.2016 

                         školné 5400Kč/měsíc 

 

               Mateřská škola: provoz zahájen v 5/2016 

                         školné od 2500Kč/měsíc 

 

     

         Kontakt: 736769720  

            Adresa: Husova 500/8 

                                                               25101 Říčany         
      

OTEVÍRÁME ZÁKLADNÍ ŠKOLU M.U.K. 

               A MATEŘSKOU ŠKOLU  

                  Minisvět U krtečka 

 V ŘÍČANECH 
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ze života škol(ek)

Mateřská škola v Kolovratské ulici je součástí Mateřské školy 
Čtyřlístek v Domažlické 1656. Plníme společně stanovené 
cíle, řídíme se jednotným Školním vzdělávacím programem. 
Objekt se nachází nedaleko centra města v blízkosti dět-
ského a dopravního hřiště, Lázeňské louky a rybníka. 
Součástí naší Mateřské školy je zahrada, která je vhodně 
vybavena pro volné hry, sport a vzdělávací činnosti dětí.
Školka v Kolovratské funguje již čtvrtým rokem a jejím 
hlavním cílem je vytvořit pro děti hravé a bezpečné pro-
středí, jehož základem je zdravý životní styl. Jsme zapoje-
ni do celonárodního projektu Zdravá abeceda, tematické 
celky kladou důraz na čtyři domény:
pohyb, výživa, psychohygiena a péče o prostředí, 
ve kterém žijeme. 
Individuálně se zaměřujeme na naše předškoláky, aby byli 
dobře připraveni na vstup do školy.
Snažíme se dětem připravit pestrý program, jehož součás-
tí jsou častá divadelní představení, interaktivní a naučné 
programy s prvky environmentální výchovy, připravujeme 
výstavy pro rodiče i veřejnost, děti se zúčastňují výtvar-
ných a pěveckých soutěží. 
Pořádáme besídky a zahradní slavnosti pro rodiče, aby 
naše dětičky mohly ukázat, co nového se naučily. Chodí-

me vítat malé občánky na Radnici MÚ, kde se děti naučí 
vystupovat na veřejnosti a potěší nové maminky s veselým 
programem básniček a písniček.
Pravidelně navštěvujeme pražské Planetárium a účastní-
me se plaveckého výcviku. V odpoledních hodinách probí-
hají v MŠ kroužky keramiky, řečové výchovy a angličtiny.
Každým rokem se děti těší na únorový karneval, kde se 
všichni převlékneme do masek a pořádně se vyřádíme. 
Na naší školní zahradě jsme v únoru všichni postavili sně-
huláčí rodinku, a tím jsme se rozloučili s „paní Zimou.“
Nadšeně jsme přivítali jaro výstavou v Hradní zahradě 
a plánujeme zábavné sportovní akce.
Už se moc těšíme na červen, kdy začne „Týden malých ces-
tovatelů“, kdy každoročně jezdíme na celodenní a polo-
denní výlety a vždy si děti přivezou nové poznatky a krásné 
zážitky. Již jsme navštívili např. zábavný park Mirákulum, 
Staré Hrady, Čapí hnízdo, Sázavský klášter, Skanzen 
v Kouřimi, pražskou ZOO.
Letos plánujeme objevit kouzlo zámku Berchtold, pojede-
me do Čechovy stodoly, navštívíme hrad Točník, pohád-
kovou říši Fábula a poznáme, jak se žije zvířátkům v Toul-
cově  dvoře.

PŘIJĎTe K Nám!
mŠ Kolovrátek srdečně zve rodiče s dětmi ve středu 11. 5. 2016 
(9.30hod.–16.30hod.) na DeN OTeVŘeNýCH DVeŘí spojený se 
zápisem dětí na školní rok 2016/2017.

Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky
www.skolka-kolovratek.eu, www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte:
tel. č. 605 555 009 (MŠ Kolovrátek)
tel. č. 602 484 921 (p. Jonáková – majitelka MŠ)

mateřská škola Čtyřlístek II, Kolovratská 1704, 251 01 Říčany
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ze života škol(ek)

návštěva 
zahradnictví 
v Říčanech
V průběhu měsíce 
března a dubna na-

vštívily děti z MŠ Zahrádka zahrad-
nictví v Říčanech. 
Naše školka se zapojila do dlouhodo-
bého mezinárodního projektu Eko-
škola, v kterém jsme si vybrali téma 
prostředí a voda. V daném tématu se 
budeme snažit o zlepšení prostředí 
okolo naší mateřské školy. Po dlouhé 
úvaze, co bychom mohli zlepšit, jsme 
s ekotýmem vymysleli osázet prostor 
u parkoviště MŠ. 
S příchodem jarního období jsme 
navštívili s dětmi zahradnictví, kde 
jsme zhlédli ukázku výsadby květin, 
které následně využijeme při zvelebe-
ní prostoru u parkoviště MŠ. Děti se 
dozvěděly, co používáme při výsadbě 
semínek květin, jaké věci k výsadbě 
potřebujeme a co všechno rostlinka 
potřebuje ke svému růstu. Naše truh-
líky budeme chodit pozorovat do za-

hradnictví, aby děti viděly, jak se mají 
rostlinky k světu a jak rostou. Až kvě-
tinky vyrostou, děti si sazeničky samy 
přesází a následně si je odnesou do ma-
teřské školy. Jakmile přijde čas výsadby 
ven, děti sazeničky vysadí na záhonky 
u parkoviště. Získané informace a po-
znatky se budeme snažit zužitkovat při 
dalších „zahradnických“ činnostech 

s dětmi, které budou probíhat venku 
i uvnitř mateřské školy.
Tímto bychom chtěli poděkovat 
za spolupráci zahradnictví Ekoflor 
Hubert Neumann, které nám umož-
nilo přijít se podívat do prostor pro-
dejny a skleníku a získat poznatky 
s výsadbou a péčí o rostliny.

MŠ Zahrádka

týden pokusů 
u Hruštiček v MŠ 
Zahrádka
V dubnu jsme jeden týden prováděli 
v naší třídě pokusy. První den v pon-
dělí jsme na vatu dali řeřichu, čočku a 
fazole. Pak jsme do sklenice s vodou 
a potravinářským barvivem vložili bílé 
květiny, které se nám začaly krásně 
zbarvovat. V úterý jsme pokračovali 
v pokusech s cukrem, solí, provázkem, 
gumovými medvídky a vodou. Také 
jsme vložili jedno vejce do octa a druhé 
rozklepli do sklenice. Ve středu jsme 
dělali sopku a pokus se sklenicí, vodou 
a papírem. Každé z dětí si tento po-
kus vyzkoušelo a velice jsme se u toho 
nasmáli. Čtvrtý den jsme pokračovali 
v pokusech s magnetem a kancelář-
skou sponkou, jehlou plavající na vodě 
a vajíčkem v solné vodě.  Poslední den 
v pátek jsme si vystřihli z papíru květi-
nu, kterou jsme si vybarvili a srolovali 
okvětní lístky. Hotové květiny jsme vlo-
žili do vody a pozorovali, co se bude dít. 
Květiny nám krásně rozkvetly. Každý 

den jsme pozorovali, jaké změny se dějí 
na vatě s řeřichou, čočkou a fazolemi, 
jak se nám zbarvují květiny a co všech-
no se děje ve sklenicích s vejci, gumový-
mi medvídky a v ostatních sklenicích. 
Některé pokusy se nám povedly a jiné 
zase ne. Nevadí, určitě si je zase někdy 
zopakujeme, protože nás to bavilo. 

V rámci tématu chráníme přírodu, 
jsme se pokusili o domácí výrobu papí-
ru. Jeden den jsme si namočili kousky 
papíru a druhý den jsme papírovou 
kaši rozprostřeli na síťku, vyváleli ji 
a vysušili vodu pomocí válečku. Papír 
se podařil a všichni jsme měli velikou 
radost ze své práce. Hruštičky

mŠ Zahrádka
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Dráček vás zve na 
prázdniny!

Soukromá školka Dráček pořádá 
prázdninové letní campy pro děti 
od 2 do 7 let.
11.-15. 7. Z pohádky do pohádky

18.-22. 7. Indiánský týden
25.-29. 7. Pirátský týden
1.-5. 8. Týden se zvířátky
8.-12. 8. Sportem ku zdraví
15.-19. 8. Poznáváme les
22.-26. 8. Olympiáda ve školce
Otevírací doba přes léto 7.30 – 17.00 hod.
Cena za týden včetně stravného, po-
můcek a veškerých potřeb je 2200 Kč 
(dopoledne za 1800 Kč) Sleva pro 
sourozence 20 %.
Děti budou spoustu času trávit venku, 
procházky, výlety po okolí, malování, 
tvoření a hlavně si užijí spoustu zábavy! 
Zkušený tým učitelů a praktikantů! 

ZáPIS DĚTÍ NA NOVÝ ŠKOLNÍ 
ROK JIŽ ZAHáJEN! Návštěva škol-
ky možná kdykoliv po tel. domluvě. 
Pro děti od 2 let.
Menší kolektiv zajišťuje individuální 
přístup k dětem, denně kroužky, pro-
gram na celý rok dle RVP pro mateř-
ské školy. Angličtina v ceně školkov-
ného. Pestrý program včetně výletů 
a divadel. 
Jsme tu pro vás již 2 roky:
Více informací na tel. 777191010; 
www.skolickadracek.cz a najdete nás 
také na facebooku!
Najdete nás na adrese Horní 389, Říčany

Vážení rodiče, až do půlnoci 17. 
května je vám k dispozici na http://
skolky.ricany.cz elektronický sys-
tém, do něhož zapisujte všechny 
potřebné údaje tak, abyste moh-
li požádat o přijetí vašeho dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v měst-
ských mateřských školách (MŠ 
Srdíčko, Čtyřlístek, Zahrádka 
a U Slunečních hodin). Zrychlíte 
a usnadníte si tak tento proces. Vy-

plněnou žádost vytiskněte a před 
odevzdáním do rukou ředitelky 
školy získejte potvrzení od dětské-
ho lékaře. Seznamte se s kritérii 
i všemi termíny  přijímacího řízení. 
Na závěr nezapomeňte včas ode-
vzdat zápisový lístek. V letošním 
školním roce budou opět přednost-
ně přijímány děti poslední rok před 
nástupem ke školnímu vzdělávání, 
s trvalým bydlištěm v Říčanech 

sestupně podle věku a dále ostatní 
děti. Parlamentem ČR nedávno 
přijatá novela školského zákona tý-
kající se předškolního vzdělávání je 
nyní ve schvalovacím řízení Senátu 
ČR, a pokud bude i zde schválena, 
nabývá účinnosti až 1. září 2017!  
Přeji vám hladký průběh zápisu, 
hodně štěstí a Vašim dětem krásný 
vstup do mateřské školy. 

Hana Špačková, místostarostka

Zápis do městských mateřských škol proběhne ve středu 18. května 2016 

Už je tu vážně jaro, protože se probu-
dila Adélka - to je naše želvička. Museli 
jsme ji vykoupat, namazat jí krunýř a teď 
s námi běhá po zahradě. Jako každý 
rok se z nás stanou zahradníci. Zasadili 
jsme hrášky a čekají nás rajčata, papriky, 
okurky, tykvičky a muškáty. V pondělí 
11. 4. jsme kouzlili s Pavlem Kožíškem 
v jeho divadle v Líbeznici, a představte 
si, že ve čtvrtek jsme šli už po 26. do sol-
ničky, kdy si dáváme zdravé svačinky 
a rýma s kašlem už na nás nemůžou.
V březnu děti zahájily projekt ,,Ferda 
Mravenec“. Tento projekt probíhá 
na zahradě pavilonu C. Chystáme se 
s dětmi bádat a zkoumat děje, vývoj 

a spojitosti, jevící se jako samozřej-
mě známé. Bádání bude probíhat 
v oblasti řemesel, ochrany přírody, 
přírodních zákonů. Díky metodě ba-
datelských kroků děti kladou otázky, 
formulují hypotézy, plánují postup 
jejich ověření, provádějí pokusy, vy-
hledávají a třídí informace, vyhodno-
cují výsledky, formulují závěry, které 
nakonec prezentují před ostatními. 
Jako první téma prozkoumáme ,,Jak se 

klíčí, jak se roste a jak s výpěstky naložit.“ 
Děti si vyzkouší vše, co souvisí s pěsto-
váním a využitím rostlin. Program bude 
probíhat do konce školního roku. Začali 
jsme nákupem semínek, nářadí a naše 
mateřská školka dětem pomohla s vytvo-
řením záhonků a usnadnila manipulaci 
s vodou. O průběhu bádání a změnách 
bude informovat ,,Badatelský deník“.

Krásné jaro plné dobrodružství přeje 
kolektiv MŠ u Slunečních hodin.

Jarní zprávičky z mŠ U Slunečních hodin
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Zprávy ze SOFIe

V mateřské škole byl duben měsícem 
návštěv nových rodičů a dětí, hospita-
cí a ukázek toho, proč a jak ve školce 
učíme jinak. Jinak se již druhý měsíc 
věnujeme jaru a všem jeho souvislos-
tem od tradic až po přírodu. 

Atraktivním tématem měsíce byla 
bezpečnost silničního provozu, ze-
jména na našem dopravním hřišti. 
„Teoretická příprava“ i hodiny strá-
vené v první polovině měsíce výrobou 
značek, semaforů a dalších propriet 
se v druhé polovině měsíce změnily 
v praktické řízení dopravy na hřiš-
ti. I během odpoledního odpočinku 
jsme si četli pohádky o dopravních 
značkách. 

Duben v základní škole se nesl 
ve znamení jara. Vstoupili jsme do něj 
plní energie z návštěvy skanzenu s ve-
likonoční výzdobou, zvyky a tradice-
mi v Přerově nad Labem, kde jsme 
si také prohlédli exponáty muzeua 
Moto a velo. 

S dětmi jsme se věnovali všem 
změnám odehrávajícím se v příro-
dě, poznávali jsme jarní květiny, 
věnovali se ptákům, kteří se k nám 
vrací z teplých krajin, zvířecím 
mláďatům, pojmenováním jejich 
rodin.  Oslavili jsme také Den letec-
tví a kosmonautiky - připomínkou 
největších událostí dobývání vesmí-
ru a osobností s tím spojených. 
V pozadí však stále pracujeme na 
matematice, češtině, jazycích i 
kosmické výchově. 
Chtěli bychom poděkovat všem ro-
dičům, kteří se zúčastnili sobotní 
brigády na naší školní zahradě a po-
mohli s odstraněním pozůstatků 
zimy. Hlavním cílem bylo připravit 
nové záhony, venkovní kompost, 
vermikompostéry do interiéru, pale-
tové zahrádky, aby naše škola a škol-
ka byla letos zelenější, rozkvetlejší 
a veselejší na Den Země a všechny 
další dny.
V  průběhu  dubna jsme se také  vě-
novali starověkým civilizacím. Vy-
dali jsme se na velkou detektivní 
cestu za vznikem písma. Putovali 
jsme z Mezopotámie až k námi po-

užívané latince. Cestou jsme si vy-
zkoušeli rýt klínové písmo do hlině-
ných destiček, překládat hieroglyfy 
a psát s jejich pomocí naše vzkazy 
na papyrus. Proletěli jsme se s Dai-
dalem a Ikarem, hledali cestu z blu-
diště pomocí Ariadniny nitě, zdobili 
antické amfory, to vše v anglickém 
jazyce s naší španělskou kamarád-
kou Patricií.
S Kelty na našem území jsme začali 
používat první mince a jejich histo-
rii a cestu k papírovým bankovkám 
jsme probádali i v expozici ČNB. 
Dokonce jsme se tam naučili roze-
znávat padělané bankovky, potěž-
kali jsme si i zlatou cihlu a dokonce 
si někteří odnesli domů výhru v po-
době znehodnocených rozemletých 
bankovek. 

Díky našim anglicky mluvícím asis-
tentům se také detailněji věnujeme 
poznávání míst a kultur, ze kterých 
pochází. S Robinem jsme se takto 
podívali na to, jak se žije v USA, kon-
krétně v Kalifornii. Nicméně díky 
podrobnostem o natáčení Hvězd-
ných válek (lesní měsíc Endor) nebo 
filmu Jurský park byla nejzajíma-
vějším tématem příroda v rezervaci 
Redwood. 
Našli jsme si čas také na kulturu a na-
vštívili Státní operu s kouzelně vý-
pravnou inscenací Jeníček a Mařenka 
v režii Matěje Formana, také předsta-
vení v divadle Minor. Ulicemi Prahy 
jsme se vydali za poznáváním sta-
vebních slohů. Cesta nás zavedla až 
na Vyšehrad. Všech těchto aktivit se 
již s námi účastní v rámci programu 
adaptace také naši budoucí prvňáčci. 
Duben je však za námi a my se těšíme 
na dobrodružství květnová, na školu 
v přírodě. 
Těšíme se na další setkání s vámi. 
Patrik Matlák, Ředitel MŠ a ZŠ Sofie
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Projektové dny
Pondělí až středu před Velikonocemi 
proběhly na škole projektové dny, 
ve kterých se většina tříd věnovala té-
matu tohoto svátku. Naším záměrem 
bylo seznámit děti s významem Veli-
konoc pro naši kulturu a se symbo-

likou předmětů a rituálů, která nám 
někdy uniká.
Jednotlivé třídy uchopily téma rozliš-
ně. Nejmenší děti vytvářely pomocí 
pracovních listů Velikonočního prů-
vodce, kam si zanesly všechny infor-
mace, vybarvily obrázky a sestavily 
velikonoční příběh. Větší žáci se vě-
novali textům s tématikou příběhu Je-
žíše a prakticky si vyzkoušeli pletení 
pomlázek a výrobu jiných tradičních 

i neotřelých předmětů s velikonoční 
tématikou. Ty pak prezentovali na ve-
likonočním jarmarku. Většina tříd se 
jeden den rozjela na výlet – na různé 
tradiční velikonoční trhy nebo jen 
na pochod probouzející se jarní pří-
rodou. Těší nás, že i naši nejmladší 
vědí, že Velikonoce nejsou jen dny 
volna, spousta sladkostí a vajíčková 
pomazánka. 

Zuzana Pokorná

Velikonoční jarmark
22. března v odpoledních hodinách 
se konal na naší škole tradiční veliko-
noční jarmark. Účast byla tento rok 
opravdu veliká. Hosty jsme uvítali 
ve venkovních prostorách školy, kde 
jsme jim zazpívali několik hezkých 
jarně laděných písniček. A pak už jsme 
se rozběhli ke stánkům s krásnými 
tradičními i netradičními výrobky na-
šich žáků, které vyráběli v hodinách 
pracovních činností, výtvarné výchovy 
a při velikonočních dílničkách pořáda-

ných třídními učiteli. Nechybělo ani 
dobré občerstvení připravené našimi 
nejstaršími žáky. Dokonce i některé 
třídy se odvážily pod vedením třídní-
ho učitele upéct velikonoční dobroty. 
Družina i jedna ze čtvrtých tříd připra-
vily tvořivé koutky pro rodiče s dětmi, 
takže si malí návštěvníci pyšně odnesli 
své vlastní výrobky. Potěšilo nás, že 
převážná většina výrobků se prodala, 
a věříme, že tyto drobnosti udělaly 
nakupujícím radost. Děkujeme všem 
za návštěvu a příjemné neformální se-

tkání s rodiči a žáky a už nyní se těšíme 
na příští jarmark.

Zuzana Pokorná

ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉHO LeSA

POZVánKA

PO STOPáCH 
KArLA IV
Zveme rodiče a děti na prezentaci 
dětí z družiny na téma Karel 
IV. Následovat bude dílnička, 
kde si budou děti moci vyrobit 
královskou korunu nebo žezlo. 
Kdy: 26. 5. 10:30 – 15:00
Kde: družina 
volejte: 723 102 429, 
323 666 546 nebo pište: 
zuzana.pacalova@zs.ricany.cz 
(do 23. 5.)

Chtěli byste se dozvědět více o půvo-
du Velikonoc? Připomenout si známé 
staročeské tradice? Nevíte, proč se 
Velikonoce slaví pokaždé v jiný ter-
mín? To vše se můžete dozvědět z na-
šeho Velikonočního průvodce, které-
ho jsme vytvořili během projektového 
týdne na naší škole. Najdete tam také 
naše tipy na velikonoční recepty, 
nápady na jarní výzdobu a zábavné 
luštění na pašijový týden. Komu se 
omrzely známé koledy, můžete příští 
rok vyrazit koledovat s těmi našimi: 

Hody, hody, doprovody,
zítra bude sluníčko, 
také hezké vajíčko.
Upletu si pomlázku, 
holky šlehám po vlásku.
Dostanu i vajíčka, 
budu je jíst do zítřka. (Fíla a Nicky)

Uviděl jsem holčičku, 
jak dojila kozičku.

Vystrčil jsem pomlázku, 
měla hodně provázků.
Šel jsem k ní a koledoval, 
vajíček jsem hodně dostal.
(Mirek, Hugo, Honza)

Hrajeme si, hrajeme,
pak nás něco napadne.
Upletem si pomlázky,
jsou lepší než od lásky.
Namalujem vajíčka,
co snesla naše slepička. 
(Vikča, Viky, Mája, áďa)

 Pane, pane Vrbečku,
dáte mi pár proutečků?
Na co chceš moc proutečků?
Abych měl sto košíčků.
Tady máš prouteček,
nedělej moc chybiček.
Já mám jednu holku rád,
proto ji chci vymrskat. 
(Maty a Luky)

třídy 2.A a 2.C

Projekt Velikonoce ve druhém ročníku
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LYžAŘSKý KURz 7. ROČNÍKU
Dne 12. 3. 2016 vyrazily všechny sedmé třídy  1. ZŠ Říčany 
na lyžařský kurz do Krkonoš. Se skvělou náladou jsme autobusem 
dojeli do Janských Lázní, kde začalo přepravování nás i našich 
zavazadel  kabinkovou lanovkou na vrchol Černé hory. Jelikož 
nás bylo 60 dětí, nebylo to úplně jednoduché. Nahoře naše věci 
naložila rolba a my jsme šli pěšky k hotelu Černá bouda.

Ubytovali jsme se a následovala večeře, po které jsme byli 
rozděleni do pěti družstev a dověděli se, co se bude celý týden dít.

Měli jsme moc šikovnou paní kuchařku, která nám po celý týden 
vařila vynikající jídla.

Druhý den ráno už se šlo na to: v 7 hodin budíček, v 7.30 snídaně 
a potom jsme museli být v domluvený čas před hotelem s lyžáky 
na nohou a s lyžemi na ramenou. Vyrazilo se na sjezdovku, kde 
jezdila každá skupina se svým učitelem.

Večer vždy bylo vyhodnocení dne, společenské hry, jak si je 
připravovaly jednotlivé třídy a na závěr večera pak pro dobrovolné 
zájemce úžasné hororové příběhy vyprávěné panem ředitelem.

Čtvrtý den se konala soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu. Všechna 
díla byla moc povedená, ale nakonec vyhrála stavba «záchod». 
Byli jsme také na výletě v Janských Lázních, kde jsme si mohli 
něco nakoupit.

Poslední den se konal závod ve slalomu a poslední večer jsme 
si užili naplno. Napřed byli odměněni vítězové závodu, potom 
bylo závěrečné zhodnocení celého lyžařského kurzu a nakonec 
bezvadná diskotéka.

V den odjezdu 18. 3. jsme si ještě naposled zalyžovali, dobalili 
všechny tašky a pak už bylo na čase se s tím krásným pobytem 
na Černé hoře rozloučit. Byl to zážitek, na který budeme ještě 
dlouho vzpomínat.

F. Balkhausenová, 7.C

NAšI žáCI SE pROSADILI 
NA CELOREpUBLIKOVé úROVNI!
V tomto příspěvku chceme vyzdvihnout skvělé úspěchy dvou 
našich žáků v atletice a v šachu.

Míša Vlčková je žákyní sedmého ročníku. Od tří let 
navštěvovala atletický oddíl v říčanském Sokole. V deseti 
letech přestoupila do oddílu pražské Slavie. V současnosti se 
atletice věnuje 4x týdně. Atletiku mají v rodině, dlouhá léta 
se jí věnovala její maminka. Míšiny hlavní disciplíny jsou vrh 
koulí a hod kriketovým míčkem.

17. 2. 2016 Míša soutěžila na přeborech Prahy. Tam pro 
svůj oddíl vybojovala tři tituly v kategorii mladších žákyň: 
ve vrhu koulí, ve skoku vysokém a ve štafetě na 4x 200m. 
Svým výkonem týmu Prahy zajistila postup do finále, kde 
se utkaly atletické týmy Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy. 
Míša obsadila ve vrhu koulí 2. místo za výkon 11m 44 cm 
a ve skoku dalekém zvítězila s výkonem 466 cm!!  

V Říčanech roste nová atletická hvězda!

Druhým žákem, jehož úspěchy přesáhly hranice Říčan, je 
Marek Otruba. Marek chodí do deváté třídy a hraje šachy 
za šachový klub Říčany 1925. V únoru se zúčastnil 36. 
ročníku Turnaje šachových nadějí, který pořádá Beskydská 
šachová škola. Turnaj náleží do významných šachových klání 
v rámci Evropy. Marek v kategorii H15 obsadil vynikající 3. 
místo. Blahopřejeme!

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

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

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

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

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

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Pavel Bednář, ředitel školy

OTEVÍRá VE šKOLNÍM ROCE 2016/2017

6. TŘÍDU S ROzšÍŘENOU VýUKOU MATEMATIKY
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1. ročník 
amatérské 
mineralogické 
burzy

Místo konání: 
I. ZŠ Říčany, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany

Datum konání: 
25. 6. 2016  9:00 – 16:00

Doprovodný program:

• ukázky zpracování nerostů /řezání, broušení, leštění/
• mikroskopování výbrusů hornin
• prohlídka didaktického centra geologie
• rýžování českých granátů
• paleontologie pro děti

Po celou dobu zajištěno občerstvení.

Adresa k přihlášení 
vystavovatelům: 
1zs@1zs.ricany.cz

Ceny pro vystavovatele: 
1 školní lavice 50Kč

každá další 25Kč
osvětlení 15 Kč

Vstup pro veřejnost: 
30 Kč - dospělí

15 Kč - děti, důchodci, studenti
Vystavovatelé mohou poslat přihlášky na výše uvedenou adresu.

AMATÉRSKÁ BURZA SE ZAMĚŘENÍM 
NA ČESKÉ MINERÁLY

pROjEKT pATRIOT 
V rámci projektu Patriot proběhla 16. 3. sportovní utkání mezi 
žáky říčanských škol, kterých se žáci naší školy zúčastnili 
v doprovodu p. uč. Profoty a v soutěži s ostatními vrstevníky si 
vedli velmi dobře -  kluci obsadili zasloužené 2. místo v sálové 
kopané, dívky v kategorii starších žákyň v přehazované 1. místo 
a v kategorii mladších žákyň 2. místo. Zde je příspěvek přímé 
účastnice soutěže - kapitánky našeho vítězného týmu:

První místo v přehazované (Tereza Valchová, kapitánka družstva)

Dne 16. 3. 2016 se 1. ZŠ Říčany zúčastnila turnaje v přehazované. 

Když jsme dorazily na místo zápasu a uviděly naše soupeřky, zatajil 
se nám dech, přece jen naše družstvo bylo složeno z pěti dívek 
z osmých ročníků a pouze dvě byly z 9. ročníku. Byly jsme nervózní 
a naši soupeři silní. Po prvním utkání se ZŠ U Říčanského lesa naše 
nervozita opadla, vyhrály jsme ho na tiebreak. Když jsme je porazily, 
věděly jsme, že budeme aspoň druhé, a tak jsme si s posledním 
utkáním proti ZŠ Bezručova nedělaly hlavu. V prvním setu jsme je 
porazily o pár bodů, ale ve druhém jsme vedly skoro o půlku. Naše 
spolupráce v týmu byla chvályhodná. Nikdo se nehádal, vždycky 
jsme se domluvily na postavení a pravidelně střídaly hráčky. Všechny 
odjíždíme z turnaje bez úrazu a přivezly jsme si zasloužené 1. místo!

TURNAj VE fLORBALE
1. dubna proběhlo v hale přátelské utkání ve florbalu. Zúčastnili 
se žáci 2. a 3. tříd naší školy a žáci  1. –  3. ročníku ze Světic. 
Hrálo se s radostí, vervou a plným nasazením ve třech zápasech. 

První zápas vyhrálo družstvo I. Základní školy v Říčanech. 
Ve druhém zápase světičtí  nasadili větší tempo a prakticky 
dorovnali. Nad třetím zápasem se vznášela únava. Oba týmy, 
ale zabojovaly a v přátelské, i když velmi unavené náladě, 
dohrály do závěrečného hvizdu s plným nasazením.  Říčany  
vyhrály 8:4, ale Světice jim nedaly nic zadarmo. Oba týmy se 
srdečně rozloučily a dohodly se na dalším přátelském utkání. 

Oba týmy hrály poprvé ve větším prostoru a s jinou skupinou 
hráčů. Doposud pouze jen trénovali mezi sebou.  I tak se dá 
s čistým svědomím říci, že máme novou skupinu reprezentantů 
školy. Vydrží –li našim žákům nasazení a chuť hrát, máme se 
na co těšit. 

Milada Vyhnánková
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bezručovka

spolupráce s Muzeem Říčany
Dlouhodobá spolupráce s naším muzeem má i letos po-
kračování. Muzeum nabízí školám různorodé řemeslné 
dílny a díky finanční podpoře zřizovatele tak vznikly 
také v letošním školním roce ideální podmínky pro spo-
lupráci.
Řemeslné dílny vhodně rozvíjejí látku hodin technic-
kých prací a výtvarných technik. Díky tomu se žáci 2. 
stupně mohou seznámit s rozmanitými dovednostmi 
a načerpat nové vědomosti od školených lektorů. Tyto 
dílny žáky zajímavou formou seznámí s tradičními ma-

teriály a technikami, jako je třeba tkaní nebo sítotisk. 
Zároveň i rozšíří ekologické smýšlení a povědomí o pří-
rodních zdrojích. 
Aktuálně se žáci 6. ročníků zúčastnili dílny „šitá taška“. 
Cílem bylo, aby si žáci vyzkoušeli šití na šicím stroji a zá-
roveň si mohli i odnést něco praktického a originálního. 
Tento cíl se nakonec, i přes občasné zacuchání nití, vydařil 
a vznikly často i velice originální kousky. Do konce školní-
ho roku je naplánována ještě dílna dřevěného šperku pro 
6. ročník a suché filcování pro 7. ročník.  

Eva Kaněrová, učitelka výtvarné výchovy

Projekt Patriot 2016
Také v letošním roce pokračuje městský pro-
jekt Patriot.
Jeho smyslem je rozvíjet spolupráci mezi ško-
lami města Říčan a podporovat navazování 

dobrých vztahů mezi žáky jednotlivých škol. Kde jinde než 
při sportovních akcích se tento cíl dá naplňovat!
V březnu se sešly děti ze tří říčanských základních škol 
v Bezručovce. 
Výzva zněla: dívky z druhého stupně – přehazovaná
 chlapci z druhého stupně – malá kopaná

Přehazovaná
Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie, 1. kategorie dívky 6. 
-7. třída (mladší žákyně) a 2. kategorie 8. -9. třída (starší 
žákyně). Zápasy se hrály na 2 vítězné sety do 15 bodů.
I během vypjatých situací, v zápalu soupeření, hrály 
všechny hráčky fair play. 
Každý tým obdržel pohár, diplom a poukázku na zakoupe-
ní sportovního vybavení.
Diplomy výtvarně zpracovala naše paní učitelka Kaněrová. 

Výsledky turnaje:
1. kategorie dívky 6. -7. třída

(mladší žákyně)
2. kategorie dívky 8. – 9. třída

(starší žákyně)

1. místo  zš u Říčanského lesa 1. místo  1. zš Říčany

2. místo  1. zš Říčany 2. místo  zš Říčany, Bezručova

3. místo  zš Říčany, Bezručova 3. místo  zš u Říčanského lesa

Anna Brůžková, učitelka TV

Sálová kopaná
Na turnaji se představily týmy 1. ZŠ Říčany, ZŠ U Říčan-
ského lesa a ZŠ Bezručova. 
Tým chlapců z Bezručovky vyhrál všechny zápasy a stal se 
celkovým vítězem turnaje. Radost z vítězství byla obrov-
ská. Konečně se po třech letech podařilo! 
Každý tým, stejně jako dívky v turnaji v přehazované,  ob-
držel pohár, diplom a poukázku na zakoupení sportovního 
vybavení. 

Výsledky turnaje:
1. místo 2. místo 3. místo

zš Říčany, Bezručova 1. zš Říčany zš Říčany, Bezručova

Anton Hermanovský, učitel Tv
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V Bezručovce plaveme celý rok

Naše škola vydatně využívá možnosti nového plaveckého 
bazénu v našem městě. Od začátku roku probíhal plavec-
ký výcvik dětí z 3. tříd. Po jeho skončení, po celý zbytek 
školního roku, dochází na hodiny plavání i další třídy 1. 
stupně. 
Škola se zapojila do akce vyhlášené volnočasovým cen-
trem Na Fialce – do Plaveckého poháru škol. Zúčastní se 
ho téměř celá škola.
Dne 22. 3. 2016 se jako první zúčastnili žáci 8. ročníků. 
Mezi chlapci se nejlépe umístil Jakub Selix (8. B), za ním 
skončil Jakub Třešňák (8. A) a Matyáš Tikovský (8. B). 
Časy všech přihlášených žáků ze všech říčanských škol 
z osmých ročníku budou posouzeny a podle nich žáci po-
stoupí do finále v červnu.
Další tradiční akcí je účast v soutěži plaveckých šta-
fet v Open Gate. Hned po Velikonočních prázdninách 
11 žáků naší školy (5 dívek a 6 chlapců) jelo do Babic 
a v konkurenci dalších tří škol plavalo hodinovou štafetu, 
při které se neustále střídali. Uplavali celkovou vzdále-
nost 3 544 metrů a umístili se na již na tradičním čtvrtém 
místě. Na třetím místě se umístilo gymnázium Říčany, 
na druhém místě ZŠ Kunratice a první již tradičně Open 
Gate. 

Anna Brůžková, učitelka tělesné výchovy

ZŠ Nerudova
naše úspěchy nejen ve sportu
V polovině dubna se dvě naše družstva žáků zúčastnila 
oblastního kola „Jarního turnaje v kuželkách“, který po-
řádala Základní škola v Kostelci nad Černými lesy. Tohoto 
turnaje jsme se v loňském roce zúčastnili poprvé. 
Letos byli v družstvech zařazeni žáci od 3. do 9. ročníku. 
Mladší družstvo obsadilo celkové 2. místo z 12, starší 
družstvo se umístilo na 7. místě.

Všichni si to užili, získali nové dovednosti a zkušenosti. 
Na začátku měsíce si všichni žáci zkusili v rámci pracov-
ního workshopu výrobu domácího mýdla. Výroba tohoto 
mýdla byla trochu netradiční, vyrábělo se totiž kozí mý-
dlo. Výrobky se všem povedly a děti z nich měly velkou 
radost.
A co nás čeká? Nejen sport, ale i práce. Teď prodáváme sa-
zeničky rajčat a paprik, připravujeme se na oblastní kolo 
v dopravní soutěži, atletický čtyřboj, celoškolní výlet, sou-
těž předškoláků.
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návštěva Židovského 
muzea v Praze
Dne 21.3.2016 navštívila třída V2 
s paní profesorkou Dvořákovou a Za-
rachovskou Židovské muzeum v Pra-
ze, kde podnikla program Badatel. 
Nejdříve se v dílničce rozdělila na pět 
skupin, které dostaly přidělena různá 
témata týkající se tradic a zvyků Židů. 
Na přiloženém pracovním listě byly 
napsány otázky jako osnova pro vypra-
cování a připravení výkladu pro zbytek 
třídy týkající se zadané tradice či zvyku. 
Ke své práci každá skupina dostala re-
kvizity pro ilustraci vzhledu věcí a jejich 
přesnému rozestavení v prostoru.
Témata byla: Běh života, Svatba, Ša-
bat, Domácnost, Pesach. Všichni žáci 
se svého úkolu zhostili velmi dobře 
a přiblížili ostatním své téma. Někdy 
byla předvedena krátká scénka dopro-

vázena výkladem vypravěče, jindy byly 
představeny tradiční předměty vázané 
ke zvyklostem Židů, bez kterých by se 
svátky a tradiční život neobešly.
Díky příležitostnému vstupu průvod-
ce do výkladů si žáci podrobněji dopl-
nili dříve probírané učivo.
Po skončení práce v dílničkách se žáci 
vypravili do Staronové synagogy, kde 
si prohlédly tradiční vybavení a vzhled 
budovy. Také se dozvěděli zajímavosti 
o chování v synagogách. Staronová 
synagoga je nejstarší stále funkční 
synagogou v Evropě a je rozdělena 
na ženskou a mužskou část. Její interiér 
je bohatě vyzdoben pozlacenými před-
měty a mimo mše je volně přístupný 
veřejnosti. 
Poté jsme se přesunuli na Starý ži-
dovský hřbitov. Navštívili jsme hrob 
Rabiho Löwa, jenž je považován 
za místo plnící přání. Když je na něm 

zanechán papírek s napsaným přá-
ním, mělo by se přání splnit. Této pří-
ležitosti využilo mnoho studentů. 
Poslední byla navštívena Klausová 
synagoga, která je již nefunkční, ale je 
otevřená pro veřejnost jako muzeum. 
Zde žáci dostali informace o Tóře, je-
jím tradičním předčítaní a nástrojích 
k tomu určeným. Následovala pro-
hlídka vystavených exponátů, návrat 
k budově muzea a pak zpět ke škole.

Ema Dorňáková a Alžběta Repiská, 
sekunda

Přednáška „Odpad 
kolem nás“
Jak probíhá proces recyklace tříděného 
odpadu, na co je možné odpad recyklo-
vat a co se děje s netříděným odpadem? 
Kolik odpadů vyprodukuje průměrně 
občan Říčan a kam říčanský odpad 
směřuje? I těmto otázkám se věnovala 

Ing. Alžběta Macková z Muzea Ří-
čany, která v hodinové přednášce dne 
31. března 2016 blíže seznámila stu-
denty s problematikou odpadů. Výklad 
probíhal nenáročnou a názornou 
formou a my za něj paní inženýrce 
i Muzeu Říčany děkujeme!
Za všechny zúčastněné   Šárka Meli-

charová, septima

Dne 4. 5. 2016 měla skupina studen-
tů biologického semináře možnost 
navštívit říčanskou nemocnici. Kon-
krétně jsme navštívili biochemickou 
a hematologickou laboratoř. Ze všeho 
nejdřív jsme se podívali do odběrového 
centra. Několik z nás mělo možnost ne-
chat si odebrat krev a zjistit svou krevní 
skupinu. Následně jsme byli v hemato-
logické laboratoři, kde se stanovuje po-
čet krevních buněk a sledují se výkyvy 
v jejich počtu, které jsou významným 
pomocníkem lékařů při vytváření di-
agnózy pacienta. Pod mikroskopem 
zde laborantky sledují také změny tva-
rů krvinek. I tyto změny často mohou 
poukazovat na nějakou poruchu. Dále 

nám byl ukázán způsob určování krev-
ní skupiny - ke kapkám krve pacienta 
se přidávají příslušné aglutininy (látky 
vyvolávající srážení) nebo při kontrolní 
zkoušce ke krevní plazmě pacienta pří-
slušné aglutinogeny (látky, které se srá-
žejí) a na základě toho, kde se krev srazí 
nebo nesrazí, se určuje krevní skupina. 
Následovala prohlídka biochemické 
a imunologické laboratoře, kde se 
nachází velký komplex přístrojů. Zde 
se vyšetřuje složení krevní plazmy, 
tedy obsah organických a anorganic-
kých látek v krvi. Například glukóza, 
cholesterol, vápník, fosfor, albuminy, 
globuliny nebo močovina. Nově je zde 
imunologický analyzátor, který do-

káže analyzovat parametry týkající se 
imunity, například hladiny imunoglo-
bulinů nebo pozitivitu HIV. Na závěr 
jsme nahlédli do rentgenové místnosti 
a na digitální rentgenové snímky. 
Tímto děkujeme Nemocnici Říčany, 
speciálně paní Hrdličkové a panu Ko-
čímu za možnost nahlédnout do jinak 
nepřístupných míst nemocnice a pře-
devším za čas, který nám věnovali. 

Lucie Mošnerová, septima

návštěva biochemické a hematologické 
laboratoře a RtG v Říčanské nemocnici
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Na úspěchy septimánky Šárky Meli-
charové jsme si již zvykli. A Šárka opět 
nezklamala! Reprezentovala nás v ce-
lostátním kole soutěže „Cena Bro-
nislavy Müllerové“ a 15.dubna 2016 
se zúčastnila slavnostního předávání 
odměn pro první tři oceněné práce 
středoškolských studentů na téma 
Svoboda slova. Práci si můžete přečíst 
na http://www.vnjh.cz/cena-bronisla-
vy-muellerove/rocnik-20152016/ 
Šárka nás bude zastupovat i v celo-
státním kole soutěže „Lidice pro 21. 
Století“. Držíme pěsti!
Velmi dobře nás reprezentovali žáci 
v krajském kole zeměpisné olympi-
ády, ve kterém získal v kategorii B 
1. místo Lukáš Rejnek ze sekundy 
a v krajském kole chemické olympi-
ády si v kategorii D Barbora Hálová 
z tercie vybojovala 4.místo. V kraj-

ském kole olympiády v anglickém 
jazyce žákyně kvarty Natálie Najde-
nova obsadila 1. místo a Kristýna 
Pěstová z kvinty vyhrála krajské kolo 
olympiády ve španělském jazyce. 
Velmi pěkného výsledku dosáhly 
v okresním kole olympiády v němec-
kém jazyce v kategorii II.A student-
ky septimy Šárka Borovská, která 
obsadila  2.místo a Helena Šářeco-
vá 3.místo. V kategorii II.B se na 3.
místě umístila Růžena Nováková 
a 5. místo obsadila Karolína Čer-
ná, obě žákyně kvarty. V okresním 
kole olympiády v anglickém jazyce 
v kategorii I.B nás reprezentovala 
Hrubošová Eliška z primy, která se 
umístila na 4.-5-místě.
V okresním kole biologické olympi-
ády v kategorii C obsadila terciánka 
Kateřina Podlucká 2. místo, Ondřej 

Poncar z kvarty 3.místo a Maruška 
Šebková, žákyně tercie 5. místo. 
V okresním kole zeměpisné olym-
piády v kategorii B získal sekundán 
Lukáš Rejnek  2. místo a v kategorii 
C tercián Sebastian Macura 3. místo. 
Úspěšní byli žáci i v okresním kole che-
mické olympiády. V kategorii D se Růže-
na Nováková z kvarty umístila na 2.mís-
tě a Barbora Hálová z tercie na 3.místě
V okresním kole olympiády z fyzi-
ky v kategorii E získal Marek Vedral 
z kvarty 5. místo a v okresním kole 
matematické olympiády v kategorii Z8 
se na 1.místě umístila Barbora Hálová 
a na 5. místě Jakub Melichar, oba žáci 
tercie. V kategorii Z7 získala sekun-
dánka Kateřina Pokorná  2. místo, v ka-
tegorii Z6 primáni Hrubošová Eliška 
1.místo a Lukáš Zdražil 5.místo.
Všem jmenovaným studentům bla-
hopřejeme a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy!

dř

Úspěchy našich studentů ve třetím čtvrtletí 
školního roku 2015/16

Co je nového v ZUŠ?

smyčcové oddělení 
ZUŠ Říčany opět 
úspěšné!
5. dubna 2016 proběhla v ZUŠ v Bran-
dýse nad Labem krajská soutěž vyhláše-
ná MŠMT v oboru komorní hra smyč-
cových nástrojů. Naši žáci v krajském 
kole opět skvěle zahráli a v uměleckém 
zápolení více než 20 středočeských 
uměleckých škol získali postupy do kola 
ústředního. Podle směrného čísla byl po-
stup umožněn pouze 4 komorním sou-
borům ze Středočeského kraje, z toho 
dva soubory jsou z říčanské zušky! Mys-
lím, že to jednoznačně vypovídá o úrovni 
výuky ve smyčcovém oddělení, o tom, že 
na naší škole vyučují skvělí pedagogové, 
kteří umějí najít v dětech jejich potenciál 
a maximálně ho rozvinout. Neplatí to jen 
pro smyčcové oddělení. Jak jsem zmiňo-
vala v minulém vydání Kurýru, dechové 
oddělení dopadlo také skvěle, do ústřed-
ního kola postoupily celkem 4 soubory, 

takže naše město bude v ústředním kole 
reprezentovat celkem 6 říčanských ko-
morních souborů.
A které šikovné děti reprezentovaly 
naši školu a naše město ve smyčcové 
sekci soutěže?
KLAVÍRNÍ  TRIO - 1. místo s postupem
Kateřina Stocková, Terezie Mužíko-
vá, Martin Klásek
Pedagog Hana Kutmanová, Hana Ja-
vorská
KVARTETO S CEMBALEM - 2. místo
Kateřina Končická, Marie Luisa Hanko, 
Karola Sušanková, Štěpánka Slámová
Pedagog Jitka Adamusová, Martina 
Pospíšilová
BAROKNÍ TRIO - 2. místo
Adéla Hobzíková, Jakub Kudibal, 
Magdaléna Polívková 

Pedagog Hana Kutmanová, Martina 
Pospíšilová
SMYČCOVÉ KVARTETO - 1. místo 
Magdaléna Kořenová, Kateřina Kon-
čická, Adéla Kateřina Pokorná, Kate-
řina Podlucká
Pedagog Jitka Adamusová
TRIO – HOUSLE, KLAVÍR - 1. mís-
to s postupem
Jáchym Šimon, Cyril Šimon, Barbora 
Nováková
Pedagog Hana Kutmanová, Hana Ja-
vorská

Děkuji všem dětem, pedagogům a ro-
dičům za jejich práci a za profesionál-
ní přístup k celé akci. Jak jsme dopadli 
v ústředním kole, se dozvíte v příštím 
vydání Kurýru.
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Zápis žáků pro školní rok 2016/2017
Zápis žáků pro školní rok 2016/2017 se uskuteční 30. 
– 31. května 2016 v ředitelně ZUŠ Říčany, Masarykovo 
nám. 57,  každý den od 14.00 do 16.00 hodin. Přihláška  
na www.zusricany.cz. 
Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky.

HUDEBNÍ OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají při-
hlášku v daném termínu. Přípravná hudební výchova pro 
děti předškolní 5 let a 6 let. Do 1. ročníku  přijímáme děti od 7 
let.  Děti přezkoušené v mateřských školách podají pouze při-
hlášku. Ostatní uchazeči prokáží předpoklady ke studiu při 
podání  přihlášky - orientace v rytmu a intonaci, zpěv.

TANEČNÍ OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají přihláš-
ku v daném termínu (30. – 31. května 2016). Přijímáme děti 
od 5 let. Na základě podané přihlášky se zájemci dostaví k ta-
lentové zkoušce. Talentová zkouška do tanečního oboru pro-
běhne ve čtvrtek 2. června 2016 v 18.00 hodin v budově TO, 
Pod školou 1110, Masarykovo nám. (objekt mezi farou a ZŠ).

VÝTVARNÝ  OBOR 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci podají 
přihlášku v daném termínu  (30. – 31. května 2016). Při-
jímáme děti od 6 let. Společně s přihláškou přinesou děti 
z domova vlastní výtvarné práce. Na základě podané při-
hlášky se zájemci dostaví k talentové zkoušce.
Talentová zkouška do výtvarného oboru  proběhne v pátek 
3. června 2016 od 15.00 – 17.00 hodin (podle počtu při-
hlášených dětí) v budově výtvarného oboru – Masarykovo 
nám. 1110 (objekt mezi farou a ZŠ ).
Děti doporučené k přijetí do přípravných ročníků event. 
náhradníci budou oznámeni na www.zusricany.cz  od 20. 
června 2016.  Prosím rodiče o přesné vyplnění přihlášky!!
Příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy. V případě, 

že se během září uvolní další místo v některém z oborů, 
budeme děti doplňovat na základě podaných přihlášek 
v zápisovém termínu (tj. v květnu 2016)
 
Schůzka rodičů všech nově  přijatých žáků  se uskuteční 5. 
9. 2016 v 17.00 hodin ve třídě č. 1 v ZUŠ Říčany, Masary-
kovo nám. 57.  Rádi zodpovíme vaše dotazy:  323 602 278, 
604 737 629, 721 117 535. Prosíme, sledujte naše webové 
stránky www.zusricany.cz. Přijďte, těšíme se na vás!!

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Javorská, zástupkyně ředitelky ZUŠ Říčany    

Pozvánka na koncert
Zveme hlavně všechny maminky 
a babičky, ale samozřejmě zveme vás 
všechny na koncert ZUŠ věnovaný 
Dni matek. Program si se svými pe-
dagogy připravily děti od nejmenších 
až po ty největší. Chceme tímto po-
děkovat všem maminkám za to, jaké 
máme na škole šikovné děti. Bez je-
jich pomoci to prostě nejde. Děkuje-
me a přijďte si poslechnout v pondělí 
9. května v 17.30 do KC Labuť.

Pozvánka na vernisáž
Zveme rodiče a děti na vernisáž vý-
tvarné přehlídky ,,Byl jednou jeden 
král“, která se uskuteční 25. května 
2016 v 18.00 hodin v prostorách 
Technologické galerie Ústavu stro-

jírenské technologie ČVUT v Praze, 
Technická 4,  Praha – Dejvice.
Vernisáž je spojena s prohlídkou fa-
kulty a jejích technických učeben, 
kde si děti dozví mnoho nových věcí 
a některé věci si mohou i vyzkoušet
Výstava zde potrvá do 20. června  
2016. Přijďte se podívat, stojí to za to.
Celá akce je finančně podpořena měs-
tem Říčany. Děkujeme.

nový pedagog
Od března 2016 vyučuje na ZUŠ Ří-
čany nový pedagog, absolvent pražské 
konzervatoře a student AMU v Praze 
Jakub Jírů. Nový kolega se bude věno-
vat výchově nových trumpetistů.  Tím-
to se nám alespoň částečně podařilo 
vyřešit problém, který nastal vzrůsta-

jícím zájmem dětí o hru na žesťové 
nástroje. Panu učiteli přejeme dobrý 
start v jeho pedagogické činnosti.
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

ze života škol(ek)
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Nedaleko Parkhotelu Monopol stával další slavný pod-
nik první republiky. Dnes na rohu ulic Černokostelecká 
a Strašínská najdete autobazar, kdysi tam byl Pátkův 
hostinec.
Ten název si ale dneska už nikdo nepamatuje. V mé 
paměti uvízlo jméno Amerika, kterým se hotel pyšnil 
ve třicátých letech. Za okupace si Němci vynutili pro-
měnu v Meri (prostým ubráním písmen z vývěsního 
štítu), po válce se vrátila Amerika, ovšem jen na krát-
ký čas. Ani komunistům se název nezamlouval, a tak 
po roce 1948 došlo k další změně, tentokrát na Moravu. 
Co vím, v Americe se dobře vařilo, také se tam tančilo 
a dalo se tam i přespat. V Moravě pod správou národ-
ního podniku RaJ se jeden čas docela snažili, ale vcel-
ku převládla socialistická šeď. Podnik chátral a po roce 
1989 přispěla k jeho zániku nepovedená restituce. Už 
jsme o něm psali v Kurýru č. 12/2007. Pavilon, polo-
žený od někdejšího Monopolu asi půl kilometru výše 
na Bezručově ulici, si pamatuji jako restauraci s malým 
hotýlkem. Před listopadem 1989 zde léta sídlilo ředi-
telství RaJ pro oblasti kolem Prahy. Jako úřednice zde 
pár let pracovala moje žena Jarmila. Několikrát jsem 
byl pozván, abych coby stavební znalec posoudil stati-
ku objektu. Nebezpečně se tam totiž prohýbaly stropní 
trámy. Moudrost starých tesařů praví: Pokud se strop 
prohne do jednoho procenta, buď pozorný, pokud je to 
více, tak odtamtud raději uteč. Původní Pavilon musel 
být později stržen a na jeho místě dnes stojí úhledný 
a úspěšný restaurační podnik.
Vyjděme od dávného Monopolu zase po ulici Smiřic-
kých. Jeden z domů proti nemocnici vlastnilo dřív měs-
to a nějaký čas v něm bydlel Zdeněk Moudrý, místosta-
rosta v letech 2002–2009, jenž se zasloužil o zvelebení 
některých částí Říčan. Cestou dolů mineme dům Štuk-
sových. S Jiřím Štuksou (1924–2013), veselým kama-
rádem, synem obchodnice paní Štuksové, jsem chodil 
do školy až do třetí třídy měšťanky. V roce 1944 spolu-
zakládal říčanské ragby a po letech, kdy byl aktivním 
hráčem, působil v klubu jako dobrovolný funkcionář. 
Pracoval jako montér vysokého napětí.
Jeden z posledních domků v kopci patřil panu Herver-
tovi, proslulému včelaři. Za přispění místního včelař-
ského spolku postavil na zahradě sběrnu medu. Za vál-
ky tam totiž včelaři z celého okresu museli odevzdávat 
množství stanovené předpisy. Byl to tuším kilogram 
dvacet z každého včelstva. Pan Hervert postavil na váhu 

mlékařskou konev, já do ní lil med a když váha ukázala 
předepsané množství, zavřel jsem sklenici se zbytkem 
medu a odnesl ji domů. (To trvalo ještě do měnové re-
formy v roce 1953. Za komunistů jsme my včelaři zase 
museli platit daň.) Tento muž mě naučil stavět úly, 
tzv. budečáky, které byly zezadu přístupné a dole měly 
okénko. Tudy bylo možné pozorovat včely, jak pracují. 
Několik takových úlů jsem si postavil. Dohromady jsem 
měl osm až deset úlů, včelařil jsem od válečných let ješ-
tě dalších téměř třicet roků.
Půjdeme-li dál, dojdeme k vile Minka, kdysi nájemní-
mu domu patřícímu městu, jehož novodobá historie je 
spojena s majitelem Zdeňkem Míkou, dlouholetým ře-
ditelem Muzea hlavního města Prahy. V devadesátých 
letech nám na městském úřadě pomáhal při reorga-
nizaci říčanského muzea. Během druhé světové války 
Minku zabavily německé úřady. Když se do ní po válce 
nastěhoval jako jeden z nájemníků pan Adam, dělník 
z naší truhlárny, vyprávěl mi, jak to uvnitř vypadá. 
V domě, za okupace také ubytovně Svazu německých 
dívek (BDM), bylo snad i vězení pro neposlušné členky. 
Díky svědectví účastníků revoluce v květnu 1945 víme, 
že během pohnutých dní v Mince pobývalo na šedesát 
příslušníků SS.

Zaznamenala Renata Skalošová

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /40
Vzpomínky Dalibora Hofty

O událostech května 1945 se dočtete ve starším textu D. Hofty v Kurýru č. 5/2005. O jeho výpravě za otcem do po-
válečného Německa se píše v č. 8/2005. Toto vyprávění dohledáte i na www.pametnaroda.cz. Nedávno vznikl také 
příspěvek pro Český rozhlas. Převážně o Emilu Dynybylovi, majiteli kdysi věhlasné likérky, si můžete poslechnout 
v audioarchivu Rádia vašeho kraje.

Povstalci v zahradě u vily Minka, květen 1945
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Vzpomínka na květnovou 
revoluci 1945
V květnu 1945 jsem chodil do první třídy a můj otec – nadpo-
ručík v záloze – se již 5. května oblékl do důstojnické uniformy 
a zařadil se do činnosti revolučního praporu posádky Říčany–
Radošovice. Byla mu přidělena funkce spojovacího důstojní-
ka a velitele spojovací čety. Kromě zajišťování spojení měl tedy 
na starosti i celou revoluční spojovací četu a také řízení čin-
nosti automobilních, motocyklových, cyklistických i pěších 
spojek. Jeho úkolem též bylo pořízení a vedení podrobného 
deníku o revolučních událostech ve městě a okolí.
I když mne matka nechtěla v těchto dnech pouštět ven, 
přesto se mi podařilo připnout si československou triko-
loru a s kamarády a kamarádkami z naší ulice sledovat 
(alespoň zpovzdálí) průběh revolučních událostí. V ulici 
za sokolským hřištěm se v domě místního kolaboranta 
ukrývalo několik příslušníků SS. Byli obklíčeni a po krát-
ké přestřelce se revoluční gardě vzdali. Železničářům se 
podařilo zastavit a zablokovat německý obrněný vlak před 
vjezdem na říčanské nádraží, v místě mezi vysokými po-
stranními srázy, odkud dělostřelecké FlaKy nemohly stří-
let. Revoluční gardisté okolí vlaku obklíčili, aby zamezili 
vystupování německých vojáků z vlaku. A tak se i z těchto 
míst ozývala občasná varovná střelba.
V té době mne rodiče přesunuli do domu babičky Pánkové. 
Cesta k ní vedla okolo tenisového hřiště, kde jsem viděl, 
jak tam na zemi sedí a leží zajatí mladí příslušníci Hitlerju-
gend, sídlící v době války ve vile Minka. Na žebříku pro 
rozhodčí, nad nimi, byly umístěny dva kulomety. Docela 
mi tehdy bylo těch chlapců a dívek líto, když jsem si uvědo-
mil, že zde museli strávit bez jídla i pokrývek dva dny a dvě 
noci, než byli transportováni jinam.
Babiččin dům se nacházel na hlavní příjezdové silnici, 
nynější ulici 17. listopadu. Z okna jsem tak mohl sledo-

vat třeba konvoj prchajících německých vojáků, kterým 
byl umožněn průjezd městem. Devátého května jsem se 
stal svědkem události, na kterou celý život nezapomenu. 
Soused bydlící naproti babičce, pan Vacek, který po celou 
dobu revolučních událostí nevyšel z domu, přiběhl k rus-
kému vojákovi a začal na něj rusky mluvit. Vojáka však 
doprovázel místní občan, původem Rus, a ten mu jen 
řekl: „Éto izmněnik – kolaborant!“ Voják zvedl samopal 

a na chodníku, přímo před babiččiným oknem, ho 
bez soudu na místě zastřelil.
Před stejným oknem pak téhož dne zaparkoval so-
větský obrněný vůz a posádka požádala o ubytování. 
Babička jim dala k dispozici velkou ložnici, kde po té 
dlouhé cestě až od Berlína hned zalehli na poste-
lích i na zemi. Já s jedním kamarádem jsme vylezli 
na opuštěnou korbu obrněnce a prohlédli si vnitřní 
zařízení i ostré náboje do kanonu. Večer mne babička 
uložila do ložnice plné vojáků. A tak jsem první noc 
po osvobození strávil společně s deseti rudoarmějci.
Při prohlížení starých záznamů mého otce z té 
doby jsem narazil také na dva originální dokumen-
ty. Rozhodnutím Národního výboru v Říčanech 
vstoupila dnem 5. května 1945 ve 12 hodin v plat-
nost činnost orgánu s názvem „I. Prapor posádky 
Říčany–Radošovice“. Oficiální seznam členů 
tohoto revolučního praporu je uveden na prvním, 
již trochu zašlém dokumentu. Druhý dokument 
je pak smuteční oznámení o hromadném pohřbu 
všech říčanských obětí květnového povstání.

Jaroslav Svoboda FO
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česko-německo-polské setkání 
mládeže o letních prázdninách 
v německu!
Nemáte žádný program o letních prázdninách? Jste 
ve věku 12-18let? Učíte se německy, nebo umíte anglicky? 
Chcete mít nezapomenutelné zážitky z plavby po Baltském 
moři a zdokonalit se v cizím jazyce?

Pak pro vás máme velmi zajímavý program! 
Partnerské město Grabow ve spoluprácí s městem Říčany 
(Komisí pro partnerská města a Twinningem Říčany) za 
finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 
pořádá ve dnech 13. 8. 2016-21. 8. 2016 česko-německo-
polské setkání mládeže v Německu. Projekt s názvem 
“Společně objevovat nové břehy” si klade za cíl vytvořit 

nebo prohloubit přátelské vztahy mezi mládeží města 
Říčany, partnerského města Grabow (SRN) a polského 
Swornegacie. Za účastenský poplatek ve výši 4.500  Kč, 
zahrnující dopravu, program, stravu a ubytování, můžete 
zažít nevšední program plný zábavy (teambuilding ve 
Flessenow; pětidenní plavba po Baltském moři z Ros-
tocku do Swinemünde/ostrov Usedom v multinacionál-
ních posádkách; závěrečný program) 

V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám poskyt-
neme podrobnější informace a přihlášky!

Neváhejte, projektu se může zúčastnit pouze 20 
účastníků!
Kontakt - Twinning Říčany: twinning@ricany.cz; dvora-
kova@gyri.cz  

Komise pro partnerská města a Twinning Říčany vyhlašuje:
VÝtVARnOU sOUtěŽ O HODnOtné cEny

„můj region/my region“
Kdo se může účastnit?  

Všechny děti a žáci z Říčanska ve věku 6–15let!
Soutěž se realizuje ve třech kategoriích:

 i. děti 6–9let 
 ii. děti 10–12let
 iii. žáci 13–15let

Průběh soutěže:
Pojďme ukázat ostatním obyvatelům v našich partnerských městech v Německu, Anglii, Švédsku, Dánsku…jak 
vypadá region Říčan a okolí, v němž bydlíme. Fantazii ani použitým výtvarným technikám se meze nekladou. 
Ukažme jim, jak jsme kreativní. Nakreslete jakýkoliv obrázek na téma „Můj region“ ve formátu A3 a odevzdejte 
ho nejpozději do 14. 10. 2016 na Turistickém informačním centru Říčany na Masarykově náměstí 83, v pondělí - 
pátek mezi 8.30hod - 17hod. 
Na obrázek napište jméno, kategorii + věk, název obrázku + kterou školu navštěvujete. Vítězné obrázky budou 
vystaveny v našem městě u příležitosti Výroční konference partnerských měst, která se bude konat 4.- 6. listo-
padu v Říčanech! 

Více informací naleznete na: http://twinning.ricany.cz/partnerstvi/soutez, pro další dotazy pište 
na twinning@ricany.cz 

Společně objevovat nové břehy – 
Gemeinsam neue Ufer entdecken
Komise pro partnerská města Říčany - Twinning Říčany - 
Česko-německý fond budoucnosti - úřad města Grabow 
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V polovině dubna 
v prostorách MAS 
Říčansko proběh-
lo setkání držitelů 
regionální značky. 
Hlavním tématem 
bylo představení 
nového katalogu 

výrobců a provozovatelů služeb. Nový 
katalog prezentuje všechny stávající 
držitele regionální značky. „Aktuálně 
se může certifikátem pochlubit 26 vý-
robků a 6 poskytovatelů služeb v ces-
tovním ruchu,“ říká manažer značky 
Zápraží originální produkt® Aleš 
Rudl. Nový katalog bude šířen po ce-
lém regionu a inspiraci, co místního 
a kvalitního pořídit nebo kde strávit 
volný čas, v něm nalezne úplně každý.  
Plodná byla též diskuze ohledně dal-
šího rozvoje regionální značky. Opět 
ožila myšlenka vzniku prodejny, kde 
budou nabízeny výrobky drobných 
živnostníků. Situována by měla být 
v Říčanech. Přítomní se shodli na tom, 
že důležité je najít vhodné prostory.  

Značka na území Říčanska funguje 
již pátým rokem. Před dvěma lety 
došlo k rozšíření její působnosti 
i na oblast Dolnobřežanska. Území, 
kde výrobci a provozovatelé služeb 
v cestovním ruchu mohou získat 
prestižní certifikát, sahá od Voděrad-

ských bučin až k břehům řeky Vltavy 
ve Vraném. Závěrem přejme výrob-
cům hodně spokojených zákazníků 
a koordinátorovi značky, kterým je 
MAS Říčansko, hodně dalších úspě-
chů v rozvoji venkova.

MAS Říčansko     

Humanitární sbírka 
Již tradiční huma-
nitární sbírku pro 
Diakonii Broumov 
pořádá Farní charita 
Říčany v úterý 10. 
5. 2016 od 12.00 
do 17.00 hodin 

u fary (kostela) na Masarykově ná-
městí v Říčanech. Jako obvykle mů-
žete přinést oblečení, lůžkoviny, látky 

(alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, 
péřové přikrývky, polštáře, spacáky, 
záclony, domácí potřeby – nepoško-
zené nádobí, skleničky, nepoškoze-
nou obuv (páry svázané, aby se boty 
neztratily), knihy a časopisy, hračky, 
drobné elektrické spotřebiče do do-
mácnosti (vařič, remoska, apod.). Po-
kud nám přidáte k darovaným věcem 
10 Kč, použijeme část jako příspěvek 
na odvoz sbírky, zbytek na naši dal-
ší činnost - např. na drobné dárky 

při návštěvě nemocných, na květiny 
ke Dni matek pro seniorky. 
Darované věci budou ihned po ukon-
čení sbírky odvezeny do Prahy-Vršo-
vic, přeloženy do vagónu a následně 
dopraveny do Broumova. Zde sbírku 
vytřídí a darované věci jsou připraveny 
k použití pro lidi v sociální nouzi. Ma-
teriál, který není upotřebitelný k hu-
manitární pomoci, je předán k další-
mu průmyslovému zpracování. 
Marie Junková, Farní charita Říčany

Setkání výrobců a provozovatelů služeb regionální značky 
Zápraží originální produkt® se neslo v přátelském duchu

VÝlEt DO KUDOWy ZDROJE s paní susovou se bude konat 7. 6. 2016. 
Odjezd z náměstí (MESTEK, Dm drogerie) je v 6.00 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.
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Mezi námi

Škoda 100 na cestách
V tomto článku vám představím cestovatelský projekt, 
na kterém s manželkou Janou pracujeme od roku 2013.
Už jsme s Janou autem projeli skoro celou Evropu a stále 
jsme přemýšleli o cestě i mimo ni, za větším dobrodružstvím, 
po stopách dávných civilizací. Definitivní rozhodnutí přišlo 
na podzim roku 2012, kdy jsme vypůjčeným autem zdolali 
ostrov svobody, Kubu. Cestování v kraji, kde se čas zastavil 
v minulém století, nás nadchlo. Rozhodli jsme se proto kou-
pit starší vůz a s ním procestovat co největší část světa. Jako 
první etapu jsme zvolili Asii. Mezi země, které navštívíme, 
mimo jiné patří: Turecko, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Kazachstán a Rusko. Celkově pojedeme 
přes 13 zemí cca 15 000 km. Napadlo nás, 
že se vydáme tou nejtrnitější cestou, že bu-
deme spoléhat jen sami na sebe, a vše, co je 
k takové cestě potřeba, si zajistíme sami. 
Pojedeme bez GPS, navigovat nás bude jen 
mapa a hvězdy.
V roce 2013 jsme začali cestu plánovat. 
Nejdříve bylo potřeba vybrat auto. Chtěli 
jsme auto jednoduché a prosté elektroni-
ky. U něj je největší šance, že se dá v přípa-
dě poruchy opravit na koleni během cesty. 
Další podmínkou bylo, že to musí být auto české, resp. 
československé výroby. V létě roku 2014 nastal velký den. 
Přivezli jsme na odtahovém voze naši Škodu 100. Předcho-
zí majitel, který ji koupil v roce 1969, ji pojmenoval Barča. 

Start naší cesty je naplánován 
na 16. 7. 2016 z náměstí v Říča-
nech. Na slavnostní odjez jste 
všichni zváni. Naše cesta se ne-
obejde bez partnerů, kteří budou 
mít svojí samolepku na autě, 
ale pomoci nám můžete i vy, 
na www.skoda100nacestach.cz 
najdete e-shop, kde si můžete za-
koupit samolepku, nožík Mikov 

nebo naše triko. Od 17. 5. 2016 budeme i na www.starto-
vac.cz, i tam bude možné nás podpořit. Každý, kdo nás pod-
poří, pojede s námi formou samolepky se jménem na voze!

Daniel Urban
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Mezi námi
Když už internet a dokonce i volně dostupná odborná 
literatura mlčí, a termín odevzdání semestrální práce 
zaměřené na zkoumání krajiny kolem Tehova klepe 
na dveře, nic nepotěší zoufalého studenta tolik, jako 
vřelý přístup pracovníků organizace, která pro něj 
byla doposud jen místem, kde se pořádají ty skvělé 
cestovatelské večery a akce pro děti. 
A tak bych touto cestou ráda poděkovala všem 
pracovníkům Muzea Říčany, kteří nade mnou v dubnu 
loňského roku strávili mnoho drahocenného času, 
a s nadšením zodpovídali všechny - z mého pohledu 

zapeklité - otázky. Chtěla bych poděkovat především 
historikovi říčanského muzea Martinu Hůrkovi, který 
mi i letos ochotně pomohl a poskytl mi neuvěřitelně 
zajímavé materiály týkající se problematiky historie 
zdejší krajiny. A nejen to, vzbudil ve mně opravdový 
úžas nad tímto tématem a chuť se jím zaobírat více, 
než je nutné pro „semestrálku“.
Je krásné vědět, že Muzeum není zaměřené jen 
na děti, ale na všechny, koho zajímá příroda a krajina 
kolem nás. Klobouk dolů a ještě jednou DÍKY VŠEM!

Kateřina Slavíková, rodačka a studentka

Děkuji panu Vladimíru Levickému, řediteli Husovy knihovny v Říčanech, za zavedení audioknih. pro nás, 
kteří máme potíže se zrakem, je tento kontakt s literaturou požehnáním. Dalibor Hofta

Dne 20. 4. 2016 
oslavila své 90. 
narozeniny paní 
Jiřina Bohatová 
z Říčan a spolu s ní 
její dvě dcery a zeť, 
sedm vnoučat  
a osm pravnoučat. 
Mami, babi, máme 
tě všichni moc rádi. 

Před krátkým časem jsem osobně poděkovala v ArrIVĚ Pra-
ha, s. r. o panu Josefu Kulkovi, řidiči linky 385 na trase Praha 
– Říčany - mukařov, který na konečné, při kontrole autobusu, 
našel mou zapomenutou kabelku se vším nejpotřebnějším 
a nejdůležitějším. Kabelku mi  pan řidič v naprostém pořádku 
„přivezl zpátky“ ještě týž den. moje poděkování ale spěchá 
i za nadstrážmistrem panem Kolofíkem z místního oddělení 
Policie Čr, který v této věci velmi, velmi pomohl nejen opera-
tivně, ale také lidsky. J. Tůmová 
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Ano, nová vozovka Rooseveltovy uli-
ce se nepovedla. Občan jistě očekával 
perfektní výsledek, když rekonstrukce 
trvala tak dlouho. Pravda, stav silnice je 
dnes výrazně lepší, než byly záplatované 
dlažební kostky, ovšem kvalita provede-
ní měla být vyšší. Kdo za to může?

Silnice patří Středočeskému kraji, který byl též investo-
rem celé akce. Výběr projektanta, realizace, kontrola 
a převzetí nové vozovky byly tedy plně v režii kraje. 

Město Říčany jako spoluzadavatel dozorovalo a platilo 
chodníky a inženýrské sítě. Myslím, že rozdíl ve kvalitě je 
vidět. Osobně jsem přesvědčen, že nebýt námi iniciované 
výměny projektanta a koordinace celé stavby ze strany 
města, silnice nestála dodnes. 
Křižovatka pod hradem s „ostrůvkem“ je dle mého názoru 
výrazně bezpečnější a přehlednější než předchozí „mini“ 
kruhový objezd, jde jen o zvyk. L. Musilem zmiňované vy-
kousnutí je z důvodu existujícího vjezdu.

David Michalička, radní

rooseveltova ulice 
Zpravidla v každém vydání Říčanské-
ho kurýru je vypsané jedno téma jako 
to hlavní, co občany nebo město nej-
více (asi) zajímá. V tom minulém se 
vše točilo okolo kontroverzní vyhlášky 
ohledně pravidel venčení psů. Bylo 
zde napsáno již dost, takže asi nemá 

cenu dále vířit vášně a je možné jen čekat, jestli město tuto 
vyhlášku zruší, nebo alespoň zmírní. Pokud by ale neby-
lo tohoto tématu, tak by se tam jistě psalo (nebo alespoň 
mělo psát) o dokončení rekonstrukce ulice Rooseveltova. 
Tuto akci od jejího začátku provázelo mnoho problémů 
a hlavně špatná komunikace mezi městem a občany. Ně-
kolikrát se odkládal termín dokončení, a když už je dílo 

hotové, tak v takovém stavu, že se „odborník diví a laik 
žasne“. Den před otevřením se rychle rozbíjel asfalt (asi se 
na něco zapomnělo) a hrboly na vozovce sice někde zmi-
zely, ale někde se zase objevily nové. U nové a takto dlou-
ho rekonstruované komunikace to vzbudí jen údiv. Zla-
tým hřebíčkem je ostrůvek (pravděpodobně pro zeleň), 
na který máte šanci narazit, když pojedete od Masarykova 
náměstí směrem dolů pod hrad. Je tam udělán naprosto 
nepatřičně proti smyslu jízdy a vzhledem k tomu, že se zde 
jedná o povrch z dlažebních kostek, tak jsem zvědav, jak si 
s tím řidiči poradí, až trošku naprší, nebo v zimě namrzne. 
On i při rychlosti 40 km/hod. ten ostrůvek velmi překva-
pí. Město jakožto účastník stavebního řízení mělo určitě 
možnost vyjádřit se k projektu, ale tady se jaksi zaspalo. 
No hlavní téma bylo ale tentokrát jiné.

Ladislav Musil, zastupitel

Pravidla pro reakce?
V posledním čísle Říčanského kurýru 
se redakční rada ohradila proti pří-
spěvku paní Egidové „ o neférovém 
způsobu vydávání článků“ a v rámci 
této reakce zveřejnila pravidla pro re-
agování na příspěvky v tomto periodi-
ku s tím, že jsou to pravidla platná již 

delší dobu a sama redakce dlouhodobě umožňuje diskusi 
a vítá pluralitu názorů na stránkách věstníku. To, že se tato 
pravidla takto zveřejňují, je správné a zamezí to případným 
pochybnostem. Musím se ale ohradit proti tvrzení, že re-
dakční rada tuto diskusi dlouhodobě umožňuje. V průběhu 

posledních 5 let (nejvíce však v prvních letech vládnutí no-
vého vedení města) jsem byl v Říčanském kurýru několikrát 
písemně napaden či osočen z různých nekalých praktik. Je 
jedno, jestli to bylo psané na bývalé vedení radnice (jehož 
jsem byl součástí), nebo přímo na moji osobu jmenovitě. 
Nikdy jsem ale nedostal možnost, abych se bránil napsané-
mu ještě v témže čísle městského věstníku. Mohl jsem tak 
udělat až s měsíčním zpožděním a kupodivu pisatel, na kte-
rého jsem reagoval, tuto možnost dostal prakticky vždy. Je 
asi náhodou (a můžu jen spekulovat), že autor většiny těch 
článků je sám V. Kořen, a možná proto tu možnost měl. 
Dnes je to minulost a nechci se k tomu více vracet. Budu 
tedy doufat, že nyní to bude opravdu již pro všechny stejné.

Ladislav Musil, zastupitel

Kurýr se novinářsky kultivuje postup-
nými kroky. Před volbami 2010 se 
některým subjektům a lidem články 
vůbec nezařazovaly, úvodníky patřily 
výhradně starostce nebo místostaros-
tům, v redakční radě seděli zastupite-
lé. Měl samozřejmě i tak pro obyvatele 

vysokou informační hodnotu, nad níž bděl člověk, jehož 
si novinářsky vážím - pan J. Černohorský. Mojí snahou, 
která vyplývá z novinářské zkušenosti a praxe,  bylo Ku-
rýr posílit kvalitativně a  hlavně jej více otevřít. V redakční 
radě nesedí politici, město komunikuje tiskovými zpráva-

mi, které jsou rozesílány nejen do Kurýru, ale i dalším sdě-
lovacím prostředkům. Názory z různých stran se do časo-
pisu bez potíží dostávají. Myslím, že každý z mého okolí 
může potvrdit, že od samého začátku prosazuji právo pro 
napadeného na okamžitou reakci. Je to základní norma 
objektivního a vyváženého média. Tento můj postoj ale 
mnozí nesdíleli. Říkali: „Ať se případně reaguje v dalším 
čísle.“ Důležité také je si uvědomit, kdo napadá a kdo se 
brání či vysvětluje. V tomto případě je nabíledni, že kte-
rýkoli starosta čelí tlaku většímu než řadový zastupitel či 
běžný občan. Proto jeho reakce budou logicky častější.    

Vladimír Kořen, starosta
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V minulém čísle Kurýru se čtenáři do-
zvěděli, že pan místostarosta Zdeněk 
Hraba nepodporuje rozšíření čistírny 
odpadních vod (ČOV), ke kterému se 
mimochodem město zavázalo v územ-
ním plánu. Jeho článek vyznívá jako 
varování před blížícím se kolapsem 

města, kterému se lze vyhnout tím, že ČOV nerozšíříme. 
Jsem však přesvědčen, že tomu tak není. Vždyť zastavit 
rozvoj a pokrok téměř nelze a ani to není rozumné. Stejně 
jako nemůžeme nařizovat občanům, aby měli méně dětí, 
protože není místo ve školách. I když možná po vyhlášce 
o veřejném pořádku se můžeme dočkat všeho.
Říčanská ODS vždy prosazovala a bude prosazovat umír-
něný rozvoj, který má své jasné a rozumné limity v podobě 
územního plánu. Když se podíváme na správná čísla, do-
cházíme k závěru, že nárůst obyvatel bude výrazně menší, 
než pan místostarosta uvedl, a navíc bude probíhat dlou-
hodobě, možná 5 - 10let.
Špatná dopravní situace v Říčanech není způsobená 
jen nárůstem počtu obyvatel Říčan, ale je převážně 
způsobená tranzitem z rozsáhlého okolí našeho města 

a rozvoje okolních obcí. Věřím, že Klidné město má dle 
svého volebního slibu jasné plány, jak kritickou situaci 
řešit a zlepšit, a bude dohlížet a důsledně se vyjadřovat 
ke vznikajícím územním plánům okolí a jednat s vede-
ním obcí nejen nad dopravní studií Říčanska, kterou 
jsem na kraji inicioval a jejíž výsledky, věřím, napomů-
žou k celkovému zlepšení dopravní situace na Říčansku 
a především v Říčanech. 
Co je ale cílem Klidného města? Výstavba se přeci neza-
staví, bude se stavět s jímkami, nepřipojíme nové školy, 
školky a jiné pro město důležité objekty. Městem budou 
denně projíždět desítky fekálních vozů a znečišťovat 
naše prostředí. Ti, kteří na rozdíl od pana místostarosty 
nejsou připojeni, budou zbytečně investovat do jímek? 
V celkovém úhrnu pak půjde o desítky miliónů korun, 
vyhozených z okna, nebo spíš doslova spláchnutých 
do toalety.
My považujeme kvalitní a dostatečnou infrastrukturu 
za základní kámen dobře fungujícího města a věříme, 
že naše logické argumenty pochopí i většina zastupitelů 
a na přípravě intenzifikace ČOV se brzy začne. 

Miloslav Šmolík, zastupitel

Doba jímková, aneb zastavíme rozvoj?

V minulém Kurýru jsem položil pro-
stou řečnickou otázku „kdo se bojí 
referenda o rozšíření čistírny od-
padních vod“. Že někdo takový je, 
prokázal Miloslav Šmolík. Ve svém 
článku v minulém Kurýru jsem upo-
zornil na důsledky rozšíření kapacity 

čistírny odpadních vod. A na to, že občané Říčan by měli 
sami v referendu rozhodnout, zda si přejí stamilionovou 
investici města do rozšíření čistírny odpadních vod nyní 
oddálit (ne navěky zablokovat, jak se snaží ve svém textu 
naznačit M. Šmolík) a nejprve opravit nemálo místních 
komunikací a chodníků a jiných zařízení města. Nic víc 
a nic méně. 
M. Šmolík reaguje tak, že píše o něčem zcela jiném, kárá, 
personifikuje a hlavně hrubě zkresluje a vůbec nemluví 
pravdu. Obsahem jeho článku jsou tvrzení, že ve svém 
článku údajně:

 varuji „před blížícím se kolapsem města“,  
 chci „zastavit rozvoj a pokrok“, 
 po vyhlášce o veřejném pořádku mohu chtít „nařizovat 

občanům, aby měli méně dětí, protože není místo 
ve školách“,

 nemám „správná čísla“ o počtu obyvatel města,
 chci, aby „městem denně projížděly desítky fekálních 

vozů a znečišťovaly prostředí, zatímco jsem „připojen“ 
(zřejmě na veřejnou kanalizaci) apod.

Čtenář nechť sám posoudí, zda jsem něco takového na-
psal. M. Šmolík si nejdříve sám vymyslel má údajná sta-
noviska, aby s nimi následně mohl statečně bojovat. Tako-
vému způsobu komunikace a argumentace se obvykle říká 
demagogie.

A jak je to vlastně s těmi jímkami a současnou kapacitou 
čistírny odpadních vod? Chápu, že se ODS ústy, resp. 
klávesnicí M. Šmolíka snaží o co nejrychlejší rozšíření 
kapacity čističky. Vždyť současná kapacita čističky brá-
ní například realizaci projektu hned několika bytových 
domů jednoho investora (jistě jen náhodou kandidáta 
ODS v místních volbách v minulosti a navíc projektovaných 
dalším kandidátem ODS) ve Verdunské ulici. Je ale nutné 
říci, že fyzicky to s tou současnou kapacitou čistírny tak 
zlé není. 
Mnoho developerských projektů z minulých dob, i když 
jsou stále ještě jen „na papíře“ má totiž pro sebe formálně 
„blokovanou“ kapacitu na čistírně. U některých projektů 
takováto situace třeba trvá už přes 6 let. Byla by možná 
potřebná právní analýza, zda takováto „blokace“ kapacity 
čistírny odpadních vod je v souladu s dobrými mravy, či 
přímo se zákonem.
To, že někdo bude nucen řešit likvidaci odpadních vod své 
nemovitosti stavbou jímky, je tedy do značné míry způso-
beno tím, že ačkoli je kapacita čistírny (v současné době) 
relativně dostatečná, tak se kvůli spekulacím několika in-
vestičních skupin s nejvýnosnější dobou realizace jejich 
developerských projektů na kanalizaci připojit nemůže. 
Vyvolávání představ dennodenních kolon desítek fekál-
ních vozů v říčanských ulicích je jen ryze účelová fantazie 
M. Šmolíka.  A on to samozřejmě velmi dobře ví. 
Pokud měla být účelem článku M. Šmolíka obhajoba zá-
jmů nějakých investorů oproti zájmu sedmnácti tisíc sou-
časných obyvatel Říčan čekajících na opravy komunikací 
a chodníků či stavbu nové říčanské školy, pak sice chápu 
osobní motivaci M. Šmolíka k takovému postoji, ale roz-
hodně ji nesdílím. 

Zdeněk Hraba, místostarosta
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Ještě jednou k vyhlášce 
o psech
Po přečtení článku pana starosty a zejména pana místosta-
rosty Hraby v minulém Kurýru mi to nedá a musím reago-
vat. Bulvární média se kdysi pokoušela o vyvolání strachu 
z velkých psů. Stejně tak bulvárně se v nás tento pocit snaží 
navodit pan starosta a místostarosta svými sugestivními pří-
běhy o pokousaných lidech (5-6 případů ročně dle říčanské 
policie). Ovšem stejně barvitě se dají popsat  i příběhy lidí, 
které pes nikdy nepokousal, naopak jim třeba zachránil život. 
Vedení města byla zaslána odborná stanoviska různých 
kompetentních institucí (ČMKU, ministerstva zem., vete-
rinární univerzity, předních vet. lekářů, atd.). Tyto názory 
a doporučení bohužel nikdo nevzal v potaz a vytvořil vy-
hlášku dle svého zcela neodborného uvážení. Pan starosta 
nyní argumentuje, že vyhláška byla schválena minister-
stvem vnitra. Dle zákona je možná v pořádku, přesto se 

ale rozchází s doporučeními, které toto ministerstvo pro 
sestavování podobných vyhlášek vydalo. Pan starosta také 
uváděl konzultaci s říčanskými kynology. S říčanskými ky-
nology jsme v kontaktu a o tom, že by byli osloveni někým 
ze zastupitelů, nic nevědí. Při sestavování vyhlášky byly 
zcela opomenuty zdravotní aspekty. Ponecháme-li stra-
nou stresové stavy vyvolané náhubkem, alarmující jsou 
zejména otlaky z náhubků, které mohou přejít do otevře-
ných ran, a přímé ohrožení života u krátkolebých plemen. 
Tato plemena mají vlivem zkrácení nosní partie problémy 
s termoregulací a nasazení náhubku na delší dobu může  
mít zvláště v teplém počasí fatální následky.
Co se týká čísel uvedených panem starostou, zdají se mi po-
někud zkreslená. Pro „náhubkovou“ vyhlášku hlasovalo prý 
40 % lidí. Projektu se celkem zúčastnilo 620 lidí. V patnáctiti-
sícovém městě nic moc, že? Dle dřívějšího Kurýru hlasovalo 
pro náhubky 184 lidí. Jak je to tedy s těmi procenty?
Co ovšem považuji za nejvíce šokující, je veřejný projev 
pana starosty na posledním zastupitelstvu města, kde 

Názory

Přírodo, nedej se!
Při otevření dubnového Kurýru mne zaujaly řádky Katky 
Čihákové z Ekocentra. Popisuje krásnou přírodu Říčan 
a okolí - pole, aleje, sady, louky plné květin, hmyzu a ptá-
ků, a vybízí k procházkám do „nepatrných zbytků kulturní 
krajiny, kterou nám tu nechali naši předkové“.
O dvě stránky dále v témže Kurýru následuje mapa Říčan 
s přidruženými obcemi a vyšrafovanými plochami, které 
se v budoucnu zastaví. Další pole a louky s květinami, plné 
hmyzu a ptáků. Přes 80 domů znamená nejméně 200 aut, 
mezi rodinnými a bytovými domy nové silnice, možná infra-
struktura, pidizahrady plné jalovců, tújí a trávníků bez jediné 
sedmikrásky a pampelišky. Na mapě se lehce vyšrafuje plo-
cha k zástavbě, je to jen kus papíru, ale ve skutečnosti? Jaká je 
strategie města Říčan do budoucna? Až se rozroste kapacita 
čističky, budou se šrafovat další zelené plochy k výstavbě? 
V článku zmiňovaných 28 000 ekvivalentních obyvatel bude 
skutečných? Kde bude konce výstavby? Až se vše konečně 
zastaví a do opravdové přírody budeme jezdit až na Šumavu?

Musíme si uvědomit, že se nekontrolovatelně rozšiřují 
i okolní obce a nevím, zda si někdo přeje propojení Říčan 
kobercovou zástavbou s Kolovraty, Nedvězím, Březím, 
Světicemi.
Říčany byly vyhledávaným letoviskem Pražanů pro svůj 
klid, čistý vzduch a panenskou přírodu. Dnes je tu hluk, 
prach, plné silnice aut. Naši předci by se nestačili divit. 
I zeleň mizí před očima. Krásné vzrostlé lípy, smrky 
a kaštany se kácejí, jednou kvůli bezpečnosti, jinému 
stíní, někomu vadí podzimní listí. Chcete-li vysadit lípu 
či břízu, dostanete vynadáno, že sázíte alergen. Ovocné 
stromy také nejsou „in“, dávají plody, které nikdo nechce, 
protože nevypadají jako ze supermarketu.  Dokud měl člo-
věk v ruce pouze sekeru, rozmýšlel se více o svém konání. 
S motorovou pilou je práce snazší a následky pro člověka 
vážnější. Likvidujeme si totiž zdroje kyslíku, poražený 
vzrostlý strom nelze jen tak nahradit. 
Zamysleme se proto nad sebou a svým konáním a zapo-
meňme na heslo doby nedávné „poručíme větru, dešti“.

Andrea Klapálková

Kuří nebo Dubaj
Již dlouho jsme svědky zpráv, že utečenci z válečných oblas-
tí chtějí přes naši republiku dále na západ do jiných krajin. 
Asi pociťují, že bychom jim poskytovali jen malou skrom-
nou pomoc a dále by, jako naši budoucí sousedé, museli 
pracovat a sdílet s námi naše životní radosti i strasti.
Na fotografii z naší osady ze dne 14. 4. 2016 je však vidět, že 
jsou možnosti pro ty, kteří se snaží zvýšit svůj životní standard.
Ano, není to ještě zlatý bazén, ve kterém ve Spojených arab-
ských emirátech koupou koně, ale v českých poměrech je to 
hezké, že i kachny se mohou vykoupat v takovém komfortu.
Je však faktem, že tento výjev předběhl  v Kuří úpravu náměs-
tíčka, přístřešek pro autobusovou dopravu směrem do Pra-
hy, výstavbu chodníku, který již spolykal čas a peníze na pří-

pravu projektu. Také 
stojí za zmínku, že naše 
osada je významnou ob-
jezdovou trasou pro auta 
všech tonáží, když dojde 
k mimořádné dopravní 
situaci. Ta je ale v součas-
né době stále kritická. I to 
měl chodník částečně řešit. Je pravou, že málo odpovědných 
chodí pěšky a smrt je čeká jen v autě.
Nevěřím, že kachny to vyřídí, ale zdravím všechny zastu-
pitele města Říčan, kteří  to mají na starosti. Ať už jsou 
v koalici nebo opozici. Je dobré ukázat, že řešení dokáže 
ta či druhá strana pro občany, ne pro vládnutí.

František Lochman
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Názory

Stavba magic Hill
Stavba základní a mateřské školy Magic Hill je „ost-
ře sledovaná“, jak vyplynulo z názvu tiskové zprávy 
radního pana Michaličky v dubnovém Kurýru, kde se 
můžete mimo jiné dočíst, že stavba školy, respektive její 
začátek, přinesl problémy v lokalitě na Fialce a uvádí se 
zde opakovaně příklad kouřícího nákladního auta, nedo-
držování dopravních předpisů, nečistota a hluk.
Dovolujeme si předložit reakci investora stavby, společ-
nosti Na Fialce, s.r.o.. Nejprve ke kouřícímu nákladnímu 
vozidlu - to se skutečně po stavbě v začátku pohybovalo 
a jednalo se o individuální pochybení, jakmile jsme dostali 
tuto stížnost, podnikli jsme okamžitě kroky k nápravě. Bo-
hužel k individuálnímu selhání může dojít, proto také nabí-
zíme součinnost a pomoc. Možná by bylo bývalo jednodušší 
nás kontaktovat ihned, než psát výzvy vedení obce a „pro-
blém“ projednávat na zastupitelstvu. Na stavbě jsme každý 
den, kontrolujeme její průběh a od jejího začátku jsme opa-
kovaně prokázali, že jsme schopni rychle věci řešit.
Dále jsme byli kritizováni za nedodržování dopravních 
předpisů, nečistotu a hluk. Pokud někde došlo k poruše-
ní dopravních předpisů, nám lhostejné samozřejmě není, 
ale není možné vinit investora z toho, že někdo z řidičů 
stavby nedodrží zákaz odbočení. Myslíme, že od toho je 
zde policie, aby zakročila, což se skutečně dělo. Nás napří-
klad nyní trápí, a stavbu poměrně omezuje, nerespekto-
vání zákazu parkování v ulici Mánesova a nejsou to zcela 
jistě přestupky vozidel stavby.  
Hluk či nečistota je bohužel nepříjemnost, je nám líto, 
že občané budou dočasně stavbou omezováni, ale řádně 
povolená stavba se musí postavit, a to není možné ze dne 
na den. Všichni obyvatelé Fialky tam své domy postavili 
a jistě tím okolí také obtěžovali. Není naší vinou, že stav-
ba započala s velkým zpožděním, což přináší denně velké 
komplikace nejen pro žáky našich škol ale i pedagogy a ro-
diče, navíc začala v zimním období, pokud bychom začali 
stavět v létě, bylo by okolí zcela jistě sušší a čistší. Úklid 

komunikace nicméně samozřejmě probíhá, a to v souladu 
se stavebním povolením, ani kontrola stavebního úřadu, 
ani osobní prohlídky zástupců Města neshledaly nedostat-
ky. Rádi bychom také zmínili, že sousedy stavby nejsou jen 
obyvatelé ulice Mánesova, s mnohými z nich jsme v kon-
taktu a máme pozitivní reakce na rychlost i organizaci 
stavby. Jednáme také se stavebním úřadem, jehož závěry 
kontrol na stavbě zněly „bez závad.“
Jsme si vědomi toho, že stavba bude složitá, že probíhá 
pod přísnou kontrolou, a proto každý náš krok pečlivě 
zvažujeme. Okamžitě reagujeme na požadavky Města, 
jednáme s odborem dopravy, správy majetku, investic, 
dodržujeme pravidla stavebního povolení, organizujeme 
pravidelné schůzky přímo na stavbě se zástupci Města. 
Jsme přesvědčeni o tom, že náš postoj k celé věci je od sa-
mého počátku otevřený a spolupracující, nicméně jed-
náme v zájmu bezproblémového a včasného dokončení 
stavby, a proto není možné vyhovět všem požadavkům 
občanů. Nicméně věříme, že racionální přístup k věci pře-
váží, a že čím dříve stavba bude dokončena, tím lépe nejen 
pro školu a děti, které na ni již dlouho čekají, ale i pro Fial-
ku a lidi, kteří tam žijí. 
Na výzvu pana starosty ze zmíněného článku: „Investor by 
si měl uvědomit, že stavba probíhá pod veřejnou kontrolou 
a pozemek není ve vakuu, vedle stavby žijí lidé a nerespek-
tování jejich práv je tou nejhorší reklamou...!“ můžeme 
jen sdělit to, co již několikrát - velice dobře si uvědomu-
jeme citlivost celé stavby, za poslední více než rok a půl 
jsme osobně denně čelili komplikacím, průtahům a tlaku 
z různých stran, a proto si myslíme, že podobných výzev 
netřeba. Je smutné, že potřebný projekt, jakou škola je, 
musí dennodenně obhajovat své právo postavit na vlast-
ním pozemku řádně povolenou stavbu a „být trestán“ 
za prohřešky předchozích stavebníků a za neochotu hájit 
práva všech i s vědomím toho, že práva jedněch končí tam, 
kde začínají práva druhých.

Martina Olivová, Kateřina Baťková, Dita Holubová, 
Na Fialce, s.r.o.
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prohlásil, že pes je soukromý subjekt a jako takový by měl 
být v nejlepších případech chován pouze na zahradě. Až 
začnou panu starostovi vadit u r č i t í lidé, bude pro ně na-
vrhovat zákaz vycházení? 
 Stále jsme se ovšem bavili v úrovni vyhlášek a paragrafů, 
a přitom se vytratila lidskost a zdravý rozum. Pokud to 

bude takto pokračovat, stane se z klidného města policej-
ní, okleštěné a mrtvé město.
Odhlédnu-li od dopadů na psy, jsou takto omezující vy-
hlášky již z principu špatné, a čím více budeme regulová-
ni ze strany města, tím více se vracíme o desítky let zpět. 
Opravdu toto chceme? Miroslav Šmejkal 

Vážený pane Šmejkale, chtěl bych se 
snad jen ohradit vůči slovům, která 
jsem na zastupitelstvu nepronesl, 
podsouváte mi je, či jste je nepocho-
pil. Proto dovolte přesné vyjádření. 
Myslím si, že pokud jde o pohodu na-
šich psích přátel, tak nejlepší prostor 

pro volné běhání, dovádění a hraní by měli pejsci všech 
rozměrů dostávat na zahradách rodinných domů. Dále 
pak například na městem vytvořených hřištích pro psy či 

na vybraných rozlehlých plochách. Na druhou stranu by 
si pejskaři měli uvědomit, že jejich pes může být zdrojem 
mnoha kolizních situací, strachu nebo nepříjemného ob-
těžování či nehygienického znečištění. I proto je součas-
ná debata ku prospěchu. Nicméně jste pane Šmejkale 
zapomněl napsat, že asi největší šok vyvolalo ve skupině 
pejskařů na zastupitelstvu zjištění, že vyhláška počítá 
s tím, že na mnoha plochách budou moci psi běhat volně 
a bez náhubku. 

Vladimír Kořen, starosta
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ze sportu

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, 
přesně takto se cítily tanečnice studia 
DANCE EB v sobotu 9. 4. v pražské 
hale na postupové soutěži Majorettes 
Associacion Czech. Dvě velké forma-
ce pom pom dance (roztleskávačky) 
soutěžily v kategoriích děti a kadet-
ky. Skupina Mimoňi (děti) si odvezla 
krásné 2. místo a titul vícemistryň 
a skupina Silver cheer (kadetky) si od-
vezla nečekané 1. místo a titul mistryň. 
Pod vedením trenérky Terezy Brouka-
lové postupují na mistrovství ČR, kte-
ré se koná 14. a 15. května v Trutnově. 

Ovšem také malá skupina pom pom 
dance si odváží postup a 3. místo. 
Dále poprvé vyrazila i naše sóla a 
dua. Duo se umístilo na krásném 2. 
místě a sólo na 3. místě, všichni naši 

svěřenci vyrážejí dále bojovat o ta 
nejlepší místa a utkat se s týmy z celé 
republiky. 
Držte nám palce!
Studio DANCE EB, www.danceeb.cz

Říčanští hokejisté odehráli již pá-
tou sezonu v benešovské soutěži 
NHLH, kterou pořádá organizace 
MSZ Benešov na zimním stadionu 
v Benešově. Letošního ročníku se 
zúčastnilo celkem 26 týmů, které byly 
rozděleny do I. a II. ligy vždy po 13 
týmech. Říčany hrají I. ligu a patří 
každoročně k favoritům na celkového 
vítěze. V předešlých sezonách Říčany 
obsadily vždy přední umístění a mají 
na svém kontě dvě stříbrná místa.
I v letošní sezoně jsme bojovali o účast 
ve finálových bojích. Po odehrání 24 
zápasů v základní části soutěže jsme byli 
v tabulce I. ligy na 3. místě. V násled-
ném play off jsme ve čtvrtfinále vyřadili 
po výhrách 5:1 a 5:2 tým HC Farma Vel-

ké Popovice. V semifinále play off náš 
tým bohužel nestačil na domácí celek 
HC Benešov 70ers. První zápas jsme 
prohráli 5:1, ve druhém zápase jsme 
do poslední minuty bojovali o účast 
ve finále. Nakonec nám finále po remíze 
3:3 a menšímu počtu bodů z obou semi-
finálových zápasů uniklo. HC Benešov 
70ers pak ve finále vyhrál 2:1 na zápasy 
a stal se celkovým vítězem. Hokejisté Ří-
čan skončili celkově na 3. místě a ke dvě-
ma stříbrným příčkám přidali bronzové 
umístění. Celou sezonu 2015/2016 lze 
proto považovat za vydařenou a chci 
zde poděkovat všem hráčům, kteří se 
na tomto výsledku podíleli.
Poděkování patří také našim spon-
zorům firmám HM MUSIC s.r.o. – 

Mnichovická Krčma, GIBBET s.r.o. 
– Šibeniční vrch a TROST AUTO 
SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Ho-
kej je drahý sport a náklady za proná-
jem ledové plochy, které každoročně 
přesáhnou částku 100 000 Kč, si hra-
díme ze svých peněz. Proto jsem rád, 
že jsme letos od našich sponzorů opět 
dostali dar v podobě sady nových dre-
sů se štulpnami, ve kterých jsme ode-
hráli letošní play off.
Poslední část svého článku chci věnovat 
zimnímu stadionu v Říčanech. Město 
Říčany pronajalo pozemek zimního 
stadionu společnosti Říčanská hokejová 
s.r.o. za účelem výstavby nového zimní-
ho stadionu. Po demolici starého stadi-
onu, která proběhla koncem roku 2015, 
se opět všem říčanským hokejistům 
začíná blýskat na lepší časy. V nedávné 
době byla zahájena výstavba dlouho 
očekávaného nového zimního stadio-
nu. Zimní stadion chybí v Říčanech ho-
kejistům, ale i široké veřejnosti. Proto 
chci poděkovat všem zástupcům města 
a Říčanské hokejové, kteří se na tomto 
projektu podílí. Za všechny jsem velmi 
rád, že se Říčany opět vrátí na hokejovou 
mapu a přidají se k městům jako Vlašim, 
Poděbrady, Turnov a Telč, kde v posled-
ních letech otevřeli nové zimní stadiony.

Za hokejový klub SSC Říčany
Miloslav Votruba

DANCe eb postupuje na mistrovství České republiky

Říčanští hokejisté hrají v benešově
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FK rADOŠOVICe
www.fkradosovice.cz

Uvažujete o vhod-
ném sportu pro 
vaše děti před 
vstupem do ško-
ly? I přes silnou 
základnu náš klub 
dále nabírá nej-

mladší ročníky do svých řad. 
A proč zrovna fotbal?

 Trénujeme 12 měsíců v roce včetně 
letního soustředění.

 7 měsíců trávíme na čerstvém 
vzduchu v krásném prostředí hřiště 
FK Radošovice za Jurečkem.

 Jsme otevření pro všechny děti. 
Příspěvky jsou nastavené tak, aby byl 
fotbal přístupný pro každého.

 Vedeme děti k fair play. Respektu-
jeme naše soupeře. Hlavní cíl není 
vítězství, ale radost ze hry.
Přijďte si vyzkoušet náš trénink kaž-
dou středu a pátek od 17:30 do 19:00. 
A kde nás najdete? Vyrazte od Jureč-

ku podél Rokytky přes tenisové kurty. 
Další variantou je vydat se z Černo-
kostelecké po Strašínské ulici.

Kontakt: Marek Hojný tel. 728800785; 
skolicka@fkradosovice.cz

ze sportu

4. ročník mezi-
národní saunové 
akce SaunaFest 
proběhl o prvním 
dubnovém víken-

du v Aquapalace Praha, v největším 
saunovém světě v ČR.  Návštěvníci 
mohli zhlédnout a užít si bohatý 
program, více jak 100 saunových 
ceremoniálů během tří dnů. 
Aquapalace Praha se může pochlu-

bit obrovským úspěchem Aquapa-
lace Saunamasterů! Cenu diváků 
na SaunaFestu 2016 získal mana-
žer Saunového světa Michal Benko 
za ceremoniál Fotbalista. Krásné třetí 
místo si v jednotlivcích z mistrovství 
České republiky v saunových ceremo-
niálech odnesl Jakub Krejčí se svým 
ceremoniálem HumanWolf. V týmo-
vé soutěži mistrovství ČR se na dru-
hém místě umístili Daniel Svoboda 

a Lucie Dvořáková s ceremoniálem 
Pomáda. SaunaFest 2016 byl evrop-
ským svátkem zážitkového saunová-
ní, z kterého odjížděli spokojení jak 
porotci, soutěžící, tak i návštěvníci. 

Srdečně zveme 
všechny současné 
i bývalé členy, hrá-
če, trenéry, pamět-
níky, rodiče a děti 
na oslavy 90-ti let 

oddílu, které se uskuteční v sobotu 
11.června 2016 v areálu u Jurečku.

Dopoledne (od 9:00)
Mistrovské utkání dospělých TK Ra-
došovice „A“ vs. Sokol Říčany „A“
Odpoledne (od 14:00)
Tenisové exhibice hráčů z okruhu ATP, 
historické fotografie, videa a dokumen-
ty, tenisové soutěže, živá hudba, jídlo 
a pití.
Rádi přivítáme i členy ostatních ří-
čanských klubů, zejména Sokol Říča-
ny, 1.TK Pacov či Oáza Říčany. 
O historii oddílu TK Radošovice, kte-
rý byl založen roku 1926, se dočtete 
více v červnovém vydání Kurýra. 
Kdo vlastní jakékoliv historické ma-
teriály týkající se tenisu v Radošovi-
cích, zavolejte prosím na 737 226 785 
(V. Michalička). 

Oslavy 90 let tenisu v radošovicích

SaunaFest 2016 má své vítěze

80. léta, pohled od „sáňkovky“.  
Vlevo zárodek dnešní klubovny, za kterou 
tehdy ještě nestály 2 další kurty.

inzerce
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ze sportu

Hned týden po do-
mácích závodech, 
o kterých jsme 
i n f o r m o v a l y 
v minulém vydání, se 
říčanské sportovní 
gymnastky cvičící 

pod ČASPV vydaly na „generálku“ 
před krajskými přebory do Bělé 
pod Bezdězem. Zatímco nejmladší 
závodnice své dovednosti porovnávaly 
pouze na třech nářadích (lavička, prost-
ná a přeskok), ty starší, které se 23. 
dubna budou „prát“ o postupové příč-
ky na republikové finále, absolvovaly 

celý závodní čtyřboj (lavička/kladina, 
prostná, přeskok a hrazda). Opět jsme 
sbíraly medailová umístění, a tak věří-
me v krásný výsledek i na zmiňovaných 
Krajských přeborech v Týnci nad 
Sázavou – držte nám palce!!!
Ktg. 2010: 2. místo Barborka 
Štěpáníková, 3. místo Mája Pechma-
nová
Ktg. 2009 - 4. Terezka Hrušková
Ktg. 2008 - 3. Anežka Hanzálková
Ktg. 2007 - 1. Adélka Bernardová, 8. 
Angela Baranová
Ktg. 2006 – 3. Agáta Vašutová, 7. Ter-
ka Šubrtová

Závodní ob-
dobí je v pl-
ném proudu 
i u družstev 
Te a m G y m u . 
Před Velikono-
cemi vyrazila 

všechna říčanská družstva do praž-
ských Vršovic. Nejmlaší Sovičky 
získaly tentokrát medaile stříbrné, 
stejně jako nejstarší Eagles. 4. místo 
obsadily Lemurky a na 6. místě skon-
čily Ještěrky.
Do Prahy se Lemurky a Eagles vy-

daly ještě jednou, a to 3. dubna na 1. 
ročník závodů s názvem „á hop!!!“ – 
jednalo se pouze o závody ve skocích 
z trampolínky. Lemurky „vystoupa-
ly“ na stupínek nejvyšší, Eagles byly 
opět stříbrné. Gratulujeme!!!
Máte doma dítě, které rádo cvičí, 
a chcete, aby se seznámilo se základy 
gymnastiky, poznalo nové kamarády 
a užilo si pět krásných prázdninových 
dnů? Přihlaste ho na příměstský tá-
bor s gymnastikou určený pro děti 
do 10 let, který náš oddíl pořádá již 
čtvrtým rokem. O více informací piš-

te na jita.jechova@seznam.cz nebo 
barbora.bernardova@seznam.cz.
www.gymnastika-ricany.cz

závody TeamGym «á hop!» družstvo Lemurky a Eagles

Devět zlatých, 
čtyři stříbrné 
a dvě bronzové 
medaile, šest-
náctkrát účast 
ve finále a 403 

poražených párů. To vše stihly naše 
páry za poslední měsíc. A teď jme-
novitě: Tomáš Rychta s Lucií Dole-
žalovou sbírají cenné kovy, kde se 
dá. Naposledy brali zlato v Českých 
Budějovicích a o týden později bronz 
v Brně. Jiří a Jana Tomkovi ukořistili 
stříbro na soutěži v Uhlířských Ja-
novicích. Petr Tlustý se Šárkou Spá-
čilovou si za poslední měsíc vytančili 
dvě finále potřebná k zisku vyšší třídy 
(B LAT) a chybí jim tak už jen jed-
no poslední. Michal Barták s Janou 
Chládkovou jsou na tom stejně. I těm 

chybí poslední finále, ale pro zisk tří-
dy A. Naše páry se však neúčastnily 
jen tuzemských soutěží. Odskočily 
si i do zahraničí, konkrétně do ně-
meckého Masserbergu a Berlína, 
a v konkurenci se rozhodně neztra-
tily. Petr a Zdeňka Pánkovi se vydali 
právě do Masserbergu a vrátili se se 
dvěma prvními místy. Jan a Pavla 
Beránkovi si dojeli dokonce pro čtyři 
zlaté medaile, po dvou z Masserbergu 
a Berlína. 
9. dubna jste spolu s námi zakončili 
říčanskou plesovou sezónu na Plese 
Fuega. Doufáme, že jste si ho náležitě 
užili, a již teď se těšíte na příští rok. 
Všichni se velmi těšíme na letní ta-
neční soustředění, ale ještě před ním 
samozřejmě proběhne letní taneční 
akademie, na které budete mít opět 

možnost posoudit, co všechno nové-
ho jsme se od prosince naučili. Naše 
taneční kurzy už pomalu končí, ale 
nezoufejte. Včas se vám ozveme s in-
formacemi o další taneční sezóně, 
která začne v září. 

Vaše Fuego

Ve Fuegu to cinká cennými kovy

Nabitý závodní program

Bělský čtyřboj - říčanské sportovní gymnastky
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DATUM ČAS SPORT A KATEgORIE PROgRAM MÍSTO

1. 5. 10.15. kopaná dorost Bohutín fotbalový stadion Radošovice

9.00 - 17.00 šachy žáci do 12 let KP družstev KC Labuť

9.00 - 16.00 rugby mládež turnaj 7 stadion rugby Říčany

7. 5. 9.00 kopaná přípravka starší turnaj fotbalový stadion Radošovice

9.30. kopaná KP žáci st. Říčany - Brandýs fotbalový stadion Říčany

11.10. kopaná žáci ml. Říčany - Brandýs fotbalový stadion Říčany

15.00. rugby muži liga Říčany - Vyškov stadion rugby Říčany

16.30 kopaná muži A Říčany - Kondrac fotbalový stadion Říčany

8. 5. 10.15. kopana KP dorost A st. Říčany - Sedlčany fotbalový stadion Říčany

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

16.30. kopaná muži B Říčany - Senohraby fotbalový stadion Říčany

11. 5. 17.30. kopaná ml.žáci Radošovice - Veltěž fotbalový stadion Radošovice

14. 5. 10.00. kopaná st.žáci Radošovice - Pečky fotbalový stadion Radošovice

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

17.00 kopaná muži A Radošovice - Křenice fotbalový stadion Radošovice

15. 5. 10.15. kopaná dorost Radošovice - Rožmitál fotbalový stadion Radošovice

21. 5. 9.30. kopaná st.žáci Říčany - Kunice fotbalový stadion Říčany

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

17.00 kopaná muži A Říčany - Jankov fotbalový stadion Říčany

22. 5. Taneční studie E.Broukalové taneční akademie sportovní hala Říčany

10.15. kopana KP dorost A st. Říčany - Hořovicko fotbalový stadion Říčany

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

17.00 kopaná muži B Říčany - Mnichovice fotbalový stadion Říčany

28.5. 9.00 - 18.00 minibasketbal přípravka turnaj sportovní hala Říčany

10.00 kopaná st.žáci Radošovice - J.Lhota fotbalový stadion Radošovice

10.15. kopana KP dorost A st. Říčany - Příbram fotbalový stadion Říčany

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

17.00 kopaná muži A Říčany - Divišov fotbalový stadion Říčany

17.00. kopaná muži A Radošovice - Všestary fotbalový stadion Radošovice

9.00. - 15.00. kopaná minipřípravka turnaj fotbalový stadion Říčany

29.5. 10.00 kopaná st.přípravka turnaj elita fotbalový stadion Říčany

10.15. kopaná dorost Radošovice - Podlesí fotbalový stadion Radošovice

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

17.00. kopaná muži B Říčany - Kamenice fotbalový stadion Říčany

Kalendář vybraných sportovních akcí v Říčanech – květen 2016

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění 
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz
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říčanští atleti se 20. března zúčastnili ha-
lových závodů „Jarní cena Nymburka“. 
Na závody jelo 12 atletů a za pár hodin 
si tahle parta vezla domů 24 medailí. 
Říčanští byli nejlepší jak podle počtu 
medailí, tak podle počtu hodnocených 

míst (1. až 5. místo). Potěšující je, že jsme předstihli i po-
řádající Nymburk. Medailisté, Karolína Lacková, Eliška 
Lacková, Barunka Vlčková,Týnka Vlčková, Matyáš Drob-
ný, Ondra Šátek, Honza Boháč a Václav Marhoul obstáli 
v konkurenci 210 dětí (05-08) z Čáslavi, Lysé nad Labem, 
Českého Brodu, Jablonce, Znojma nebo Štětí. 
Velký dík patří trenérkám Janě Vlčkové a Eržice Gärtnero-
vé, protože téměř všichni výše uvedení medailisté trénova-
li nebo aktuálně trénují u Jany nebo Eržiky. 
V sobotu 23. dubna se konal 4. ročník přespolního běhu 
kolem Olivovny pro děti od 4 do 15 let. O výsledném pořa-
dí vás budeme informovat v příštím vydání Kurýru.

Vendula Höfinghoff, za atletický oddíl  
T. J. Sokol Říčany a Radošovice

ze sportu

T.J. Sokol Říčany a Radošovice pořádá v neděli 8. 5. od 15 hodin „Župní 
sokolskou akademii“ v tělocvičně Volnočasového centra na Fialce. Na této 
akci vzpomeneme 120. výročí založení Sokola v Říčanech.  Všichni čle-
nové, přátelé a příznivci naší sokolské organizace jsou vítáni. Těšíme se 
- NAZDAR!

T.J. Sokol Říčany a Radošovice – atletický oddíl pořádá v neděli 22. 5. Jarní atletické závody na Sokoláku. Zveme 
všechny závodnice a závodníky.

Říčanská atletika vybojovala v Nymburku 1. místo

dámy zleva Kája L., Týnka V., Eliška L., Bára V., pánové zleva honza B., Maty 
d. a Ondra š.

S láskou k tanci!
Srdcem se sice žádné soutěže ne-
vyhrávají, ale bez emocí a totální-
ho nasazení nemůžete vyhrávat 
ani kdybyste byli jinak lepší, tvrdí 
Rocky Balboa ve filmovém snímku 
o úspěšném boxerovi. A platí to 
i v tanci. Anebo zvláště v tanci! Spor-

tovně-uměleckém odvětví, kde i zarputilost hraje velkou roli. 
V sobotu 16. 4. v městské hale bylo emocí a špičkového tance 
nadmíru. Jarní cena TŠ Twist Říčany, jejíž 14. ročník oddíl po-
řádal, byla povedená. Reprezentace Maďarska, Slovenska 
a ČR se „rvala“ o co nejlepší umístění a body do nominace 
na MS, ME v rokenrolu. V hale bylo plno jak na parketu - celkem 
takřka 500 účastníků -  tak v hledišti. Nestačily ani přídavné tri-
buny kolem parketu. Říčanská atmosféra na soutěži, respektive 
moderace našeho trenéra Jiřího Boháčka, je pověstná svým 
profesionálním avšak vřelým přístupem a hlubokými znalos-
ti. Aby ne, když tento sport spoluzakládal a reprezentoval naši 
zemi. A jako dlouholetý moderátor živého vysílání Radiožurná-
lu si s mikrofonem také poradí. Fakt, že do relativně malých Ří-
čan cestují reprezentace i ze sousedních zemí mluví za všechno. 
Ale abychom se dostali k výsledkům: Poháry za vítězství 
v kategorii dětí si v párech odnesli performeni  Vojta 

Šimek s Aničkou Bláhovou, trenérkou je bývalá mistry-
ně světa Sára Burešová. Filip Borl a Valentina Hájková 
třetí byli , Matyáš Klubal a Amálka Titzová čtvrtí.  V dětské 
kategorii formací zvítězily také naše barvy. Zlaté medaile 
má formace Minnies se sestavou a lá bojovnice Xena, tre-
nérkou je bývalá mistryně světa Karolína Benešová.
V ostatních kategoriích jsme tak přesvědčiví nebyli. Těší nás 
však i stříbro formace Madonna,  čtvrté místo Queen a výkon 
Czech Ladies na své premiérové soutěži. Neztratili se ani další.
Závěrem velké poděkování  rodičům a členům za spolu-
organizaci akce (stěhování, výzdoba, občerstvení, úklid, 
…)! A  partnerům akce: RTL Logistik, firmě Piskáček, 
Studiu Marwin, a samozřejmě městu Říčany.

Spokojení členové TŠ Twist Říčany
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V pátém díle seriálu o jubilujícím říčan-
ském tenisovém oddíle nám dovolte 
zavzpomínat na vždy skvělá, veselá, ka-
marádská a sportem a dobrou náladou 
nabitá letní oddílová soustředění.
Vzpomínka to není samoúčelná. Pouka-

zuje totiž na to, v čem je „mikroklima“ oddílu tak báječné 
a proč již 85 let držíme pospolu.
I bez vědomí sokolských tradic či zachovávání formálních 
postupů tady vznikla přátelství na celý život. Provázala se 
na nich skupina lidí, která často vnímá své tenisové kama-
rády jako druhou rodinu. Můžeme se na sebe spolehnout, 
máme se rádi, věříme si a pomáháme si. Je jedno, jestli 
nám je právě deset, čtyřicet nebo osmdesát let. Stejně jako 
při čtyřhře samozřejmě dobíháte lob přes svého spoluhrá-
če, tak je pro Vás samozřejmé mu pomoci vybrat i životní 
loby a vůbec nepřemýšlíte co za to a proč. Máte to v krvi.
První, pětiletá série nezapomenutelných soustředění, se 
konala od roku 1986 do roku 1990 v Horní Plané, ve sta-
novém kempu u přehrady Lipno. Díky pomoci tehdejšího 
správce kempu, spojeného rovněž se Říčany, pana Trmala, 
a iniciativě p. M. Pangráce a tehdejšího předsedy oddílu 
Jiřího Libry jsme zde strávili desítky hodin při trénincích 
na třech antukových kurtech, poblíž písečné pláže, mini-
golfového hřiště a večery u ohně při kytarách. My, tehdej-
ší desetiletí  žáčci, vzpomínáme na uvolněnou atmosféru 
plnou smíchu, legrace, ale i profi přístupu na kurtu k nám 
od starších trenérů. A také na závěrečné turnajové zápolení.
Počátkem devadesátých let bohužel doba příliš oddílo-
vému životu nepřála. Poměry ve společnosti se změnily 
a řada tenisových přátel se buď odstěhovala či se věnova-
la práci, podnikání... A tak než dorostla generace žáčků 
z osmdesátých let, nastala v našich tradičních letních te-
nisových táborech sedmiletá pauza.
Díky v předchozím díle vzpomínanému p. F. Křížkovi a účas-
ti nových trenérů, kteří absolvovali náročné školení trenérů 
v Prostějově jsme mohli začít druhou, tentokrát desetiletou 

sérii tenisových soustředění, kterou byly naše pobyty v Čer-
ném Dole v Krkonoších (1998-2007). Stany vystřídala 
stylová roubená chalupa, antuku dvorce s umělým povrchem 
a osvětlením. Dobrá nálada, pohoda a těšení se na další rok 
ale zůstaly. A samozřejmě hodiny a hodiny na kurtě každý 
den při pilování tenisové techniky a taktiky....i mimo něj při 
fyzické přípravě či seznamování se s pravidly této krásné hry. 
Jen náklady pro rodiče vzrostly, i přes velice přijatelné pod-
mínky pronájmu sportoviště, na osmi až desetinásobek ná-
kladů v porovnání s osmdesátými lety.
Čas je však neúprosný a tak i tato série soustředění bohužel 
skončila. Trenéři dostudovali, založili rodiny a z důvodu časo-
vého vytížení již nebylo možné v soustředěních pokračovat. 
Také místní podmínky se změnily a nemohli jsme nadále do-
stát finančním požadavkům majitele krkonošských dvorců.
Již několikátým rokem ale naleznete naši přípravku při pil-
ném letním tréninku přímo na našich dvorcích a na přileh-
lém Sokoláku. Díky profesionálnímu vedení hlavní oddílo-
vé trenérky Evy Kovačkové tak letos již pátým rokem bude 

probíhat soustředění přípravky a žáků u nás 
v Říčanech formou příměstského tábora. 
Moc rádi bychom se vrátili k dřívější tradici 
soustředění mimo náš areál, která by opět 
položila základy oddílovému životu na další 
desítky let. Bohužel, jak již bylo zmíněno, 
náklady od poloviny 80. let 20. století dra-
maticky vzrostly. I proto doufáme v pomoc-
nou ruku a snažíme se žádat v rámci vypsa-
ných programů o dotace a granty, které by 
umožnily další generaci stát se nejen lepšími 
tenisty, ale také lidmi, kteří v sobě ponesou 
kus poctivého sokolství.
A o čem to celé je? Nejlépe to podle mého 
opět vystihl p. Ing. Křížek: „Víš, je to vlast-
ně celé o tom, aby se k sobě lidi chovali 
slušně.“

ze sportu

85 let tenisového oddílu Sokola (5)

Pohled na říčanské tenisové stanové „městečko“ v horní Plané v roce 1988 (se sokolskou 
tenisovou vlajkou v pozadí) 

Soustředění Černý důl, 2002: Naučit se správně nadhodit míček na servis 
není jen tak...   

Za Tenisový oddíl Sokola Říčany 
a Radošovice Václav Votruba
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Florbalové ohlédnutí a plán 
turnajů

Na konci února v době vrcholící základní 
části florbalové Superligy si na nás udě-
lali čas hráči šestnáctinásobného mistra 
a historicky nejúspěšnějšího florbalové-
ho klubu v ČR Tatranu Střešovice, Milan 
Fridrich a Filip Ullmann. Holky i kluci 

v městské hale doslova hltali každou jejich radu. Pro 
všechny byl obrovský zážitek zatrénovat si a zahrát si 
s mistry svého oboru. Věříme, že něco pochytili a zužitkují 
to v dalších trénincích a zápasech. A kdo ví, třeba to někdo 
z nich dotáhne také až do těch nejvyšších pater.
Naši muži prožívají fantastickou sezónu. Před posledním 
turnajem si již zajistili první místo ve své soutěži a tím i po-
stup do Přeboru regionu Praha a střední Čechy pro příští 
sezónu. Navíc dosud ztratili pouze dva body za dvě remízy. 

Dorostenci jsou naším prvním družstvem, které již svou sou-
těžní sezónu ukončilo. Byť se klukům druhá polovina soutěže 
nepovedla tak jako ta první, v celkovém součtu z toho vyšlo 4. 
místo o jediný bod za stupni vítězů. Klukům gratulujeme a pře-
jeme hodně zdaru příští rok v premiéře v juniorské kategorii.
Ostatní kategorie čekají ještě poslední soutěžní turnaje, 
a tak si hodnocení sezóny schováme na příště.
Zahálet ale nebudeme ani po ukončení dlouhodobých 
soutěží. Hned 7. a 8. května se naše přípravka a elévové 
vydají obhajovat loňská 2. místa na mezinárodní turnaj 
do Českých Budějovic. Ten samý víkend budou dorostenci 
bojovat v Kralupech na turnaji Kralupy Open. Na témže 
turnaji se 21. 5. představí i mladší žáci. Elévové společně 
s mladšími žáky zamíří do Liberce, kde se od 27. do 29. 
5. zúčastní turnaje Nisa Open. Na tom samém místě se 
od 10. do 12. 6. představí i muži. 
Další informace najdete na www.fbcricany.cz a www.face-
book.com/florbalricany

Jiří Pros, FBC Říčany

ze sportu

Orientační běh
Konečně přišlo jaro a s ním i mož-
nost opustit tělocvičnu a konečně 
si pořádně zaběhat v lese. Letos 
se konal v pořadí už třetí trénink, 
dva na přilehlých říčanských ma-
pách a třetí na zcela nové Sv. Anně 
ve Stránčicích. Čtení mapy jsme po-

řádně potrénovali i na soustředění, které se konalo o Veli-
konocích v Doksech. Tam jsme měli možnost si vyzkoušet 
běhat podle mapy, na které byly jen vrstevnice, nebo do-
konce podle mapy, na které kromě trati nebylo vůbec nic.
A kde jsou všechny ty tréninky vidět?
Bára, Maruška a Anička reprezentovaly na Středoevrop-
ském poháru dorostu (2. místo ve štafetě D16 i D18, Bára 
6. v D18 na krátké trati).
Na stupně vítězů se v závodech 3 oblastí u Rakovníka postavili 
Maki v D10 a Mikuláš v H18 (a ani ostatní nedopadli špatně).

Ve sprintu v Benátkách nad Jizerou medaili dostala Bára 
za celkové druhé místo v hlavní ženské kategorii D21L.
Na oblastních závodech u Staré Huti pak zářily Maki 1. 
V D10, Martina 2. V D12, Hanka  2. V D16 a Anička 2. V D18.

OB ŘÍČANY 201 - VERZE   © ‘MCK‘ 201

B ŘÍČY
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Medailová děvčata z krajského 
přeboru
V Neratovicích 2. 4. se konal KP v Rapid šachu mládeže. 
Na startu se sešlo v kategoriích 10, 12 a 14 let 163 hráčů, 
takže kulturní sál se zcela zaplnil. Rapid šach, to je zrych-
lené tempo šachu. 
Naše děvčata zcela předčila kluky. A to nejenom naše, ale Kris-
týna Otrubová, která vyhrála kategorii do 14 let, i všechny 
ostatní chlapce a s náskokem 0,5 bodu vyhrála.  Zlatá nebyla 
ale jen Kristýna, ale také Monika Strnadová do 12 let a me-
daili máme i z kategorie do 10 let, když byla bronzová Tereza 
Pravdová.  Velmi úspěšné vystoupení děvčat potrhla i stříbrná 
Kateřina Pastrnková v kategorii D 12 a bronzová Hana Bar-
tošová v kategorii do 14 let. Celkem hrálo 27 děvčat.
Bojovalo se i o přímé postupy na M ČR v Rapid šachu, kte-
ré se hraje letos ve dnech 10. - 11. 9. Všechna naše jmeno-
vaná děvčata si vybojovala i postup. 
Mezi chlapci se umístil nejlépe David Hampl v kategorii 
do 12 let, když skončil jako první náhradník na M ČR.

Mezinárodní turnaj šachových nadějí
Již legendární turnaj, který má v celé Evropě velké jméno, 
pořádá největší český klub -  Beskydská šachová škola Frý-
dek-Místek. „Krásné prostředí, vysoká úroveň hry a velká 
mezinárodní konkurence“, shrnul náš hlavní trenér Sta-
nislav Stárek výhody TŠN. V turnajích mládeže jsme měli 

deset svěřenců, z toho hned sedm v nejstarší kategorii do 15 
let, kde hrály i naše největší naděje. Julie Vilímová obhajo-
vala loňské prvenství mezi dívkami a tradičně se jí ve Frýd-
ku-Místku daří. Marek Otruba se v poslední době výrazně 
herně zlepšil. Marek si jedinou prohru v turnaji připsal hned 
ve druhém kole v partii, kterou od začátku pojal za špatný ko-
nec. Prohra ho ale nezastavila, reagoval na ni sérií čtyř výher 
v řadě. Celkově skvělý výkon, zasloužený bronz a prvenství 
mezi Čechy a obrovská pochvala! Pro Julii bylo klíčové čtvrté 
kolo, kdy po skvělém výkonu přehrála Zuzanu Gřesovou, ale 
hrubá chyba ji stála celý bod. Celkový zisk pěti bodů jí stačil 
na trochu nešťastné čtvrté místo mezi dívkami. 
Velký vliv na hru měl herní systém, kdy se mladí šachisté musí 
vyrovnat s dvěma partiemi denně. „Děti musely během pěti dní 
odehrát 8 kol. Takové tempo je vážně bláznivé, pokud hrajete 
každou partii až do konce a končíte jí v časové tísni. V tomto 
turnaji je potřeba mít skvělou kondici a pevné psychické vypětí, 
což u některých chybělo,“ shrnul S. Stárek.  V každém případě 
se na tomto dětském mezinárodním poli o Říčanech hovořilo!

Jaroslav Říha 

Naše hráče do 12 let můžete vidět v Říčanech v neděli 1. 5., kdy 
pořádáme Krajský přebor šestičlenných družstev v KC Labuť.
Na startu očekáváme okolo 20 družstev, více jak 120 dětí. 
Sál je volně přístupný od 9.00 – 17.00 hod.
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Dvě naše družstva se zúčastnila tradičního mezinárodní-
ho velikonočního turnaje v Praze.
Obě skončila na stupni vítězů. Mladší žákyně U 14 bojovaly 
o celkové vítězství. Do finále se probojovaly přes vítězství 
nad italským družstvem STARENERGY, dále pak pora-
zily Litoměřice, Žilinu, Brno a slovenské družstvo Basket 
Klokani Ivanka. Jejich vítěznou cestu přerušila až porážka 
od Basket Slovanka v boji o první místo. Ale druhé místo je 
pěkným úspěchem celého družstva. U 13 obsadily 3. místo 
po vítězství nad Slovankou a porážce od Brna. Sezona však 
ještě pro tyto družstva nekončí. Obě sehrají během května 
kvalifikace o účast v celostátní žákovské lize

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.

Pěkný úspěch basketbalistek na mezinárodním 
velikonočním turnaji eASTer 2016
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Vážení sportovní přátelé, vážení hráči, 
trenéři a rodiče, vážení partneři, náš 
klub od svého vzniku v roce 1944 na-
plňuje již čtvrtou generaci Říčaňáků 
sportovním duchem, společenským 
životem a hlavně ragbyovými úspěchy. 

Po celou tu dobu ragby upevňuje nás samotné i nás vzá-
jemně. Avšak za těch dvaasedmdesát let jsme společně 
s našimi otci a dědy prošli kolikrát i řadou okamžiků, kdy 
už jsme si mysleli, že ty lepší dny našeho klubu skončily. 
A nebyly to jen sportovní nezdary. Nikdy jsme ale nepře-
stávali věřit v lepší budoucnost říčanského ragby a hledat 
k ní nové cesty. Naposledy před dvěma lety, když ničivým 
požárem vyhořely naše šatny, se dnešní den zdál neskuteč-

ným. Ovšem když dnes prvně můžeme hrát před novým 
zázemím, je naše víra pevnější, že společně jsme v Říča-
nech opravdu silní a dokážeme zvládat mnohem více, než 
nezdary na první pohled vypadají.  Nikdy by to ale nešlo 
bez vás, bez vašeho odhodlání jít do toho s námi, pomáhat 
každým dnem ragby a věnovat vždy všemu neutuchající 
úsilí neviditelné mravenčí práce a svůj volný čas. Jako klub 
si toho nesmírně vážíme a jsme rádi, že jste jeho součástí. 
Buďte na sebe hrdi za ragby, my jsme hrdi na vás. Děku-
jeme vám všem. A já tak již mnohem pevněji věřím, že 
naše generace vychová dobře další generaci a ta zase další 
a další. Pátou, šestou, sedmou... generaci pokračovatelů 
říčanského ragby. Pro ragby a pro Říčany. Máme co spo-
lečně předat. Ragby zdar.  

David Frydrych,
prezident RC Mountfield Říčany

Prague youth Rugby Festival 
(PyRF) jasně ovládly Říčany
Letošní ročník PYRFu (9. dubna) byl rekordní svou účastí 
týmů i zájmem zahraničních klubů. Absolvovalo jej přes 
100 týmů a účastnilo se přes 1200 dětí, z 29 klubů, ze 6 
zahraničních zemí. Pořadatelství se rozšířilo o Slavii Pra-
ha, která vedle zakládajících klubů PYRFu (Říčan, Tatry 
a Petrovic) navázala na tradici dřívějšího turnaje kadetů 
“O šišku Mladého světa” a hostila kategorii U16. PYRF 
tak slaví na poli organizačním úspěšný rozvoj, kdy v 
jednom termínu v Praze a v Říčanech nabízí turnaje pro 
šest kategorií U6-U16. A Říčany slaví na poli sportovním, 
kdy čtyři kategorie vyhrály, měly nejvíce mužstev v turnaji 
a staly se jasnými vítězi největšího ragbyového turnaje v 
Čechách i na Moravě PYRF 2016.

Poděkování
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Úspěšné vystoupení ve Francii
Po loňské výborné premiéře na turnaji v Grenoblu dosta-
ly naše mládežnické týmy pro letošek opět pozvání si za-
hrát s velkými francouzskými kluby včetně těch z TOP14, 
a tak U14-U8 vyrazily na Velikonoce opět do Grenoblu. 
A cesta to byla věru opět úspěšná. Děti si převezly nejen 
cenné kovy a zkušenosti, ale trenéři i uznání za svou práci 
od francouzských kolegů. Loňské úspěšné vystoupení ne-
byla jen náhoda, letos to bylo ještě lepší. Tři týmy hrály fi-
nále a kategorie U8, U10 a U14 skončily na druhém místě 
velkého prestižního turnaje ve Francii. Skvělá reprezenta-
ce RC Mountfield Říčany v zahraničí.

Šest zástupců Říčan v anketě 
Ragbista roku na bedně
Slavností vyhlašování ankety Ragbista roku proběhlo le-
tos netradičně až v dubnu a v Havířově, neboť se galavečer 
stal součástí oslav padesáti let havířovského ragby, kde se 
o víkendu zároveň odehrál i mezinárodní kvalifikační zá-
pas s Chorvatskem. V celkových pořadích jednotlivých ka-
tegorií se umístilo na prvních třech místech i šest zástup-
ců RC Mountfield Říčany. Miroslav Němeček (hlavní 
kategorie Ragbista roku 2. místo), Honza Rohlík (hlavní 
kategorie Ragbista roku 3. místo), Martin Cimprich (Ta-
lent roku do 18 let 1. místo), Kryštof Kohout (Talent roku 
do 16 let 2. místo), Tomáš Tůma (Rozhodčí 3. místo) 
a Tomáš Kohout (Trenér roku 1. místo). 

Mediální komise RCMŘ
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co se děje v kultuře

ODDĚLeNí PrO DOSPĚLÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

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

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

O důvod více, proč chodit do knihovny!
Databáze ASPI a Pressreader 
Rozvoj všech oborů lidské činnosti je spojen s nekonečně ros-
toucím množstvím informací, v němž je stále obtížnější najít 
tu aktuálně potřebnou. Informačních zdrojů je mnoho, kla-
sickými jsou např. knihy, časopisy, různé příručky, sbírky zá-
konů apod. Moderním zdrojem jsou oborové databáze v elek-
tronické podobě. Využívají nejnovější technologie, na jejich 
budování spolupracují specialisté daného oboru s techniky 
a programátory. Vzniká tak ucelené dílo, obsahující obrovské 
množství informací, uspořádaných v přehledném systému. 
Údajů je neporovnatelně více než v klasických zdrojích (kni-
hách apod.), navíc bývají pravidelně aktualizovány. 
Databáze a elektronické informační zdroje všeobecně nejsou 
levnou záležitostí. Cena ročního předplatného se u kvalitních 
zdrojů pohybuje v řádu i statisíců korun. Uživateli bývají zejmé-
na odborná pracoviště, školy apod. Databáze jsou však cenné 
i pro uživatele z řad širší veřejnosti. Využijí je např. studenti nebo 
ti, kteří se hlouběji zabývají určitým oborem, řeší nějaký problém 
z běžného života (technický, právnický), či chtějí mít přístup 
k nejnovějším informacím z celého světa. Zakoupení licencova-
né databáze je však pro běžného jednotlivce finančně náročné.

Čtenáři Husovy knihovny budou na tom nyní o něco lépe. Bu-
dou moci využít dvě zajímavé databáze – ASPI a PressReader. 
Knihovna je pořídila díky příspěvku z grantového programu Mi-
nisterstva kultury VISK (Veřejné informační služby knihoven).
ASPI (Automatizovaný Systém Právních Informací) je soft-
warová aplikace, jejímž účelem je zpřístupňovat právní před-
pisy, soudní rozhodnutí a další právně relevantní dokumenty 
v elektronické podobě. Obsahuje legislativu ČR (současnou 
i historickou od roku 1918), legislativu EU, zákony, důvodové 
zprávy, výklady a komentáře, soudní rozhodnutí, stanoviska, 
předpisy měst a obcí, odkazy na odbornou literaturu či přímé 
citace a mnoho dalších, z hlediska práva zajímavých položek.
PressReader je databází periodik. Umožňuje přečíst si aktu-
ální vydání novin z celého světa. Tituly jsou dostupné v den 
vydání i zpětně (podle druhu týden až tři měsíce) v původ-
ní grafice, případně lze jednotlivé novinové články převést 
na wordovský text nebo i poslouchat jako audio. Lze je i pře-
ložit do jiných jazyků, zatím bohužel chybí čeština. Kromě ti-
síců titulů novin a časopisů z celého světa obsahuje databáze 
i některá oblíbená česká periodika, např. MF dnes, Lidové 
noviny, Hospodářské noviny, Respekt, Rytmus života apod. 
Databáze jsou návštěvníkům knihovny k dispozici na po-
čítačích určených pro veřejnost, v oddělení pro dospělé.

Festival amatérské tvorby
Galerie Kotelna zve na zahájení již 
9. ročníku Festivalu amatérské tvor-
by. Vernisáž se uskuteční v sobotu 7. 
května od 13.00 hod.

Tradiční festival představí tvorbu ama-
térských výtvarníků z celé České repub-
liky. K vidění budou díla různých technik 
od malby, kresby, grafiky, až po digital 
art a např. dřevěných soch. Výstava po-
trvá do 27. 5. 2016. Vernisáž a výstava 
budou volně přístupné veřejnosti. 
V rámci festivalu proběhne sobotní 
výtvarný workshop malování rodičů 
s dětmi pod vedením akademického 

malíře. Více informací na www.galerie-
kotelna.cz. Všichni jste srdečně zváni!

12. května, 18.00 – marie Formáčková
beseda se spisovatelkou, 
novinářkou, publicistkou 
a moderátorkou
oddělení pro dospělé, volný vstup
Marie Formáčková je absol-
ventkou Petrohradské a Karlovy 

univerzity. Pracovala dvacet let v časopise Vlasta, kde byla 
od roku 1989 šéfredaktorkou. Později byla šéfredaktorkou 
časopisů Květy a TV Revue. Od roku 2000 se věnuje publicis-
tice a psaní knih na volné noze. Působí také jako středoškol-

ská učitelka a je držitelkou ocenění za pedagogickou činnost 
v rámci ankety Zlatý ámos.
Je autorkou či spoluautorkou desítek knih, zejména životních 
příběhů mediálně známých osobností. K nejoblíbenějším patří 
knihy, které napsala spolu s Helenou Růžičkovou a se Zitou 
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PRogRam 2016

PŘIPRAVU-
JEME

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.  

hot SiSterS
 st 08 / 06 / 2016 – 20.00
   swingové vokální tRio  
   s doPRovodnou kaPelou.  

VlADiMÍr MerTA + J. hruBÝ + o. Fencl A hroMoSVoD 
– Koncert
veterán a základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta a dvakrát mladší 
muzikanti z folk-rockového hromosvodu pokračují ve společném koncertování, 
které započalo v únoru 2012 .do soukolí se  přidal i fenomenální houslista Jan 
hrubý – s mertou se potkává „periodicky“ několik desítek let. na úvod koncertu 
zahraje skupina hromosvod a její chytlavý folk-rock. střední část je věnována 
stěžejním písním vladimíra merty ze 70. a 80. let (kocovina, astrolog, chtít 
chytit vítr, harmonie, vzdálené výstřely, Začouzené sklíčko, kecy…), virtuózní 
kytaru a charakteristický zpěv protagonisty při tom na klavír doprovází třicátník 
ondřej Fencl (též 5P luboše Pospíšila nebo schodiště) a kouzlení jednoho 
z nejosobitějších českých smyčcových mágů Jana hrubého. Pří ležitostně  
se přidává i houslistka hromosvodu hana Vyšínská (m.j. inf lagranti), čímž vzniká 
nevídané smyčcové dvojspřeží. v třetí části vystoupení spojují své sí ly trio a celá 
kapela, dojde jak na kapelní úpravy mertových klasik (k pětadvaceti, madonna 
decibela, sjezd upírů…), tak na stěžejní songy, které proslavily Jana hrubého 
(Funebráci, večernice…). hlavní postavou je bezesporu vladimíR meRta, který 
aktuálními alby domilováno (2013) a imagena (2014) dokazuje, že ještě rozhodně 
nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. hRomosvod 
si místo na slunci teprve hledá (resp. trpělivě buduje). možná ho najde s aktuální 
čtvrtou řadovou deskou divoký ticho Žižkova (vyšla v červenci 2015). Jan hrubý, 
dlouholetá hudební opora michala Prokopa, vladimíra mišíka a dalších velikánů, 
vše velkolepě podtrhuje smyčcovými tahy, které nemají na scéně obdoby.

Queenie 
– Queen tribute band
kapela Queenie pochází z Prahy a byla založena v únoru 2006 partou mladých 
hudebníků. díky pí li a zodpovědnému přístupu k písním Queen si získala přijetí 
publika nejenom na území České republiky, ale napříč celou evropou a např. 
také v asii. nyní se řadí mezi přední Queen tribute kapely v evropě, kde také 
nejčastěji vystupuje. díky živému projevu hraném v původních tóninách i aranžích, 
originálním rekvizitám, autentickému vybavení a vizuální podobě se členy 
legendárních Queen předvádí výjimečnou show. hlas zpěváka spolu se zvukem 
Rudého speciálu (kopie kytary Briana maye) dodává soundu Queenie nádech 
originálu a nejen díky tomu se těší přízni fanoušků britské superkapely. Za sebou 
mají nejrůznější vystoupení doma i v zahraničí, a to jak na soukromých večírcích, 
tak i na akcích pro širokou veřejnost. Jako jediný velký český/slovenský Queen 
tribute band se Queenie mohou pyšnit účastí na události světového charakteru 
– jedné z největších světových Queen convention – Freddie mercury montreux 
memorial day ve švýcarsku. v roce 2010 se úspěšně zúčastnili televizní soutěže 
Česko slovensko má talent, kde se ze 7000 přihlášených dostali do semif inále 
mezi posledních 56 soutěžících.

The SouThern BlueS KingS 
– Britští bluesoví králové se vrací do Čech
 anglická hudební skupina The Southern Bues 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. kapela složená z profesionálů, kteří se na pódiích  
a nahrávacích studiích setkali s takovými hvězdami jako jsou mimo jiné Ritchie 
Blackmoore a ian gillan (deep Purple), Ronnie wood (Rolling stones), dan mccaferty 
(nazareth), Paul Rodgers (Bad company, Free, Queen), Johny cash, clif Richard,  
či Bonnie tyler. Bubeník Terry Mabey vyšplhal v 60. letech se svojí kapelou James 
Royal set až na první příčky anglických hudebních žebříčků se songy „call my name“  
a „she’s about a mover“. dalšími členy jsou Jim leach (zpěv, foukací harmonika), 
Tony Bell (zpěv, elektrická kytara) a Tomáš Široký (kontrabas), rodák z plzeňska 
nyní žijící v anglii. The southern Blues kings v České Republice odherají  
6 koncertů. Jako hosté vystoupí Sestry Stupkovy alias The Moonbeans  
(cZ/uk). milovníci swingu, blues, rock’n’rollu, hudby i tance, ale také 
nadšenci do retro životního stylu jistě nebudou návštěvy koncertu 
The southern Blues kings litovat!

neBuď lABuť A  ZaJdi na kultuRu!

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

17.30

09

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.   

Queenie  
– Queen triBute BAnD
 Pá 13 / 05 / 2016 – 20.00
  konceRt Jedné Z neJlePších  
   Revivalových skuPin, kteRá sklíZí  
   úsPěchy neJen v Čechách,  
   ale i v evRoPě. 

 KoncerT Y 

VeSelá TroJKA  PAVlA KrŠKY
st veselá trojka – tři dlouholetí kamarádi z Černé hory – Pavel krška (heligonka), 
miroslav hrdlička (klávesy) a Jaromír kozelek (akordeon), kteří celý život hráli 
muziku pro široké vrstvy posluchačů, se dostali do důchodového věku, a tak nyní 
tvoří a hrají pro všechny, kteří si rádi poslechnou českou lidovou písničku. Znáte 
z TV Šlágr.

 KoncerT Y 

KoncerT Ke Dni MATeK
Po  Zuš říčany.

 SPoleČnoS T A TAnec 

SeTKánÍ Seniorů S huDBou
út oslava dne matek.

 KoncerT Y 

JAZZ MeSSengerS VáclAVA FiAlY
út koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 KoncerT Y 

VlADiMÍr MerTA + J. hruBÝ + o. Fencl 
A hroMoSVoD
st 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.

 SPoleČnoS T A TAnec 

PrVnÍ ŘÍČAnSKá VeŘeJná TAnČÍrnA
Čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KoncerT Y 

Queenie – Queen TriBuTe BAnD
Pá  koncert jedné z nejlepších revivalových skupin, která sklízí úspěchy nejen  
v Čechách, ale i v evropě.

 Vá Žn á huDBA 

Pro ArTe BoheMicA
st M. Ambrosi – historická příčná flétna, P. Žďárská – cembalo. koncert z cyklu 
„Kruh přátel hudby”.

 Vá Žn á huDBA 

leTnÍ KoncerT ŘKo
út letní koncert Říčanského komorního orchestru.

 KoncerT Y 

MArTA KuBiŠoVá –  
„S neBÝVAlou ochoTou“
st nejnovější recitál legendární pěvecké hvězdy Marty Kubišové. host večera 
Milan hein, doprovází skupina Petra Maláska.

 KoncerT Y 

The SouThern BlueS KingS
Čt Britští bluesoví králové se vrací do Čech. anglická hudební skupina  
The Southern Bues 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!
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těšíme se na vaši návštěvu!
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láSkA Je láSkA
 st 15 / 06 / 2016 – 19.00

   letní konceRt kytaRového kuRZu Jiřího  
   BaRdy a sBoRu BaRdáČek.  

u2 // DeSire +  
green DAY PrAgue iDiotS 
revivAl PrAhA
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
   sPoleČný konceRt dvou skvělých Českých  
   Revivalových skuPin.  

info@kclabut.cz



05 květen
PRogRam 2016

PŘIPRAVU-
JEME

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.  

hot SiSterS
 st 08 / 06 / 2016 – 20.00
   swingové vokální tRio  
   s doPRovodnou kaPelou.  

VlADiMÍr MerTA + J. hruBÝ + o. Fencl A hroMoSVoD 
– Koncert
veterán a základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta a dvakrát mladší 
muzikanti z folk-rockového hromosvodu pokračují ve společném koncertování, 
které započalo v únoru 2012 .do soukolí se  přidal i fenomenální houslista Jan 
hrubý – s mertou se potkává „periodicky“ několik desítek let. na úvod koncertu 
zahraje skupina hromosvod a její chytlavý folk-rock. střední část je věnována 
stěžejním písním vladimíra merty ze 70. a 80. let (kocovina, astrolog, chtít 
chytit vítr, harmonie, vzdálené výstřely, Začouzené sklíčko, kecy…), virtuózní 
kytaru a charakteristický zpěv protagonisty při tom na klavír doprovází třicátník 
ondřej Fencl (též 5P luboše Pospíšila nebo schodiště) a kouzlení jednoho 
z nejosobitějších českých smyčcových mágů Jana hrubého. Pří ležitostně  
se přidává i houslistka hromosvodu hana Vyšínská (m.j. inf lagranti), čímž vzniká 
nevídané smyčcové dvojspřeží. v třetí části vystoupení spojují své sí ly trio a celá 
kapela, dojde jak na kapelní úpravy mertových klasik (k pětadvaceti, madonna 
decibela, sjezd upírů…), tak na stěžejní songy, které proslavily Jana hrubého 
(Funebráci, večernice…). hlavní postavou je bezesporu vladimíR meRta, který 
aktuálními alby domilováno (2013) a imagena (2014) dokazuje, že ještě rozhodně 
nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. hRomosvod 
si místo na slunci teprve hledá (resp. trpělivě buduje). možná ho najde s aktuální 
čtvrtou řadovou deskou divoký ticho Žižkova (vyšla v červenci 2015). Jan hrubý, 
dlouholetá hudební opora michala Prokopa, vladimíra mišíka a dalších velikánů, 
vše velkolepě podtrhuje smyčcovými tahy, které nemají na scéně obdoby.

Queenie 
– Queen tribute band
kapela Queenie pochází z Prahy a byla založena v únoru 2006 partou mladých 
hudebníků. díky pí li a zodpovědnému přístupu k písním Queen si získala přijetí 
publika nejenom na území České republiky, ale napříč celou evropou a např. 
také v asii. nyní se řadí mezi přední Queen tribute kapely v evropě, kde také 
nejčastěji vystupuje. díky živému projevu hraném v původních tóninách i aranžích, 
originálním rekvizitám, autentickému vybavení a vizuální podobě se členy 
legendárních Queen předvádí výjimečnou show. hlas zpěváka spolu se zvukem 
Rudého speciálu (kopie kytary Briana maye) dodává soundu Queenie nádech 
originálu a nejen díky tomu se těší přízni fanoušků britské superkapely. Za sebou 
mají nejrůznější vystoupení doma i v zahraničí, a to jak na soukromých večírcích, 
tak i na akcích pro širokou veřejnost. Jako jediný velký český/slovenský Queen 
tribute band se Queenie mohou pyšnit účastí na události světového charakteru 
– jedné z největších světových Queen convention – Freddie mercury montreux 
memorial day ve švýcarsku. v roce 2010 se úspěšně zúčastnili televizní soutěže 
Česko slovensko má talent, kde se ze 7000 přihlášených dostali do semif inále 
mezi posledních 56 soutěžících.

The SouThern BlueS KingS 
– Britští bluesoví králové se vrací do Čech
 anglická hudební skupina The Southern Bues 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. kapela složená z profesionálů, kteří se na pódiích  
a nahrávacích studiích setkali s takovými hvězdami jako jsou mimo jiné Ritchie 
Blackmoore a ian gillan (deep Purple), Ronnie wood (Rolling stones), dan mccaferty 
(nazareth), Paul Rodgers (Bad company, Free, Queen), Johny cash, clif Richard,  
či Bonnie tyler. Bubeník Terry Mabey vyšplhal v 60. letech se svojí kapelou James 
Royal set až na první příčky anglických hudebních žebříčků se songy „call my name“  
a „she’s about a mover“. dalšími členy jsou Jim leach (zpěv, foukací harmonika), 
Tony Bell (zpěv, elektrická kytara) a Tomáš Široký (kontrabas), rodák z plzeňska 
nyní žijící v anglii. The southern Blues kings v České Republice odherají  
6 koncertů. Jako hosté vystoupí Sestry Stupkovy alias The Moonbeans  
(cZ/uk). milovníci swingu, blues, rock’n’rollu, hudby i tance, ale také 
nadšenci do retro životního stylu jistě nebudou návštěvy koncertu 
The southern Blues kings litovat!

neBuď lABuť A  ZaJdi na kultuRu!

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

17.30

09

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.   

Queenie  
– Queen triBute BAnD
 Pá 13 / 05 / 2016 – 20.00
  konceRt Jedné Z neJlePších  
   Revivalových skuPin, kteRá sklíZí  
   úsPěchy neJen v Čechách,  
   ale i v evRoPě. 

 KoncerT Y 

VeSelá TroJKA  PAVlA KrŠKY
st veselá trojka – tři dlouholetí kamarádi z Černé hory – Pavel krška (heligonka), 
miroslav hrdlička (klávesy) a Jaromír kozelek (akordeon), kteří celý život hráli 
muziku pro široké vrstvy posluchačů, se dostali do důchodového věku, a tak nyní 
tvoří a hrají pro všechny, kteří si rádi poslechnou českou lidovou písničku. Znáte 
z TV Šlágr.

 KoncerT Y 

KoncerT Ke Dni MATeK
Po  Zuš říčany.

 SPoleČnoS T A TAnec 

SeTKánÍ Seniorů S huDBou
út oslava dne matek.

 KoncerT Y 

JAZZ MeSSengerS VáclAVA FiAlY
út koncert z cyklu „Jazzové večery v Říčanech”.

 KoncerT Y 

VlADiMÍr MerTA + J. hruBÝ + o. Fencl 
A hroMoSVoD
st 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.

 SPoleČnoS T A TAnec 

PrVnÍ ŘÍČAnSKá VeŘeJná TAnČÍrnA
Čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila!

 KoncerT Y 

Queenie – Queen TriBuTe BAnD
Pá  koncert jedné z nejlepších revivalových skupin, která sklízí úspěchy nejen  
v Čechách, ale i v evropě.

 Vá Žn á huDBA 

Pro ArTe BoheMicA
st M. Ambrosi – historická příčná flétna, P. Žďárská – cembalo. koncert z cyklu 
„Kruh přátel hudby”.

 Vá Žn á huDBA 

leTnÍ KoncerT ŘKo
út letní koncert Říčanského komorního orchestru.

 KoncerT Y 

MArTA KuBiŠoVá –  
„S neBÝVAlou ochoTou“
st nejnovější recitál legendární pěvecké hvězdy Marty Kubišové. host večera 
Milan hein, doprovází skupina Petra Maláska.

 KoncerT Y 

The SouThern BlueS KingS
Čt Britští bluesoví králové se vrací do Čech. anglická hudební skupina  
The Southern Bues 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!

19.00

04

těšíme se na vaši návštěvu!

14.00

10
20.00

10

20.00

13

20.00

11

19.00

12

19.30

24

19.30

18

20.00

25

20.00

26
láSkA Je láSkA
 st 15 / 06 / 2016 – 19.00

   letní konceRt kytaRového kuRZu Jiřího  
   BaRdy a sBoRu BaRdáČek.  

u2 // DeSire +  
green DAY PrAgue iDiotS 
revivAl PrAhA
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
   sPoleČný konceRt dvou skvělých Českých  
   Revivalových skuPin.  

info@kclabut.cz



co se děje v kultuře

Výstava SPOLeČeNSKý 
ŽIVOT HmyZU
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 hmy-
zu bude možné prostřednictvím foto-
grafií, zajímavých exponátů, modelů 
(mraveniště) i živého hmyzu – uvidíte 
například barevné strašilky objevené 
teprve v roce 2005. 

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

Doprovodný program 
k výstavě:
Vycházka na louku u Vojkova
V neděli 8. května, sraz v 10:00 na au-
tobusové zastávce Tehovec, Vojkov
Louka poskytuje stanoviště mnoha 
různým druhům hmyzu – motýlů, 
brouků, kobylek aj. Pozorování hmyzu 
povede RNDr. Ivan Brdička.
Součástí vycházky je i prohlídka kve-
toucích rostlin, kterou pořádá Ekocen-
trum Říčany. Vezměte si pevnou obuv, 
nejlépe holínky.
Vycházka se nekoná za trvalého deště.

sobota 7. května od 14:00 do 17:00 
Kde: Didaktické centrum geologie 
Muzea Říčany u 1. ZŠ na Masary-
kově náměstí
Zakládáte skalku a nevíte, jak 
na to? Máte v zahradě skalku 
a chcete ji obohatit o nové druhy, 
poradit s rozmnožováním a ošet-
řováním rostlin? Přijďte se poradit 
a prohlédnout si výsadby v didak-
tickém centru geologie, které využí-
vají různé typy skalek a záhonů. 
Na červen připravujeme v DCG 
výměnný bazar rostlin z vašich 

zahrádek. Co se v květnu naučíte, 
v červnu zužitkujete. 
Program povede Ing. Edita Ježková
Didaktické centrum geologie Mu-
zea Říčany je od dubna přístupné 
veřejnosti každou sobotu od 14:00 
do 17:00. Při prohlídce můžete vy-
užít paleontologické naleziště, rý-
žování granátů a výklad průvodce. 
Vždy 1 v měsíci připravujeme akce 
s doprovodným programem.
Vstup: 40 Kč, děti, studenti a dů-
chodci 20 Kč, rodinné vstupné 
100 Kč

Didaktické centrum geologie: Skalky a skalničky 

Nepotřebujete mít žádné zvláštní výtvarné nadání, přesto 
můžete relaxovat u práce s vlnou a textilem. Naučíme vás 
různé textilní techniky a jak do těchto činností zapojit.  
Osvojíte si techniku suchého a mokrého plstění, sítotisku, 
výroby různých typů razítek a batiky pomocí hlíny, mouky 
či vosku. Odnesete si plstěné šperky, něžné víly z vlny, ori-
ginální tašku a další výrobky. 

Cena 1 500 Kč zahrnuje veškerý materiál, pomůcky a drob-
né občerstvení.

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

Letní workshop textilních řemesel 
úterý 12. a středa 13. července, Říčanská hájovna  
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Tři vernisáže muzea Říčany v jeden okamžik
Při slavnostním otevření nové výstavy Společenský život hmyzu, nové stálé expozice „Dobrodružství v zahradě“ 
a „Dvorku“ se setkalo přes osmdesát návštěvníků všech generací. Děkujeme a těšíme se na další setkávání.

z hnízda byl výborný výhled. Na vernisáži se setkalo přes 80 návštěvníků. 

Mravenci opravdu dojí mšice?

Společenský život (nejen) hmyzu

Králíčci z komunitního chovu se na vernisáži nenudili

zahájení vernisáže na nové zahradě. 
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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 14. 8. Říčany Společenský život hmyzu – Nahlédnutí do úžasného světa hmyzu prostřednictvím 
fotografií, zajímavých exponátů, modelů i živého hmyzu. Muzeum.

1. 5. Struhařov 14.00 Krásné vyhlídky – 3. ročník běhu všech věkových kategorií. Strartovné 30 Kč. 
Start od stánku u Františka u Hliněného rybníka.

7. 5. 
–27. 5.

Říčany Festival amatérské tvorby podeváté – Oblíbený festival představí tvorbu amatérských 
výtvarníků z celé ČR v galerii Kotelna. Vernisáž proběhne v sobotu od 14 hod.

7. 5. Senohraby 6.00 Okolo hvězdárny k Ladově chalupě – 43. ročník turistického dálkového pochodu 
a cyklojízdu. Prezence, start i cíl - chata lyžařského oddílu Senohraby - Žlábka - Vávrův 
palouk. Pěší trasy 8, 15, 20, 31, 51 km, cyklistické trasy 23, 49, 68 km. Startovné 30 Kč.

7. 5. Velké 
Popovice

9.00 Vycházka – Vycházka po nově plánované trase železničního vysokorychlostního 
koridoru. Sraz na osadním hřišti v Habří. Vycházku vede pan Vlastimil Čelikovský.

7. 5. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Honza a lesní skřítek, pohádkový příběh divadla Cylindr 
s písničkami pro ty nejmenší, pro děti od 3 let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 
sleva 20%. Divadlo U22.

8. 5. Říčany 6.55 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Roudnice n/Labem - Říp - 
Roudnice n/Labem, 14 km. Odjezd vlakem. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo 
libuse.rohoskova@centrum.cz.

8. 5. Říčany 15.00 Sokolská Akademie – Vystoupení oddílů TJ. Sokola Říčany a Radošovice 
a hostů ku příležitosti 120. výročí založení jednoty. Vstupné dobrovolné. 
Volnočasové Centrum na Fialce.

9. 5. Říčany 17.30 Koncert ke Dni matek – Koncert ZUŠ Říčany v Kulturním centru Labuť.

11. 5. Říčany 20.00 Vladimír Merta + J. Hrubý + O. Fencl a Hromosvod – Společný koncert 
v Kulturním centru Labuť.

12. 5. Říčany 18.00 Marie Formáčková – Beseda se spisovatelkou, novinářkou a moderátorkou. 
Husova knihovna - oddělení pro dospělé.

14. 5. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Pohádka O strašidelném nádraží v podání divadla Láryfáry, 
vhodné pro děti od 4 let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

19. 5. Říčany 9.00 Žákovské turnaje říčanských škol v ragby – Turnaje pro kluky i holky 6.-9. tříd 
základních škol a víceletých gymnázií. Ragbyový stadion Josefa Kohouta.

19. 5. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou - textil – V příjemné atmosféře divadelní kavárny 
si vyrobíte originální tričko. Tisk, kresba, 3D barva na textil. Cena 100 Kč, pouze 
pro dospělé. Divadlo U22.

21. 5. 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.

21. 5. Mnichovice 13.00 Mnichovické kramaření Karla IV. – Letošní Mnichovické kramaření 
a Masarykově náměstí se vztahuje k výročí 700 let od narození Karla IV. Všichni 
prodejci budou oblečeni v dobových kostýmech. Historický jarmark, kovářské 
řemeslo, včely, stánky, kouzelník, hudba, divadlo a mnoho dalšího.

22. 5. Štiřín 17.00 
–18.30

Sukův hudební Štiřín – Mladé talenty Josefu Sukovi Gymnázium a Hudební 
škola hl. m. Prahy. Mozart - Martinů - Franck - Slavický. Vstupné 150 Kč, Zámek.

25. 5. Uhříněves 19.30 Věra Špinarová s kapelou Adam Pavlík Band – Koncert jedné z nejlepších českých 
zpěvaček. Vstupné 590 Kč, balkon 490 Kč. Divadlo U22. Předprodej též v TIC Říčany.
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26. 5. Říčany 20.00 The Southern Blues Kings – Koncert anglické hudební skupiny. Blues 
a rock´n´rollu 40. - 50. let, vstupné 160 Kč, na místě 200 Kč. Kulturní centrum Labuť.

27. 5. Štiřín 19.30 The Daniel´s – Koncert na Zámku Štiřín v Domě Atis, vstupné 250 Kč. Daniel 
Suchý - zpěv, foukací harmonika, Luboš Víšek - saxofony, kytara, František Raba 
- kontrabas, Ali Siládi - bicí.

28. 5. Mnichovice 9.00 Cesta kocoura Mikeše – 12. ročník pochodu okolo Mnichovic.

28. 5. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Červená Karkulka - hravá loutkově-činoherní pohádka 
divadla MaMa s živou hudbou a zpěvy. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné sleva 
20%. Divadlo U22.

28. 5. 
–29. 5.

Kunice Velký dětský den a výstava veteránů s Michalem Nesvadbou – Zámek 
Berchtold

Říčanský ko-
morní orchestr 
připravuje pod 

vedením uměleckého vedoucího Petra 
Anděla tradiční jarní koncerty. Kon-
certy budou letos tři - první se bude ko-
nat jako v předchozích letech na terase 
zámku Konopiště v neděli 15. května 
ve 14:30, druhý v Říčanech v KC La-
buť v úterý 24.května v 19:30 a posled-
ní v husitském kostele v Mnichovicích 
v úterý 31.května v 18:00.
První část programu je věnována kla-
sice – zazní díla Antonia Vivaldiho, 
Thomaso Albinoniho a první půlka 
programu vyvrcholí houslovým kon-
certem a-moll od Johana Sebastiana 

Bacha. Tento koncert zahraje velmi ta-
lentovaná, teprve šestnáctiletá, hous-
listka Greti Marinova Kalčeva. Pochá-
zí z hudební rodiny a hře na housle se 
začala učit již ve čtyřech letech. V sou-
časné době navštěvuje Konzervatoř 
v Plzni a úspěšně se zúčastnila jak ná-
rodních, tak i mezinárodních soutěží. 
Ve druhé části programu zazní známé 
skladby velkých mistrů – Richarda 
Wagnera, Franze Schuberta, Edvar-
da Griega, Johana Sebastiana Ba-
cha a Sergeje Prokofjeva v zajímavé 
úpravě pro mládežnický smyčcový 
orchestr, kterou vytvořil Jeff Mano-
okian, americký skladatel, dirigent 
a klavírista. Výběr skladeb doplníme 

drobnými dílky od Leroy Andersona 
a Christopha Willibalda Glucka.
Orchestr rád uvítá každého, kdo by 
si chtěl s námi zahrát, zejména hráče 
na smyčcové nástroje (housle, viola, vi-
oloncello). Zkoušky orchestru se konají 
každé úterý v 18:00 hod. v KC Labuť. 

Milan Pračka

Jarní koncerty Říčanského komorního orchestru.
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Před několika lety místní včelaři věnovali Muzeu Říčany knihovnu výluč-
ně zaměřenou na problematiku včelaření. Čítá necelých 300 svazků, kte-
ré si lze objednat k prezenčnímu studiu v hlavní budově muzea v Rýdlově 
ulici (knihovní katalog je k nalezení na webových stránkách muzea).
Za poslední léta muzeum díky místním včelařům a zejména panu Fran-
tišku Lehovcovi získalo celou řadu přírůstků dokumentujících místní 
včelaření. Lze se tak seznámit s historickými matrikami místního spol-
ku nebo s největší postavou včelaření na Říčansku, redaktorem, inová-
torem a předsedou českých včelařů, Otakarem Brennerem, učitelem 
v blízkých Babicích, který byl členem říčanského spolku od roku 1920.
Mezi další přírůstky patří různé typy úlů, které jsou k vidění ve venkovní 
expozici „Les jako zdroj tradice“ na Říčanské hájovně. Mezi nimi se nalézá 
i typ, který ve své truhlárně vyráběl sousední včelařský spolek v Uhříněvsi. 
Drobnější včelařské potřeby jako včelařská kukla, hrablo na čištění úlů, 
včelařské kleště, přepážky do úlů apod. byly uloženy do depozitářů muzea, 
stejně jako několik různých typů medometů (rotačního zařízení pro získá-
vání medu ze včelích plástů). O včelách, ale i dalším hmyzu se dozvíte více 
na stávající výstavě „Společenský život hmyzu“, která je otevřena v Muzeu 
Říčany od 20. dubna do 14. srpna 2016. Martin Hůrka

Našla se rosela pestrá
Krásná rosela obývá již několik týdnů voliéru v naší 
nové muzejní zahradě. Můžete si ji přijít prohlédnout 
během otvírací doby muzea, spolu s nově otevřenou 
muzejní zahradou. Rosela byla odchycena městskou 
policií v Říčanech a u nás má svůj prozatímní domov. 
Avšak pokud někdo tohoto krásného papouška postrá-
dá, může si ho po předchozí domluvě s městskou poli-
cií u nás vyzvednout.

Z PŘírůSTKů mUZeA | materiály o včelách a včelařství

Robert Křesťan a Druhá tráva, Plavci 
a Irena Budweisserová, Cop, místní 
kapely a mnoho dalších folkových 
a bluegrassových muzikantů vystou-
pí v pátek 10. a v sobotu 11. června 
na nádvoří Brandýského zámku 
a v zámecké zahradě.
Město Brandýs nad Labem – Sta-
rá Boleslav se rozhodlo podpořit 
dvoudenní OPEN AIR festival, který 
představí ty nejlepší interprety české 
folkové a bluegrassové scény.  
Páteční program na nádvoří zámku 
bude probíhat od 17 hodin a vystoupí 
např. Klára & Markéta – písničkářky 

do nepohody, 4zdi – folková kapela 
z Pelhřimova, nebo Marien – jedna 
z nejlepších mladých folkových sku-
pin současnosti.
„Hlavní festivalový den směřujeme 
do rozlehlého prostoru zámecké za-
hrady pod balustrádami, kde bude 
program probíhat od 10 hodin. Vr-
cholem sobotního programu bude 
bezesporu více než hodinové vystou-
pení Roberta Křesťana a kapely Dru-
há tráva, která letos slaví 25 let exis-
tence, a my jsme měli ohromné štěstí 
zablokovat si je v tomto termínu pro 
Brandýs“ uvedla spoluorganizátorka 
akce Radka Králová. Michal Král, 
který má na starosti technické zabez-
pečení akce, dodává, že velké zastře-
šené podium je plánováno do spodní 

části zámecké zahrady (v místě, kde 
probíhají Audience u císaře Karla) 
a bude umístěno v prostoru blíže 
k rokli, „zády“ k zámku.
Předprodej vstupenek již probíhá 
v síti Ticketportal, hlavním mediálním 
partnerem festivalu je Český rozhlas 
Region. Informace o festivalu průběž-
ně aktualizujeme na facebooku. Dodá-
vá spolupořadatel Jan Chleboun.

Na brandýském zámku se chystá velký folkový festival
inzerce
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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

dnes se s historickými fotografiemi vypravíme do blízkých obcí – místních částí města Říčany. Na horním snímku, který byl pořízen 7. září 1919, 
můžeme obdivovat selskou jízdu v krajině u Kuří během slavnostní připomínky zrušení roboty.
Spodní snímek podobného stáří zobrazuje pohled od jihozápadu na kostel sv. Václava v Jažlovicích s dobře patrnou okrouhlou věží nastavěnou 
na původní rotundu, která dnes slouží jako presbytář. zcela vpravo je budova fary a za ní škola.


