
červenec–srpen / 2016
V Ě S T N Í K  M Ě S T A  A  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U  Ř Í Č A N Y

Hlavní téma:

Mlýnský rybník
Slavnostní setkání u Mlýnského rybníka proběhlo 
tři roky po povodních



Vladimír Kořen 
starosta

Vážení sousedé,

dovolte krátké zamyšlení o síle volebního hlasu. Máme za sebou dějinnou zkušenost s referendem o 
vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Unie prohrála u obyvatel jedné z velmocí. A médii proběhly 
obrázky překvapených obyvatel, kteří nevěřili, že i jejich hlas rozhodl. Že jejich hlas překonal hlas pre-
miéra i bruselských komisařů. 

Občanská svoboda – to je možnost si vybírat, volit cestu a demokracie - to je nástroj politické svobody. 
Jsou politici, kteří si myslí, že by lidé měli mít svobodu volby prakticky jen při výběru svého zástupce. 

Kladou důraz na zastupitelskou demokracii. Zvolený politik má silnější hlas než občan, může hlaso-
vat v parlamentech, radách, zastupitelstvech. Získá na čtyři roky mandát a svrchovaně si rozhoduje. 
Sám. Všechny ostatní projevy občanů (demonstrace, petice, protesty) jsou tak nějak navíc a často bývají 
označeny jako aktivistické snahy věčně nespokojených. 

Ale jsou i politici, kteří si myslí, že lidem náleží svoboda širší. Občané můžou vstupovat do rozho-
dování častěji než jen ve volbách. Třeba v referendu, volebních anketách nebo při participativním roz-
počtování.  Tento koncept bychom mohli schovat pod název občanská společnost.  

Střet těchto pohledů se netýká jen  parlamentní půdy nebo prezidentů, prožíváme ho i v Říčanech. 
Politické strany jako ODS zdůrazňují, že moc rozhodovat mají mít výhradně zastupitelé. Oproti tomu 
Klidné město se snaží občany oslovovat projektem „Řídím Říčany“, projektem participativního roz-
počtu a pro nejzásadnější otázky se nebojí vypsání referenda.

Oba koncepty mají své plusy a mínusy. Politikům a také úředníkům (na ty se v debatách velmi za-
pomíná) se často stává, že ve svých návrzích a rozhodnutích utečou od lidí. Vznikne akvarijní svět, 
kabinetní rozhodování, byrokratické svazování, které začne řídit směr otáčení žárovky od kanálu La 
Manche po tatranské salaše. V tom je slabina čistě zastupitelské demokracie. Slabinou občanské spo-
lečnosti zase je, že občané rozhodnou často na základě emocí, manipulací či předsudků. Jenže to samé 
občas dělají i profesionální politici ve sněmovnách celého světa.  

Jsme svědky argumentační války proti projektu „Řídím Říčany“, nebo proti úvahám o referendu. 
Snažil jsem se popsat podhoubí, ze kterého tyto komunikační „jedůvky“ vyrůstají. To, že občany zapo-
jujeme do rozhodování, špatné není.  Jde nám o sílu vašeho hlasu! Kromě hlasování o tom, kde letos vy-
rostou tři nová sportoviště, budete nejspíš rozhodovat o mnohem závažnější věci. Zastupitelé v červenci 
budou schvalovat vypsání referenda, které má do roku 2030 výrazně omezit výstavbu v našem městě! 
Váš hlas rozhodne.

Klidné léto 

Slovo úvodem

2 texty.kuryr@ricany.cz



Obsah

Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný 
ZDARMA do schránek v Říčanech, Pacově, 
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách 
v nákladu 6 900 ks. 
Číslo 7–8, červenec–srpen 2016.  
www.kuryr-ricany.cz

Vydavatel:  
Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.
Masarykovo náměstí 83/1, 251 01 Říčany
IČ 24129534. Řídí redakční rada.
Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E 12692.

Příjem příspěvků a inzerce:  
Turistické a informační centrum  
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) 
251 01 Říčany 
telefon: 323 618 169 
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz 
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz 
Po – Pá 8.30–12.00 a 12.30–17.00

Grafická úprava, sazba a distribuce:  
Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s. 

Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je tře-
ba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
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26. až 28. srpna 2016.

Na obálce: Slavnostní otevření Mlýnského 
rybníka zakončila flyboardingová show

Foto: Rudolf Flachs
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Krátce z rady 19. 5. 2016
u Rada vzala na vědomí zveřejnění dlouhodobých proná-
jmů na období (1. 9. 2016 – 30. 6. 2017) všech sportovišť, 
které jsou ve vlastnictví města Říčany a mají je v užívání i 
příspěvkové organizace města Říčany, dále schválila kri-
téria pro výběr nájemců sportovního zařízení v majetku 
města, elektronickou přihlášku a ceník sportovišť.
u Radní souhlasili s realizací dopravního značení v ulici 
Rýdlova v úseku mezi ul. Štefánikova a ul. 5. května. Tím-
to rozhodnutím není dotčeno rozhodování příslušných 
orgánů státní správy.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a Porr, a.s., odštěpný závod 
- Vodohospodářské stavby jako zhotovitelem na rekon-
strukci stávající vozovky části Olivovy ulice (v úseku od 
ul. Jasmínová po ul. Roklanská) včetně úpravy a doplně-
ní inženýrských sítí a zřízení chodníku za celkovou cenu 
20.907.100 Kč bez DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a Radkem Heroldem jako 
zhotovitelem na dodávku a instalaci street-workoutových 
prvků a prvků opičí dráhy v rámci projektu Lesní posilov-
na na Tehovské cestě za cenu 324.153 Kč včetně DPH z 
rezervy RmŘ. V případě přiznání dotace bude částka od-
povídající výši dotace vrácena do rezervy.

u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s ZO 
ČSOP Ekocentrum Říčany, jejímž předmětem je poskyt-
nutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč na prořezávku 
Ořechovky a zároveň schvaluje uvolnění této částky z re-
zervy starosty.
u Rada schválila neposkytnutí individuální dotace ve výši 

u Jeden a půl milionu na nová sportoviště, další jeden a 
půl milionu na komunikace na Strašíně, v Pacově, Kuří, 
Voděrádkách a v Jažlovicích, tři sta tisíc na mobilní aplika-
ci pro občany a sto tisíc na plot u ragbyového hřiště. To je 
výčet z úprav rozpočtu, který schválili zastupitelé. Rozpo-
čet posílil o 7 milionů díky úspěšným dotacím. Zastupitelé 
také rozhodli, že příští rok budou moci obyvatelé rozdělit v 
participativním rozpočtování 5 milionů korun na nápady 
v okolí jejich bydliště

u Herna RENO na ulici 17. listopadu končí. Zastupitelé 
vydali na základě platného zákona o loteriích a jiných po-
dobných hrách a v souladu se zákonem o obcích obecně 
závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se ruší příloha č. 1 
OZV č. 2/2013 a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která 
nově vymezuje místa, kde lze na území města Říčany pro-
vozovat sázkové hry.

u Zastupitelstvo schválilo směrnici města č. 3/2016 – 
Humanitární fond města.

u Zastupitelé schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
MAS Říčansko, o.p.s., jejímž předmětem je poskytnutí fi-
nanční podpory na provoz organizace pro rok 2016 ve výši 
165.540 Kč, a zároveň uvolnili tyto prostředky z rezervy 
zastupitelstva.

u Zastupitelstvo schválilo tyto investiční záměry:

- na akci Cyklostezka Kuří – Voděrádky,
- na akci Odvodnění ulic Sokolovská, Zahradní včetně re-
konstrukcí komunikací.
u Zastupitelé schválili revizi investičního záměru akce 
Novostavba objektu ZŠ na Komenského náměstí.

u Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlou-
vy s Thomayerovou nemocnicí, jejímž předmětem je po-
skytnutí individuální dotace ve výši 100.000 Kč na vybave-
ní pro Pediatrickou kliniku, a zároveň schválilo uvolnění 
této částky z rezervy ZmŘ.
u Zastupitelé neschválili individuální dotaci ve výši 
226.000 Kč na 2. etapu rekonstrukce oplocení areálu so-
kolského hřiště a tenisových kurtů v ulici Sokolská Tělo-
cvičné jednotě Sokol Říčany a Radošovice, a to z důvodu, 
že město nemá ve svém rozpočtu alokovány finanční pro-
středky na podporu těchto akcí.
u Zastupitelstvo schválilo závazné ukazatele pro příspěv-
kové organizace s účinností od 1. 9. 2016.
u Zastupitelé schválili předložený návrh zadání změny 
č. 2 územního plánu Říčan.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním rezervy FRM ve 
výši 5 milionů Kč na zpracování projektové dokumentace 
pro novou základní školu na Komenského nám.
u Zastupitelé souhlasili s pozastavením platby členských 
příspěvků DSO Ladův kraj do doby přijetí novely stanov 
DSO Ladův kraj.
Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z červnového jednání Zastupitelstva města Říčany

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 7. 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

Informace z radnice
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48.000 Kč na realizaci letního tábora pro děti a mládež 
Vesmíru Říčany, z.s., a to z důvodu, že město vyhlásilo v 
roce 2016 dva programy na poskytování dotaci, v rámci 
kterých mohla organizace žádat a nemá ve svém rozpočtu 
alokovány další prostředky na podporu těchto aktivit. 

Krátce z rady 26. 5. 2016
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a firmou HES stavební, 
s.r.o. jako zhotovitelem na dílo spočívající v dodávce sta-
vebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spo-
jených s realizací „Rekonstrukce Třebízského ulice – I. 
etapa“ za cenu 1.676.708,64 Kč včetně DPH a schválili 
rozpočtové opatření, kterým se zbývající částka z této roz-
počtové položky ve výši 350.000 Kč přesouvá do rezervy 
rady na vícepráce. 

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a firmou 3e - projektování 
ekologických staveb, s.r.o. jako zhotovitelem na zpracová-
ní projektové dokumentace na akci – Odbahnění Jurečku 
s vytvořením biotopů za cenu 144.595 Kč včetně DPH a 
schválila rozpočtové opatření, kterým se zbývající částka 
z této rozpočtové položky ve výši 55.405 Kč přesouvá do 
rezervy rady.

u Radní souhlasili s vysláním delegace do partnerského 
města Mölndal (Švédsko) ve dnech 17.- 19. 8. 2016 ve slo-
žení: Ing. David Michalička – radní a projektový manažer, 
Mgr. Iveta Sinkulová - ředitelka ZUŠ, Mgr. Adam Polán-
ský – člen komise pro partnerská města, Jiří Pros před-
seda FBC - Florbalového klubu Říčany a Marek Schne-
ider - člen FBC - Florbalového klubu Říčany. Pan Marek 
Schneider, který se rovněž účastní, si cestu hradí sám.

Krátce z rady 31. 5. 2016
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku č. 12/2016 Projektová dokumentace 
– Objekt základní školy na Komenského náměstí v Říča-
nech, a to formou zjednodušeného podlimitního řízení, 
schválila zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a 
jmenovala pro její účely hodnotící komisi, která bude zá-
roveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a komise 
pro posouzení kvalifikace.

Krátce z rady 2. 6. 2016
u Radní souhlasili s uvolněním částky 54.000 Kč s DPH 
z rezervy RMŘ na realizaci štěrkové cestičky pro pěší z ul. 
Brožíkova do ul. Kozinova.

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a firmou RYBÁŘ stavební 
s.r.o. jako zhotovitelem na zpracování projektové doku-
mentace na akci „ Půdní vestavba č. p. 83, Masarykovo 
náměstí“ za cenu 270.919 Kč včetně DPH.

Informace z radnice

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a firmou ARCHITEKTU-
RA, s.r.o. jako zhotovitelem na vypracování projektové 
dokumentace pro stavbu Mateřské školy Větrník za cenu 
1.149.500 Kč včetně DPH. 

u Rada schválila uzavření těchto veřejnoprávních smluv 
a uvolnění daných částek z Humanitárního fondu:

- s Centrin CZ s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 30.000 Kč na provoz pobytové 
sociální služby,

- s Dětským krizovým centrem, z.ú., jejímž předmětem je 
poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč na pro-
voz zařízení,

- s TŘI, o.p.s., jejímž předmětem je poskytnutí individu-
ální dotace ve výši 48.000 Kč na provoz Hospice Dobrého 
Pastýře.

u Radní jmenovali jako členy dozorčí rady Olivovy dětské 
léčebny o.p.s. Ing. Petra Fause a Mgr. Ivetu Jelínkovou.

Krátce z rady 9. 6. 2016
u Radní souhlasili s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a firmou PROFIL NÁBYTEK, 
a.s. jako prodávajícím na dodávku a montáž vybavení (la-
vice, židle, skříně atd.) pro ZŠ Bezručova v ul. Sokolské 
1376 za cenu 478.712,30 Kč včetně DPH. 

u Rada souhlasila s uzavřením kupní smlouvy mezi měs-
tem Říčany jako kupujícím a firmou TOPSOFT JKM spol. 
s.r.o. jako prodávajícím na dodávku a montáž interaktiv-
ních tabulí, počítačů a tiskárny pro ZŠ Bezručova v ul. 
Sokolské 1376, Říčany za kupní cenu 363.950 Kč včetně 
DPH. 

u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem a firmou LNConsult, s.r.o. 
jako zhotovitelem na projektovou dokumentaci na akci 
„Doplnění chodníků pro pěší v ulici Táborská – v úse-
cích od křížení s ulicí Kyjevská po ulici Ruská“ za cenu 
119.790 Kč včetně DPH.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Adéla Ambrožová,
Odbor Kancelář starosty

Pravidelná setkání s vedením 
města se v letních měsících 
nekonají, další setkání bude v 
září.
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Jak šel čas s Mlýnským rybníkem? Podívejte se na historické fotografie!

Mlýnský rybník pravděpodobně vznikl přeměnou mokřadů pod skalním ostro-
hem při budování říčanského hradu a městečka na konci 13. století. Písemná 
zmínka o jeho existenci pochází až z 16. století. Foto je z roku 1913

Rybáři zde pravidelně pořádali výlovy ryb. Fotografie mapuje podzimní výlov 
v roce 2007. Do sítí se chytilo vždy několik desítek metráků ryb.. Návštěvníci 
a diváci rybářského představení si pak mohli ryby zakoupit.

Vlna povodní zasáhla střední Čechy na přelomu května a června 2013. Potoky 
na Říčansku se v noci z 1. na 2. června rychle dostaly na úroveň 20 až 50leté 
povodně. Velké škody se dotkly hlavně Mlýnského rybníka, kdy voda přetekla 
přes hráz. Evakuováni byli lidé v Kolovratech a Uhříněvsi

Rybník potřeboval zásadní rekonstrukci hráze a vyřešit se muselo 70 000 ku-
bíků bahna na jeho dně. Druhý den město rozhodlo o vybudování havarijního 
přepadu, který měl zabránit protržení rybníku při možném opakování záplav.

Město ihned připravilo projekt jeho odbahnění a rekonstrukce. Na konci roku 
2014 obdrželo na tuto investici příslib dotace od Ministerstva životního pro-
středí ČR určeného na škody po povodních 2013. Postupně rybník zarůstal 
rákosím

V březnu 2015 začala společnost HYDRO & KOV s.r.o. s odbahněním, úpravou 
dna rybníka a kompletní opravou hráze. Na konci roku 2015 bylo potvrzeno, 
že Říčany dostanou z MŽP ČR více než 18 milionů korun. Druhou polovinu 
zaplatilo město.

Na počátku letošního roku byl rybník odbahněný a připravený na napuštění. 
Hráz zdobí dlážděný chodník, nové lavičky a odpadkové koše. Rybník bude 
také nově osvětlen. 

Nově zde vzniklo dřevěné molo pro několik loděk. Nyní jsou na stole i plány do 
budoucna. Zanedbané prostředí pod rybníkem chce město předělat na park 
a molo vznikne i na druhé straně rybníka
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Starostové deseti pražských městských částí a Říčan 
podepsali u Rokytky memorandum o vzájemné spo-
lupráci ohledně protipovodňových opatření v povodí 
této říčky. V roce 2013 se v červnu relativně malá říčka 
stala zdrojem velkých problémů při povodních v Praze, 
hlavně v Hrdlořezech, Vysočanech a Libni a také pod 
Hostivařskou přehradou. V Říčanech starostové před-
stavili poradci ministra životního prostředí Petru Kala-
šovi projekty, pro které je v následujících letech nutné 
zajistit finanční podporu 
Jde především o vytvoření rozlivových zón, suchých poldrů a 
úprav ve volné krajině jako je výsadba mezí, remízků a tvorba 
malých vodních ploch. Jak Praha, tak Říčany mají k dispozi-
ci návrhové studie těchto opatření, zároveň společně hledají 
zdroje na realizaci projektů. 
„Potřebujeme, aby pražský magistrát, vedení Středočeského 
kraje a ministerstva stále vnímaly menší pražské toky jako 
velmi rizikové. Na Vltavě jsou zábrany, kaskáda přehrad. Na 
Rokytce nebo Botiči ale voda napáchala v pražských ulicích 
také stamilionové škody a to nebyla ani padesátiletá povodeň,“ 
říká iniciátor memoranda Roman Petrus, starosta městské 
části Praha 8 a dodává: „Jsme na povodeň připravenější, ale 
opravdu účinná opatření se teprve navrhují. A rozhodně v tom 
potřebujeme koordinovanou pomoc.“ 
Odborníci nyní navrhují několik suchých poldrů, které by do-
kázaly zastavit až padesátiletou povodeň. Jeden z nich by se 
mohl nacházet mezi městem Říčany a městskou částí Kolo-
vraty na Říčanském potoce. Další mezi Nedvězím a Královi-
cemi. Navrhuje se také výstavba nových rybníků a nádrží na 
Rokytce. Starostové si také uvědomují, že v okolí toků – ze-

jména v záplavových zónách je potřeba velmi pečlivě zvážit 
výstavbu nových objektů zvláště v dosud nezastavěném úze-
mí. 
„Z tohoto pohledu bedlivě sledujeme přípravu Metropolitního 
plánu či územního plánu Říčan. Je jisté, že povodeň přijde, a je 
důležité stát za tím, že voda musí dostat prostor. Rádi bychom 
iniciovali kupříkladu pilotní projekt úprav zemědělské krajiny s 
důrazem na hospodaření s vodou s cílem zadržet co nejvíce vody 
v krajině,“ říkají starostové.

Setkání u opraveného Mlýnského rybníka
Starostové také spolupracují s magistrátem hlavního města a 
odborníky na vytvoření nového systému přenosu informací o 
srážkách a průtoku na menších tocích v Praze. Jsou iniciáto-
rem společných cvičení. Důležitá je také spolupráce na údržbě 
toků. Po podpisu memoranda se starostové zúčastnili setkání 
na hrázi nově zrekonstruovaného Mlýnského rybníka v Říča-
nech. Říčany navštívil také poradce ministra životního pro-
středí Petr Kalaš, který zastupoval ministra Richarda Brabce. 
Ten kvůli zasedání vlády nemohl dorazit.
„Jsem rád, že jsme dnes mohli ukázat opravený Mlýnský 
rybník, který se při povodních málem protrhl. Jeho hráz pak 
musely bagry následně provizorně snížit. Sluší se poděkovat 
Ministerstvu životního prostředí i pražskému magistrátu za 
podporu, nicméně v přípravě na velkou vodu je potřeba udělat 
ještě mnoho práce,“ říká starosta Říčan Vladimír Kořen.
Mlýnský rybník prošel celkovou rekonstrukcí. Opravená a 
zpevněná je hráz, z rybníka bylo vyvezeno 70 000 kubíků 
bahna. Zcela nový je koncept přelivu, který bude bez zásahu 
člověka tlumit povodňovou vlnu. Celkové investiční náklady 
skončily pod hranicí 40 milionů korun, přičemž více než 18 
miliony přispělo Ministerstvo životního prostředí. 
Stavbu realizovala společnost HYDRO & KOV s.r.o. na zá-
kladě projektu VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Do budoucna bude 
rybník zejména rekreační a stane se sportovním rybářským 
revírem. V rámci setkání Petr Kalaš a starosta Říčan do ryb-
níka vypustili dva sedmikilové kapry, diváci zároveň mohli 
sledovat show na flyboardu či zakopání schránky pro budoucí 
generace, kterou na dno rybníka umístili potápěči.

Adéla Ambrožová, 
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Tři roky od povodní: Praha stále není zcela připravená na 
velkou vodu na Rokytce a Botiči
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Za přírodou do zahrádky: Novou zahradu si užijí děti i dospělí
V pondělí 30. května se uskutečnilo slavnostní otevření nové inspirativní zahrady u MŠ Zahrádka 
se čtyřmi typy přírodního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodní částí. O zahradu se 
starají děti z mateřské školy, ale o víkendu ji může navštívit každý, kdo má zájem si netradiční 
zahradu prohlédnout. Stačí si v Infocentru zdarma vyzvednout čipovou kartu.

Za letního slunečného počasí nejprve řekl pár slov o nové zahradě starosta 
města Vladimír Kořen. Poděkoval architektovi Dominiku Landkammerovi, 
který netradiční přírodní zahradu navrhl. A nezapomněl ani na zhotovitele, 
zástupce poskytovatele dotace SFŽP a další pracovníky, kteří se na výstavbě 
zahrady podíleli

Vodní svět slaví úspěch!  Největší oblibu si u dětí jednoznačně získal vodní 
svět se soustavou přírodních korýtek a kanálků, vodním mlýnkem a vahadlem. 
Tuto část zahrady si užijí především v horkých 
letních dnech.

Zahrada patří především dětem. A proto si i doprovodné vystoupení připravily 
děti z mateřské školy Zahrádka. Nejrůznější písničky a říkanky sledovali a 
poslouchali přítomní hosté v unikátním přírodním hledišti.

A jdeme na stříhání! Bránu do nové zahrady otevřely na dřevěném pódiu 
dvě malé slečny spolu s místostarostou Zdeňkem Hrabou a místostarostkou 
Hanou Špačkovou. Do zahrady má přístup po celé léto o víkendu i široká 
veřejnost.

Poznání světa přírody. V sadu jsou ovocné stromky, zahrada nabízí záhonky 
a část tvoří malý lesík a soustava vodních kanálků. Děti se mohou vydovádět 
na nejrůznějších prolézačkách z přírodních materiálů, houpat v síti, vyřádit se 
na pískovišti, skluzavce, tunelech nebo v bludišti.

Adéla Ambrožová 
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Říčany získávají další ocenění. 
Město se nepyšní jen významnými 
starobylými stavbami, jako je kos-
tel nebo zřícenina hradu, ale i v 
současné době zde vznikají hodnot-
né stavby. Jednou z nich je i budova 
denního stacionáře OLGA. Budo-
va, která slouží klientům s potře-
bou celodenní péče, vyhrála ve stře-
dočeské soutěži Stavba roku 2015 v 
kategorii bezbariérová stavba.

Denní stacionář OLGA v Říčanech 
si odnáší hlavní výroční cenu v kate-
gorii bezbariérová stavba v soutěži 
Stavba roku střední Čechy. Ta hod-
notí různá stavební díla realizovaná v 
loňském roce. Odborná porota slože-
ná z téměř čtyř desítek lidí ji vybrala 
na konci dubna jako nejlepší stavbu 
v konkurenci pěti dalších bezbarié-
rových staveb. Za sebou nechala kul-
turní dům Svět v Českém Brodě, zónu 
pro chodce a parkování v ulici Dr. Ho-
rákové v Poděbradech nebo Základní 
školu v Roztokách. 

„Ocenění mne těší a velice si ho vá-
žím. Jsem rád, že stavba slouží dobře 
svému účelu. Chtěl bych připomenout, 
že se jednalo o týmovou spolupráci 
zadavatele, projekčního teamu, tech-
nického dozoru i dodavatelů stavby a 
cena tedy náleží všem zúčastněným,“ 
připomíná architekt a autor projektu 
Jiří Švehlík.

Do soutěžního klání se přihlásilo 
32 stavebních děl. Většina řádně na-
vržených staveb byla při tzv. rokování 
v březnu letošního roku zařazena do 
jedné ze čtyř vyhlášených kategorií. 
Kromě staveb, které umožňují bez-
problémový vstup vozíčkářům nebo 
kočárkům, se posuzovaly také stavby 
pozemní a dopravní. Jednotlivé ná-
vrhy mohly získat také cenu za stře-
dočeské stavitelství. 

Hodnotící kritéria splnilo celkem 27 
projektů (5 pozemní, 5 bezbariérové, 
11 středočeské, 6 dopravní). Nejvíce 
hlasů v pozemním stavitelství obdr-
žela rekonstrukce tenisové haly LTC 
v Kolíně, dopravní dílo ovládlo do-
končení řepařské drážky do Býchor a 
ve středočeské kategorii triumfovala 
dřevěná lávka v Klášterní Skalici.

Současná generace má na 
co navázat 

Cílem soutěže je seznámit širokou 
veřejnost s úrovní současného stavi-
telství ve středních Čechách a ukázat 
všímavost a postoje veřejnosti k roz-
manitosti výstavby.

Soutěž začala psát svoji historii 
v roce 1994, když vznikla v Kolíně 
stavební škola. Na organizaci se v 
průběhu let podílely různé instituce. 
Od roku 2007 probíhá pod taktov-
kou Obchodního grémia Kolín ve 
spolupráci se Střední odbornou ško-
lou stavební s učilištěm. Mezi další 
organizátory patří Středočeský kraj, 
město Kolín, Spolková rada Kolína, 
kolínská Obchodní akademie, Měš-
ťanský spolek vlastníků budov v Ko-
líně a obecně prospěšná společnosti 
NIPI bezbariérové prostředí. 

Kromě tradičních stavařů v poro-
tě zasedají i představitelé ostatních 
kvalifikací, jako je elektro, protipo-
žární, hygienické, bezbariérové resp. 
sociální nebo úřednické. Organizační 
výbor se u navržených stavebních děl 
zaměřil na kvalitu realizace staveb, 
stupeň stavebně technické, uživatel-
ské a estetické úrovně. Zviditelní se 
tím nejen místní stavební kultura, ale 
i výsledky práce stavebníků, architek-
tů, projektantů, dozorů, zhotovitelů a 
investorů.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany

Denní stacionář OLGA je nejlepší bezbariérovou stavbou ve 
středních Čechách za rok 2015
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Nečekaná havárie potrubí v hrázi rybníka Marvánek 
v Říčanech! Oprava proběhne v červenci
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Vada potrubí v hrázi vedla k nečekanému vypuštění 
rybníka Marvánek. V sobotu 4. června začala zhruba 2 
metry od výpustního zařízení rybníka prosakovat voda 
do potrubí výpustního systému. Během několika hodin 
si voda vytvořila prostor a ráno byl rybník bez ní. Vodu 
zachytil Mlýnský rybník, který se právě po rekonstruk-
ci napouštěl. Závada byla skrytá, přičemž firma, která 
prováděla odbahnění rybníku, uznala reklamaci. 

„Je to smutný pohled, lidé se těšili na koupání a během jed-
né noci sen odplaval,“ říká starosta Vladimír Kořen (Klid-
né město) a dodává: „Na druhou stranu nešlo o katastrofu, 
voda nikomu neublížila a škody nejsou fatální. Chtěl bych 
ocenit velmi rychlou snahu všech havárii opravit.“

Ráno v neděli 5. června starosta inicioval operativní 
schůzku na hrázi rybníka, na níž se sešli radní města, 
vedoucí zaměstnanci radnice z odboru správy majetku a 
odboru životního prostředí a zástupci místní organizace 
rybářského svazu. Prostor zabezpečili státní i městští poli-
cisté, kteří také celou situaci zaznamenali. Přestože akut-
ní nebezpečí nehrozilo, informaci o poruše hráze dostaly 
obce po proudu Říčanského potoka i složky krizového 
řízení. Okamžitě byl kontaktován zhotovitel odbahnění 
rybníka. V dalších dnech bagr odkryl místo závady.

Za jak dlouho se rybník opraví a napustí?
Voda odtekla zhruba 7 cm širokou škvírou v potrubí. Jeho 
stav prověřily i následné kamerové zkoušky.  Poškozené po-
trubí se musí vyměnit, zabetonovat a jeho další část hluboko 

uvnitř hráze nechá město preventivně opatřit vnitřní epoxi-
dovou vložkou. Ta by měla bránit dalším průsakům.  

„Oprava této havárie potrvá několik týdnů a jsme rádi, že 
projektant našel jiné řešení než prokopání celé hráze a výmě-
nu potrubí v celé délce. Tam by se náklady vyšplhaly do vyso-
kých milionů korun. Po opravě se rybník napustí během tří 
týdnů,“ dodává vodohospodář Jiří Sedláček. 

Přímé škody městu vznikly ale také na Mlýnském rybníku, 
protože se nestihlo vybudovat dřevěné molo v blízkosti fary. 
Rychlý vzestup vody zaplavil základové patky, takže firma 
nemůže práci dokončit. Radnice tak firmě vyplatí část odve-
dené práce.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany
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Poslední srpnový týden město ovládne jazzová a swin-
gová horečka v rámci hudebního festivalu Pohoda 
džez, aneb týden jazzu v Říčanech. Šest říčanských 
restaurací po celý týden od 22. do 27. srpna 2016 hos-
tí přední jazzové kapely. Ve své premiéře zde vystoupí 
třeba známý zpěvák Jan Smigmátor. V pořadí šestý 
ročník by si však neměli nechat ujít ani fanoušci po-
pulárních kapel Sax&Rhythm, Jazzmazec či zpěvačky 
Jany Koubkové. Sobotní večer proběhne nově v duchu 
Benátské noci. 

Závěr letních prázdnin v Říčanech zpříjemní již tradičně 
jazzový festival Pohoda Džez. Od pondělí 22. do sobo-
ty 27. srpna se v místních restauracích vystřídá několik 
jazzových a swingových kapel. Hudební skupiny zahrají 
každý večer v restauracích U Labutě, U Anežky, Pavilon, 
Čajovna, Na Rychtě a na závěr na Jurečku. Koncerty za-
čínají různě, v rozmezí od 18.00 do 19.00 hodin. Během 
jazzového týdne se představí festivalové stálice i zcela noví 
hosté. 

„Letošním oživením celého festivalu bude sobotní závě-
rečná ‚Benátská noc‘. Návštěvníci koncertu na Jurečku se 
mohou těšit na romantické projížďky za svitu nejen měsíce, 
ale i lampiónů. Zbývá nám zajistit už jen pěkné počasí. Ale 
i ostatní koncerty mají vždy svá tajemství, kouzlo a jedineč-
nou a neopakovatelnou atmosféru,“ zve všechny vyznavače 
jazzové hudby a romantiky na oblíbený festival místosta-
rostka Hana Špačková

Zahajovací koncert proběhne v pondělí U Labutě pod ve-
dením zpěvačky, textařky a skladatelky Eleny Sonenshine 
s hostujícím triem. Zpěvačka a absolventka Konzervato-
ře Jaroslava Ježka patří k naší jazzové špičce a pravidelně 

koncertuje se svými muzikanty na jazzových festivalech v 
zahraničí.

V úterý se diváci mohou těšit na Vít Švec Trio, které vy-
stoupí U Anežky. Formace v obsazení klavír, kontrabas a 
bicí vznikla v roce 2000 v Praze. V mírně obměněné sestavě 
pravidelně hrajou v pražských i mimopražských jazz klu-
bech a festivalech.

Středa patří tradičně restauraci Pavilon a populární zpě-
vačce Janě Koubkové a jejímu Quartetu. Ta vystupuje na 
říčanském festivalu pravidelně od jeho počátků a již dříve 
nešetřila pochvalou: „To, že se v Říčanech realizuje jazzový 
festival, je nesmírně záslužné.“

Čtvrteční večer se každoročně rozezní do jazzových tónů 
na zahrádce v Čajovně. Tu v minulosti navštívili hvězdní 
hosté jako Eva Pilarová, Jitka Zelenková nebo Jiří Suchý. 
Letos si zde podmaní přítomné hosty nadaný jazzový a 
swingový zpěvák Jan Smigmátor & Swinging Q, který za-
stupuje mladou generaci českých jazzmanů. Na hudební 
scéně 21. století s noblesou ztělesňuje odkaz swingových 
králů, jakými byli Frank Sinatra, Bobby Darin nebo dod-
nes fantastický zpěvák Tony Bennett. Jeho styl, frázování a 
láska k jazzu a swingu nejlépe v big bandovém aranžmá ho 
dnes řadí mezi přední interprety tohoto žánru u nás. 

V pátek Na Rychtě zahraje říčanská kapela Jazzmazec 
tvořená převážně zkušenými profesionálními hudebníky. 
Repertoár skupiny je výhradně autorský. Stylově ji lze za-
řadit do moderního jazzu, kde se prolínají i prvky rockové 
a klasické hudby. 

Finále festivalu se jako každý rok uskuteční v malebném 
prostředí restaurace Jureček. Rozloučit se můžete za hu-
debního doprovodu Říčaňákům dobře známé skupiny 
Sax&Rhythm. Početný soubor navazuje na úspěšné půso-

bení kapely SWING BAND Říčany v 90. 
letech a saxofonového souboru, z něhož 
postupným rozšířením o bicí, piano, syn-
tetickou baskytaru a kytaru v roce 2007 
vznikl. Žánrově se pohybuje v oblasti jaz-
zu a z něj vycházejících stylů.

Adéla Ambrožová, 
tisková zpráva města Říčany

Říčany se na konci léta tradičně rozezní do rytmů jazzu a 
swingu

pondělí 18:00 22. 8. 2016 U LABUTĚ Elena Sonenshine Trio

úterý 19:00 23. 8. 2016 U ANEŽKY Vít Švec Trio

středa 18:30 24. 8. 2016 PAVILON Jana Koubková Quartet

čtvrtek 18:00 25. 8. 2016 ČAJOVNA Jan Smigmátor & Swinging Q

pátek 18:00 26. 8. 2016 NA RYCHTĚ Jazzmazec

sobota 19:00 27. 8. 2016 JUREČEK Sax&Rhythm
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Pro září je typické nejen slunečné 
babí léto, ale hlavně každoroční 
kulturní akce s bohatým progra-
mem v Říčanech. Po předloňských 
slavnostech „Řekni Ř“ a loňském 
folkovém festivalu se letos v neděli 
4. září uskuteční na Masarykově 
náměstí městské slavnosti, které 
se ponesou v duchu osobnosti Kar-
la IV. Kromě průvodu královské 
družiny, hudby a tance se mohou 
návštěvníci těšit i na několik hu-
debních koncertů. Vrcholem od-
poledne bude koncert pro všechny 
školáky – vystoupení populární ka-
pely Lake Malawi se známým zpě-
vákem Albertem Černým.

Opět po roce se v Říčanech odehra-
jí městské slavnosti, které tentokrát 
vzdají hold českému králi, římskému 
císaři a jedné z největších osobností 
českého národa Karlu IV. Letos totiž 
slavíme 700 let od jeho narození a 
vzpomínka na něj nesmí chybět ani v 
Říčanech. Celým zábavným progra-
mem bude provázet moderátor Jiří 
Holoubek. 

Městské slavnosti vypuknou v ne-
děli 4. září odpoledne na Masarykově 
náměstí. Ve 13.00 hodin přivítáme 
královský průvod Karla IV., který se v 
našem městě zastaví cestou z římské 

korunovace císařem. „V průvodu ne-
budou chybět koně, středověcí hudební-
ci, tanečníci, šermíři a rytíři. Všichni se 
představí v dobovém vystoupení a navo-
dí atmosféru doby našeho nejslavnější-
ho krále,“ láká na akci místostarostka 
Hana Špačková.

Na hradě pak od 13.30 bude probí-
hat výuka adeptů do královské dru-
žiny. „Každý si bude moci na vlastní 
kůži vyzkoušet množství středověkých 
řemesel. Naučí se podepsat gotickým 
písmem pomocí husího brku, nebo si vy-
zkouší dovednosti zbrojnošů. Za odmě-
nu si návštěvník sám vyrazí originální 

říčanský stříbrňák,“ říká historik Mu-
zea Říčany Martin Hůrka.

Ve 14.00 hodin dojde k zahájení 
tradičního Veletrhu volného času a 
sportu, kde vystoupí tak jako každý 
rok několik říčanských volnočaso-
vých organizací. Hosté se tak mohou 
seznámit s širokou nabídkou činností 
místních organizací, klubů a sporto-
višť. Součástí veletrhu je také možný 
nábor nových členů. Aktivity - ukázky 
kroužků, tréninků i volných hodin na 
sportovištích nabízené během násle-
dujícího Týdne otevřených dveří jsou 
pro všechny zdarma.

Koncert pro školáky vrcholí 
kapelou Lake Malawi
Od třetí hodiny se náměstí v centru 
města promění v hudební minifes-
tival, kde si přijdou na své fanoušci 
nejrůznější muziky. Od tří hodin od-
poledne zve na svůj „živák“ skupina 
Patrola Šlapeto, která se věnuje 
interpretaci nejslavnějších hospod-
ských staropražských písní minulého 
století a převážné části repertoáru 
génia české písničky Karla Hašlera. 
Svým přístupem i členskou základ-
nou navazuje na legendární kapelu 
Šlapeto, která začala psát svoji histo-
rii již v roce 1989. 

V 16.30 nastoupí na scénu kapela 
The Drops. Pro někoho možná méně 
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Na Městské slavnosti v Říčanech letos zavítá Karel IV. 
a skupina Lake Malawi
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známá, s naším městem ji však pojí 
hlavní frontman Honza Doskočil. 
Zpěvák a baskytarista v roce 2013 
zvítězil v Říčanech v soutěži Zlatý 
oříšek Středočeského kraje. Rocko-
vá skupina vznikla jako cover band, 
ale postupně se orientuje i na vlastní 
tvorbu. Další mezník v historii kapely 
je opět spojen s Říčany. V roce 2015 
zde v kulturním centru získali divác-
kou cenu na multižánrovém hudeb-
ním soutěžním festivalu Wake up and 
Live. Stále častěji objíždí různé kluby 
a vystupují na různých městských ak-
cích. Velkým úspěchem bylo i koncer-
tování v zahraničí třeba v Liverpoolu, 
v Montreux nebo v Drážďanech. 

Hudební třešinkou pak bude v šest 
večer vystoupení Lake Malawi, která 

zahraje pro školáky stejně jako loň-
ský rok kapely Slza a Vypsaná fixa. 
Pódium na náměstí ovládne poměr-
ně nová indie - popová skupina, ale 
s již ostříleným frontmanem Alber-
tem Černým - původním členem již 
rozpadlé úspěšné skupiny Charlie 
Straight. Interpreti z Třince zpívají 
anglicky, působí v České republice a 
částečně sídlí také v Londýně.

Vstup na akci je zdarma. V případě 
nepříznivého počasí se hudební pro-
gram přesune do kulturního centra 
Labuť. Partnery slavností jsou město 
Říčany, Muzeum Říčany, Středočes-
ký kraj a 1.SčV.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany

Soutěž Zlatý oříšek Středočeského kraje 2016 hledá další 
talenty!

V neděli 9. října 2016 v 10.00 hodin 
se v Říčanech již šestým rokem usku-
teční středočeské předkolo soutěže 
pro šikovné, nadané a úspěšné děti 
Zlatý oříšek Středočeského kraje 
2016. Do soutěže se mohou přihlásit 
děti a kolektivy, které vytvoří nebo 
učiní něco výjimečného, dosáhnou 
úspěchu nebo vynaloží mimořádné 
úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu. 
Hlásit se mohou děti žijící ve Střed-
ních Čechách ve věku do 14 let, v pří-

padě kolektivu nesmí nejstarší člen 
souboru překročit věkovou hranici 
15 let. 

Přihlášky mohou zájemci posílat 
pouze elektronicky na www.zlatyori-
sek.cz/stredoceskykraj až do 29. září 
2016.

Odborná porota poté vybere nejna-
danější děti, které postoupí do finá-
le. Tři nejúspěšnější soutěžící v kraji 

obdrží finanční odměnu a budou au-
tomaticky zařazeni do celostátního 
kola, které vysílá Česká televize na 
Nový rok.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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„Umělka“ na Kavčí skále
Štěrkové hřiště v dolní části ulice Na Kavčí skále bylo v 
minulosti nesmírně oblíbené ke sportování a posezení u 
dětí i dospělých z celého sídliště. Během posledních let 
však hřiště zarostlo trávou a sportovce neláká. Nyní chce 

město hřiště obnovit a vylepšit. Projekt počítá s neoploce-
ným hřištěm s umělou trávou o rozměru cca 24 x 12 met-
rů s možností doplnění branek, sítě nebo basketbalových 
košů. Zahrajete si tu nejrůznější míčové sporty od fotbalu 
přes nohejbal, volejbal až po basketbal. V případě zájmu 
místních obyvatel je možné část plochy využít i pro pose-
zení na piknik a grilování. Vraťte hřišti na Kavčí skále 
sportovní život!

Hrací loď u „Mlejňáku“
Dětské hřiště u Mlýnského rybníka v Kolovratské ulici by 
mohlo dostat novou podobu. Některé hrací prvky jsou to-
tiž staré a potřebují vyměnit nebo úplně odstranit. Nově 
sem chce město umístit velkou hrací loď, která tvoří napří-
klad skluzavku, horolezeckou stěnu, kapitánský můstek, 
kreslicí tabule, palubu, pohyblivý most, stožár, žebřík, 
lanovou prolézačku nebo tunel. Loď je jedinečná různoro-

dostí prvků, víceúčelovostí a především netradiční styliza-
cí. Odhad ceny je do 500 tisíc korun. I v Říčanech můžou 
zakotvit piráti z Karibiku!

Herní plácek nad skautskou klubovnou
Travnatou plochu nad skautskou klubovnou blízko rybní-
ku Marvánek chceme zkultivovat a vytvořit zde příjemné 
místo pro různé míčové sporty i jiné hry. Úpravy plácku 
zahrnují srovnání terénu, výsadbu nové trávy a umístění 

vybavení pro různé sporty jako síť či branky. A v neposlední 
řadě je místo v této atraktivní lokalitě ideální pro posezení 

Řídím Říčany: Jaká drobná sportoviště či hřiště má město 
v Říčanech vybudovat?

Další hlasování Řídím Říčany je 
tady! Chceme podporovat aktivní 
životní styl a sportování pod širým 
nebem, proto plánujeme ve vytipo-
vaných lokalitách vytvořit nejrůz-
nější sportovní hřiště. K tomu nám 
pomohla koncepce sportovní vybave-
nosti města, tzv. generel sportovišť. 
Nápadů máme celkem 12 a od obča-
nů chceme poradit, jaká sportoviště 
máme postavit jako první. Může se 
ale stát, že na základě výsledků an-
kety realizaci některých sportovišť i 
přehodnotíme. V nabídce jsou street-
-workoutové sestavy, trampolíny, 
fitness prvky pro seniory, plocha pro 

skateboard a in-line, parkour, hou-
pačky, hřiště s umělým povrchem 
nebo velká hrací loď. 

Na vybudování sportovišť město 
rozhodnutím zastupitelů vyhradilo 
1,5 milionu korun. Tato částka tak 
umožní výstavbu minimálně tří vítěz-
ných projektů. Odhadované náklady 
každého hřiště jsou v rozmezí od 250 
do 500 tisíc korun. Realizace by se 
projekty mohly dočkat letos na pod-
zim nebo na jaře 2017. Na všech hřiš-
tích bude město zajišťovat pravidelný 
úklid a kontrolu dodržování nočního 
klidu a veřejného pořádku.
Hlasování probíhá od 24. června! 

Zapojit se do něj mohou registrovaní 
občané starší 15 let s trvalým bydliš-
těm v Říčanech. Postup registrace 
je zveřejněný na webu www.ridim-
ricany.cz. A jak hlasovat? Každý má 
možnost vybrat až čtyři návrhy, kte-
ré jsou podle něj nejlepší. A naopak 
dva projekty může označit záporným 
hlasem. Hlasování potrvá až do chví-
le, kdy odhlasuje alespoň tisícovka 
Říčaňáků. Přidejte se a přiveďte do 
hlasování rodinu, přátele a známé! 
Paralelně budou hlasovat i děti z ří-
čanských škol.

14 texty.kuryr@ricany.cz



na lavičkách. O travnaté hřiště se bude město pravidelně 
starat. Plocha tak může být využitelná jako sportoviště pro 
skauty, ale i ostatní veřejnost. Oživte prostor v blízkosti 
Marvánku!

Dětské hřiště Nad Bahnivkou
V této lokalitě, která se v posledních letech rozrostla o de-
sítky rodinných domků, dlouhodobě chybí venkovní hřiš-
tě. A právě nové hřiště pro malé, ale i větší děti a mládež 

má město v plánu vybudovat na křižovatce ulic Březská a 
Nad Bahnivkou. Děti se vyřádí na pískovišti, prolézačce se 
skluzavkou, lezecké stěně, kolotoči, síťové pavučině nebo 
houpačkách a houpadlech různých tvarů. Do budoucna 
by mohlo na ploše vzniknout také multifunkční hřiště s 
umělým povrchem. Tak co děti? Budete si hrát? 

Parkour U Mostu 5. května
Parkour je sportem, který má v Říčanech obrovský úspěch. 
Provozují ho nejen starší teenageři, ale i ti nejmenší. Počet 
fanoušků gymnastiky v ulicích stále stoupá. Jde o aktivitu 
založenou na překonávání libovolných překážek a skákání 
za použití vlastního těla. Parkouristé dosud nemají v na-
šem městě speciální hřiště, proto jako překážky využívají 
různé zídky, dřevěné klády nebo kameny. Vhodným mís-
tem pro gymnastické hřiště pro parkouristy je v ulici U 

Mostu blízko 5. května. Nechyběly by zde různé překážky 
pro skákání, ale také venkovní prvky pro cvičení a posilo-
vání. V případě zájmu místních obyvatel je možné místo 
doplnit o posezení pro piknik či grilování pro obyvatele 
z této lokality. Pro parkourové skákání na bezpečném 
místě!

Lanový parkour v lese u Jurečku

Stále větší zájem a popularitu si v současnosti u dětí i do-
spělých získávají lesní lanová centra. Menší překážkovou 
lanovou dráhu mezi stromy plánuje město vybudovat i v 
Říčanech. Takové místo totiž v lese chybí. U opravené 
lesní cesty u Jurečka blízko tenisových kurtů by tak mohl 

vzniknout dřevěný lanový parkour. Hřiště bude umístěné 
mezi stromy a bude tvořit několik dřevěných kůlů pro-
pojených nejrůznějšími typy nízkých překážek jako sítě, 
lana nebo mosty z klád. Nízký lanový park je bezpečným 
hřištěm pro starší děti i dospělé. Zažijte zábavu s kapkou 
adrenalinu v říčanském lese!

Street-workoutové hřiště v „Borováku“
Ideální plocha pro venkovní hřiště se nachází na konci Bez-
ručovy ulice blízko lesíka na sídlišti Olivovna, známá také 
pod označením „Borovák“. Zde by mohla vyrůst sestava 
pro venkovní posilování a cvičení, která kombinuje kruho-
vý trénink s vlastní tělesnou vahou. Street-workoutové se-
stavy jsou většinou navrženy z ocelových, nerezových ma-
teriálů v kombinaci s dřevěnými částmi. Variabilita prvků 
jako jsou hrazdy, žebřiny, bradla, lavice, žebříky nebo tyč 
na šplh či populární pole-dance umožňuje široké využití 

pro ak-
tivní i 
rekreační 
s p o r t o v -
ce. V mís-
tě může 
být i po-
sezení s 
možností 
pikniku a 

grilování pro místní obyvatele. Dejte se do formy zdarma 
a na čerstvém vzduchu!

Trampolíny naproti knedlíkárně
Naproti výrobně knedlíků v ulici U Nádraží má město 
v plánu vytvořit jedinečné sportoviště. Část parčíku u by-
tových domů se může proměnit v dětské hřiště s vestavě-
nými trampolínami. Trampolíny totiž patří k atraktivnímu 
hernímu vybavení pro volný čas. Skákání přirozeným a 
zábavným způsobem pomáhá zlepšovat pohybové do-
vednosti a fyzickou kondici. Zabudované trampolíny s 
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povrchem pro venkovní použití se vyznačují vysokou 
bezpečností, mají pružení přizpůsobené dětským schop-
nostem a potřebám a extrémně odolné skákací matrace. 

Vydrží v různém 
počasí a na zimu je 
není nutné demon-
tovat či zakrývat. V 
případě zájmu míst-
ních obyvatel může v 
parku před bytovým 
domem vzniknout i 
posezení pro piknik 

a grilování. Ponořte se do trampolínového světa v Říča-
nech! 

Houpačkové centrum nad rondelem
Odpočinek i protažení těla. Nad rondelem u cesty K Pod-
jezdu navrhuje radnice postavit několik netradičních 
houpaček pro děti i dospělé. Netradiční houpačkový svět 
by tvořily houpačky 
vahadlové i závěsné 
různých tvarů, ve-
likostí i materiálů. 
Od řetězových, přes 
houpací sítě - hníz-
da, hamaky, závěsná 
kyvadla, po klasic-
ké větší houpačky. 
Některé by byly pro 
jednotlivce, jiné pro 
zamilované dvojice 
a další pro více dětí najednou. Na skupinových houpač-
kách se totiž mohou děti společně pořádně vyřádit. Jen 
rytmickými pohyby stejným směrem houpačku řádně roz-
pohybují. Do budoucna by se hřiště mohlo doplnit o další 
cvičební prvky. Rozhoupejte Říčany do rytmu radosti a 
pohody!

Cvičidla pro seniory na „Komeňáku“
V blízkosti Domu s pečovatelskou službou v Říčanech 
chce město vybudovat procvičovací a relaxační prvky 
vhodné i pro starší občany. Venkovní fitness hřiště jsou 

oblíbená napříč všemi generacemi po celém světě. Snad-
né a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří dbají o 
svůj zdravý životní styl. Venkovní posilovna slouží hlavně 
pro aktivní odpočinek v doprovodu různých cviků. Na jed-
notlivých cvičebních strojích si tak mohou nejen senioři 

bez přílišné námahy protáhnout záda, paže nebo nohy, 
procvičit pas a chůzi, lehce zaposilovat a udržovat své 
motorické schopnosti. Dopřejte říčanským babičkám a 
dědečkům své vlastní hřiště!   

Skate a in-line hřiště pod „Štuksákem“
V dolní části ulice Smiřických vedle pěší cesty směrem na 
nádraží může vzniknout malé hřiště pro jízdu na skatebo-
ardu, kolech, koloběžkách a in-line bruslích. Neplánuje-
me zde postavit U-rampu, ale pouze pár jednoduchých 

prvků pro procvičení a zkoušení různých triků. Pozemek 
je však v majetku společnosti České dráhy, město proto 
musí nejprve učinit kroky k převodu pozemku do svého 
vlastnictví. Vyřešení majetkových vztahů by tak nejspíš 
způsobilo posun realizace až po roce 2017. Dejte skate-
boardistům, bruslařům a cyklistům kousek místa!

Hřiště s umělým povrchem u věžáku
Travnatou plochu mezi věžákem u Kotelny a Družstevní 
ulicí by mohlo zdobit nové hřiště s umělým povrchem o 

rozměrech 20 x 10 metrů. Vedlejší dětské hřiště by zůstalo 
na místě. Město počítá na ploše i se zabudováním sloup-
ků pro různé sítě a doplnění branek či laviček. Obyvatelé 
města by si zde volně a zadarmo mohli zahrát nohejbal, 
zasmečovat při volejbale nebo zakopat při fotbálku. Za-
sportujte si v centru města!

Mimo níže uvedené lokální sportoviště usilovně připravu-
jeme i větší sportovní záměry – zejména sportoviště u ZŠ 
U Říčanského lesa (umělá tráva, atletický ovál, skatepark, 
pumptrack), revitalizace okolí a nová hřiště u Marvánku 
či outdoorový park za zimním stadionem. Tyto větší inves-
tiční záměry však nejsou předmětem tohoto hlasování.

Adéla Ambrožová,  
tisková zpráva města Říčany
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 Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 5. 2016 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

204Ê984Ê000,00 218Ê284Ê000,00 69Ê843Ê096,84 32,00

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

74Ê691Ê142,00 75Ê669Ê126,76 33Ê327Ê460,37 44,05

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje 
majetku)

12Ê373Ê501,00 12Ê993Ê942,00 1Ê411Ê486,00 10,86

Přijaté dotace 42Ê257Ê800,00 63Ê276Ê688,76 40Ê006Ê488,14 63,22

Přijaté splátky půjček 85Ê200,00 85Ê200,00 1Ê927Ê100,00 2261,85

Příjmy celkem 334Ê391Ê643,00 370Ê304Ê034,52 146Ê515Ê631,35 39,57

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

51Ê400Ê907,00 112Ê580Ê797,68 23Ê010Ê022,72 20,44

Rozpočtové příjmy celkem 385Ê792Ê550,00 482Ê884Ê832,20 169Ê525Ê652,07 35,11

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

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422Ê837Ê834,00 541Ê734Ê081,68 228Ê374Ê901,55 42,16

VÝDAJE 

Běžné (provozní) výdaje 252Ê917Ê006,00 267 984 053,41 93 705 457,04 34,97

Rozpisové rezervy 2Ê550Ê000,00 2 535 409,96 0,00 0,00

Běžné výdaje celkem 255Ê467Ê006,00 270 519 463,37 93 705 457,04 34,64

Kapitálové (investiční) výdaje 57Ê360Ê351,00 120 295 908,74 29 922 105,59 24,87

Rezervy na investice 39Ê259Ê080,00 18 987 421,89 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 96Ê619Ê431,00 139 283 330,63 29 922 105,59 21,48

Výdaje celkem 352Ê086Ê437,00 409 802 794,00 123 627 562,63 30,17

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

51Ê400Ê907,00 112 580 797,68 23 010 020,72 20,44

Rozpočtové výdaje celkem 403Ê487Ê344,00 522 383 591,68 146 637 583,35 28,07

Splátky úvěru 19Ê350Ê490,00 19 350 490,00 9 702 489,60 50,14

Výdaje vč. splátky půjčky 422Ê837Ê834,00 541 734 081,68 156 340 072,95 28,86

rozdíl příjmy – výdaje 0,00 0,00 72 034 828,60
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ PRACOVNÍKY NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE: 

Referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Termín podání přihlášek: 26.7.2016 do 14,30 hod.
Termín výběrového řízení: 27.7.2016 od 14,00 hod

PP na dobu určitou. Pracovní náplň: Pořizování územně plánovací dokumentace pro město Říčany 
a pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 

Bližší informace získáte na telefonu: 323 618 201 – Ing. Čestmíra Šťastná, vedoucí odboru územního plánování a reg. rozvoje, 
nebo tel. 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, personalistka.
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností 
Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoob-
jemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a 
podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat 
za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby 
občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živ-
nostenský odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro 

něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběr-
ný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské) v termínu letní 
otevírací doby:
 
Pondělí, středa pátek 13-18 hod.
Sobota 9-16 hod.
Neděle 14-18 hod.

23. července

7:00 - 9:00 Podhrázská (u separ. sběru)
7:30 - 9:30 Na obci (křiž.s Voděradskou)
 8:00 - 10:00 Olivova (u parkoviště)
 8:30 - 10:30 U kina (Komenského nám.)
 9:00 - 11:00 U hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)
 9:30 - 11:30 Marvánek
10:00 - 12:00 Otavská (křiž s Labskou)
10:30 - 12:30 Nám. ČSA

30. července

7:00 - 9:00 Thomayerova(x K Říčanskému lesu)
7:30 - 9:30 Boubínská (x Na Kozákově)
8:00 - 10:00 Roklanská (u trati)
8:30 - 10:30 Škroupova (u zimního stadionu)
9:00 - 11:00 Březinova (parkoviště)
9:30 - 11:30 Vrchlického (u separ. sběru)
10:00 - 12:00 Haškova
10:30 - 12:30 Kuříčko

6. srpna

7:00 - 9:00 Táborská (x Smiřických)
7:30 - 9:30 Scheinerova (u separ. sběru)
8:00 - 10:00 5. května (kotelna)
8:30 - 10:30 Na Kavčí skále (u separ.sběru)
9:00 - 11:00 K Podjezdu (křiž.s Bezručovou)
9:30 - 11:30 Sokolská (u hřiště)
10:00 - 12:00 Zborovská (x Táborská)

13. srpna

7:00 - 9:00 U Olivovny (sídliště)
7:30 - 9:30 Verdunská (u rest. Oliva)
8:00 - 10:00 Domažlická (x Chodská)
8:30 - 10:30 Bezručova (x Dukelská)
9:00 - 11:00 Stará náves (U Památné lípy)
9:30 - 11:30 Jureček
10:00 - 12:00 Nové Březí (Horní u paseky)
10:30 - 12:30 Na Vysoké (u přejezdu)

Letní termíny přistavení VOK

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (vět-
ve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební suť, 
nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotře-
biče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětné-
ho odběru k dalšímu využití.

Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner 
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z domácností, zejména starším obča-
nům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. 
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora 
nelze provádět dotřídění. 

Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kon-
tejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V pří-
padě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, 
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany,  oddělení technické správy

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

zveřejňuje záměr obce 
pronajmout

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

ul. Melantrichova 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 20. 7. 2016. 
Evžen Heyrovský, vedoucí odboru správy majetku

Město Říčany
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Jak pokračuje výstavba zimního stadionu?
Zanedbaná plocha na místě bývalého kluziště vedle sportovní haly v Říčanech se nám rychle 
mění před očima. Od dubna do září zde totiž probíhá výstavba nového zimního stadionu Ice 
Arény Říčany, jehož investorem je společnost Říčanská hokejová, s.r.o. Krytý stadion počítá 
s novou ledovou plochou, prostorem pro trénink, posilovnou, restaurací, obchodem a vnitřním 
i venkovním parkovištěm. Dokončení se předpokládá letos v září. Pro školáky, hokejový klub 
i veřejnost by se mohl otevřít už na podzim.

Na konci května brázdil ulice v Říčanech nezvykle mohutný náklad. Brzy ráno 
a v průběhu dne bylo potřeba dovézt k zimnímu stadionu náklad tří vazníků 
z Prefy Praha.

U sportovní haly ve Škroupově ulici už to byla legrace...

Pohyb s 32 metrů dlouhým nákladem si vyžádal opravdu šikovného řidiče. 
Nejtěžší bylo vytočit vůz z Široké ulice do ulice Olšany.

Mezitím se plocha pro zimní stadion zarovnala a připravila pro stavbu nosné 
konstrukce. V dalších dnech se již vazných trámů chopily stavební stroje.

Realizátorem stadionu za cca 100 milionů korun je stavební firma Casta do-
pravní stavby s.r.o., technologickou část zajišťuje společnost Sinop CB a.s., 
generálním dodavatelem průmyslových zařízení je České teplo s.r.o.

Adéla Ambrožová 
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Ohlédnutí za nultým ročníkem Říčanského 
filmaŘení

V sobotu 18. června se konala v areálu Olivovny kultur-
ní akce s názvem Říčanské filmaŘení, která vznikla z 
iniciativy starosty města Vladimíra Kořena a o jejímž 
obsahu rozhodovali ve veřejném hlasování Řídím Říča-
ny sami Říčaňáci. 

K organizaci byli kromě zástupců města přizváni míst-
ní obyvatelé, kteří se dobrovolně přihlásili do přípravné 
pracovní skupiny. Byl jsem osloven jako člen této skupiny 
okomentovat nultý ročník této akce. Nultý ročník jsme 
zvolili zejména kvůli tomu, že akce má mít od svého první-
ho ročníku několikadenní charakter. 

Říčanské filmaŘení jsme letos pojali jako hravý pod-
večer pro děti s veselým divadélkem Hnedle vedle a bez-
vadnou rodinnou komedií Mikulášovy patálie a pohodový 
kulturní večer, kde si mohli dospělí vybrat mezi pro mě 
velmi příjemnou hudbou říčanské kapely Jazzmazec a 
nejúspěšnější kolekcí oskarových krátkometrážních fil-

mů roku 2016, která jasně dokázala, že velký film tvoří 
velké emoce, nikoli rozpočet a metráž. Po setmění jsme 
pak promítali v letním kině chytrý snímek Půlnoc v Paříži 
Woodyho Allena. 

Z mého pohledu hodnotím akci jako vydařenou, protože 
všichni slíbení účinkující dorazili a vystoupili, stejně jako 
se všechny filmy úspěšně celé odpromítaly a díky pove-
denému počasí a hojné účasti, která dokonce překonala 
původní odhad, si na fotkách nelze nevšimnout, že v las-
kavém místě dobrých manželů Olivových byla v sobotu 
pohoda. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem, co se na akci v 
její zdárný průběh jakkoli podíleli, a uvidíme se na prvním 
ročníku.

Ondřej Slanina
Lídr pracovní skupiny
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Přesné údaje k vyhlášce o veřejném pořádku 
Říčany žijí několik týdnů v nepřesných informacích o regulaci pohybu psů ve městě. Vyhláška se sezna-
mem ulic a prostranství stanovuje místa, kde musí být pes na vodítku. U vybraných plemen musí mít pes 
i náhubek.
Psi obecně vůbec nesmí na dětská hřiště, pláže a koupaliště, která jsou na mapce označena červenou bar-
vou. Mapa také ukazuje plochy ve vlastnictví města, kde mohou psi v dohledu svého pána pobíhat bez vo-
dítka a nemusí mít košík. Ty jsou označeny žlutě. Existují i plochy veřejných prostranství v soukromém 
vlastnictví, na oplocených zahradách mohou psi pobíhat volně. Je vidět, že těchto lokalit je velké množ-
ství. Povinnost mít svého psa na vodítku a u vybraných plemen dát psovi náhubek se týká především ulic 
a kupříkladu Masarykova náměstí. K vybraným plemenům. Jde o zhruba 150 vlčáků, 30 dobrmanů, 45 
německých boxerů, 30 rotvajlerů… Další plemena jsou v řádu jednotek maximálně 15 kusů. Celkově jde 
zhruba o pětinu celkového počtu psů, kteří jsou v Říčanech chováni. K poslednímu nebezpečnému útoku 
psa na člověka došlo v polovině června v Jažlovicích, přičemž pes (ze seznamu plemen ve vyhlášce) způso-
bil tržné rány na nohou.
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Parkování v Říčanech – jak ho zlepšit?

Každou chvíli potřebujeme něco ve 
městě vyřídit, dojet tam a zaparkovat. 
V širším centru Říčan existuje téměř 
1300 parkovacích míst, většina z 
nich zdarma. Je to dost? Mnohdy se 
zdá, že ne. Asi každý zažil situaci, že 
nemohl najít místo pro zaparkování. 
Dopravní inženýr vám však odpoví, 
že dostatku stání v centrech měst, 
kde je vyšší hustota osídlení a zejmé-
na služeb, nelze bez regulace praktic-
ky dosáhnout. Jakmile zvýšíte nabíd-
ku, místa se zaplní.

Město Říčany si nechalo zpracovat 
analýzu parkování v centrální části 
města. Proběhla početná sčítání par-
kujících vozidel v denních i nočních 
hodinách, zápisy registračních zna-
ček a určení, jaký druh parkování v 
jednotlivých lokalitách převažuje. 
První zjištění odborníků jsou jed-
noznačná – v Říčanech panuje do-
pravní chaos a je vhodné parkování 
regulovat. Aktuálně tedy dopravní 
projektant navrhuje opatření, která 
by popsaný stav zlepšila.

Naším cílem je zejména:
- dostatek „obrátkových“ míst pro 
krátkodobé parkování v centru
- lepší ochrana stání pro rezidenty 
- bezpečnost a plynulost provozu

Jenže každá výhoda něco stojí 
a všichni se budeme muset občas 
trochu omezit, anebo i něco málo 
zaplatit. Výsledkem bude ale větší 
komfort pro obyvatele i podnika-
tele, protože jim nikdo nebude před 
obchodem stát celý den. 

Je třeba v první řadě omezit celo-
denní parkování (jednoho vozidla) 
na vytížených místech a tato vozidla 
zaměstnanců či rezidentů v maxi-
mální možné míře přesunout na po-
zemky zaměstnavatelů a majitelů. 
Veřejné komunikace v centru nemají 
sloužit jako parkoviště na celý den. 
Na páteřních tazích by neměla za-
parkovaná vozidla bránit plynulosti 
provozu, jak se dnes často děje třeba 
na Politických vězňů, Rýdlově či 17. 

listopadu, kde každou chvíli někdo 
nutně potřebuje zaparkovat přímo 
u trafiky či bankomatu a ostatní jej 
musí nebezpečně objíždět. Nejúčin-
nější by bylo eliminovat zbytečné 
cesty autem do centra – ale to už bych 
odbočil k tématu budování bezpeč-
ných chodníků, pěších zón, cyklo-
pruhů či posílení MHD. (Všechny 
tyto aktivity podporujeme, jen to jde 
dost pomalu.)

Samozřejmě budeme postupně 
budovat nová parkoviště, i když jak 
bylo řečeno – dostatek míst vytvořit 
nelze. Do konce roku 2016 město 
otevře nové veřejné parkoviště v Oli-
vově ulici (cca 50 m od Masarykova 
náměstí), počítá se i s rozšířením 
stávajícího parkoviště v Olivově „za 
Anežkou“ a též dojde k úpravě par-
koviště u fotbalového hřiště pod ná-
městím. (Nový zimní stadion bude 
mít svou vlastní plochu.) Prioritou 
je i kapacitní P+R u nádraží, které 
by mohlo vzniknout do 2-3 let. Chce-
me brzy nabídnout i větší odstavná 
parkoviště dál od centra právě pro 
dlouhodobější stání. Tyto investice by 
mohly být financovány třeba z příjmů 
z parkovného.

V roce 2011 již byl na stole materiál 
k zavedení parkovacích zón v centru, 
na svou dobu, myslím, vcelku dobře 
zpracovaný. Tehdejší vedení (koalice 
KM a ODS) však nakonec nenašlo 
shodu tento nepopulární krok zavést. 

Pevně věřím, že po revizi materiálu a 
uplatnění nejnovějších trendů se nám 
to napodruhé podaří. Zkušenosti z ji-
ných měst, kde do parkování zavedli 
řád, jsou totiž velmi pozitivní. Lidé se 
nejprve bojí změny, ale nakonec jsou 
spokojeni. Pojďme se přiblížit zápa-
du a udělat naše město bezpečnější 
a hezčí. 

Když mluvím o nových trendech, 
chceme občanům kromě přehled-
ného a funkčního systému regulace 
parkování nabídnout též komfortní 
služby, jako jsou platba parkovného 
kartou, přes SMS či mobilní aplika-
ci, prodloužení doby stání na dálku, 
informace o počtu volných míst atp. 

Na závěr bych rád uvedl, že město 
nemá možnost rozhodovat o režimu 
na státních a krajských silnicích. Ze-
jména se jedná o Černokosteleckou 
ulici, která se stává obchodní třídou, 
ale parkování jde často proti bez-
pečnosti a plynulosti dopravy. Tento 
problém se budeme snažit řešit ve 
spolupráci se správcem. Šancí je prá-
vě připravovaný projekt celkové re-
konstrukce Černokostelecké včetně 
výměny podloží, který chystá ŘSD na 
roky 2018-2019. Pokusíme se do pro-
jektu zahrnout i moderní bezpečnost-
ní a městotvorné prvky, jako zelené 
pruhy, ostrůvky, parkovací zálivy atp.

David Michalička
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Do práce na kole a novinky pro cyklisty
Na Fialce proběhlo vyhlášení sou-
těže Do práce na kole v Říčanech. 
Registrovaní účastníci z našeho 
města za květen ujeli či ušli celkem 
8 500 km. 
Nejúspěšnějším týmem se 100% pra-
videlností dojezdu do práce se staly 
dámy Sovičky z Bezručky, konkrétně  
Krejčová, Chalupová a Slámová. Nej-
více kilometrů za květen při cestách 
do práce, přesně úctyhodných 1 153 
km,  najezdil Vladimír Chládek - Ben. 
Vítězům i všem ostatním gratuluje-
me a znovu děkujeme sponzorům 
akce – Na Fialce, Bistro Na Růžku, 
Restaurace Jureček, Muzeum Říča-

ny, infocentrum a Cyklosport Říčany.
Na setkání prezentovali zástupci 

města novinky realizované v poslední 
době. Podařilo se například prolo-

mit průjezd cyklistů jednosměrkami 
proti, i když zatím jen v jednom pří-
padě, v Bezručově od Dukelské ke 
Smiřických. Děkuji tímto kolegovi 
Dušanu Suchému, který se na zřízení 
významně podílel. Děkuji též zástup-
cům dopravního inspektorátu Policie 
ČR, že tuto, mnohde již standardní 
věc, povolili. Rád bych je veřejně po-
prosil, aby se snažili využívat veškeré 
možnosti platné legislativy a pomohli 
nám realizovat přání občanů. Často 
totiž stačí velmi jednoduchá a levná 
řešení, jak je vidět v jiných městech, 

ale u nás jsme se setkali spíš s princi-
piálním odmítáním, případně s poža-

davky na velmi náročné a nákladné 
stavební úpravy. Předem moc děkuji.

Další dobrou zprávou je alespoň 
základní oprava stezky od Olivovny 
k vojkovské magistrále (podél Černo-
kostelecké). Oprava této cesty, která 
není v majetku města a je zde dlouho-
letý restituční spor, se povedla díky 
dobré spolupráci s Lesy ČR. 

Na žádosti rodičů bude město po-
stupně instalovat stojany na kola a 
koloběžky u školek a snad i škol. Stej-
nou potřebu totiž ukazuje i probíha-
jící kampaň Bezpečné cesty do škol, 
kterou pro Říčany zajišťuje Nadace 
Partnerství. V případě, že budete mít 
další návrhy na zlepšení, posílejte je 
na mou adresu.

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

Městská policie radí a informuje

Z knihy událostí

24. května, 16.50
Rozmary počínajícího letního počasí se nevyhnuly ani na-
šemu městu. Vlivem silné bouřky s přívalovým deštěm a 
velkou nadílkou krup došlo například k ucpání povrchové 
kanalizace v ulici Pod Lihovarem u kruhového objezdu. Z 
tohoto důvodu se zde vytvořila doslova laguna a komu-
nikace se stala nesjízdnou. Strážníci na místě usměrňují 
provoz vozidel a na místo přivolávají Hasičský záchranný 
sbor, kdy na místo je pro jejich vytížení vyslána jednotka 
sboru dobrovolných hasičů našeho města. Následně do-
šlo k vyčištění kanalizace a odtoku nashromážděné vody 
a krup a tím k plnému obnovení provozu na komunikaci.

27. května, 23.00
Pozorný občan oznamuje strážníkům narušování veřejné-
ho pořádku na Masarykově náměstí několika osobami. Po 
příjezdu hlídky strážníků na místo události je zjištěno, že 
se zde nacházejí tři osoby, které strážníci pro jiné jednání 
již téhož večera řešili v parku A. Švehly, kde porušovali 
obecně závaznou vyhlášku města. V tomto případě je zjiš-
těno, že trojice rozbíjela lahve od alkoholu o dláždění ná-
městí, čímž se dopustila přestupkového jednání. Strážníci 
na místě vše řeší, avšak z hlediska taktiky zákroku a uklid-
nění situace musí být na místo přivolána i hlídka Policie 
ČR, jelikož se v průběhu řešení přestupkového jednání 
dostavily na místo další osoby, které se do projednávání 
přestupku neustále vměšují. Po uklidnění situace bylo vše 
vyřešeno úklidem místa a uložením pokuty.

5. června, 04.00
V ulici Riegrova kontaktuje hlídku strážníků skupinka 
mužů, která uvádí, že byla bezdůvodně fyzicky napadena, 
kdy jeden z nich utrpěl mnohačetné řezné rány dolní kon-
četiny v oblasti lýtka. Šetřením se strážníkům zanedlouho 
daří zjistit dva podezřelé útočníky cizí státní příslušnosti. 
Konflikt nepopírají, avšak uvádějí, že došlo pouze k fy-
zickému útoku, a to na jiném místě než uvádí skupinka 
poškozených mužů s tím, že konflikt vyprovokovala prá-
vě skupinka poškozených mužů a nikoliv domnělí dva 
útočníci. Jelikož nebylo možné věc na místě dořešit, a to 
i z důvodu toho, že všechny osoby byly zjevně pod vlivem 
alkoholu do takové míry, že nebylo možné provádět další 
úkony, je ve věci dále šetřeno.

11. června, 03:01
Při kontrole vlakové zastávky si strážníci všímají muže 

pod vlivem alkoholu, který stojí na nástupišti. Muž přímo 
před zraky strážníků znečistí prostor nástupiště a na něm 
stojící veřejně prospěšné zařízení. Za asistence strážníků 
probíhá úklid a následné uložení pokuty za toto jednání.

12. června, 02.10
Strážníci si při kontrolní hlídkové činnosti v ulici Černo-
kostelecká všímají mladíka, který se blíží ke strážníkům, 
mává rukama, gestikuluje a hlasitě křičí. Strážníci jej upo-
zorňují na nutnost dodržování nočního klidu. Mladík jen 
sděluje, že jej to nezajímá, že si může dělat, co chce a ve 
svém jednání dále pokračuje. Strážníci tedy přistupují k 
řešení přestupku, kterého se mladík dopouští, a vyzýva-
jí jej k prokázání totožnosti. Na to mladík argumentuje 
svými právy, avšak zapomíná i na své povinnosti. Proká-
zat svou totožnost nechce, proto je ze strany strážníků 
přistoupeno k jeho předvedení na Policii ČR. Mladík se 
strážníky nespolupracuje a jeho předvedení se neobejde 
bez použití donucovacích prostředků. Po předvedení na 
Policii ČR nakonec mladík předkládá ke kontrole doklad 
totožnosti a jeho přestupkové jednání je vyřešeno ulože-
ním pokuty.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany,

Kontakt: Václav Řezáč
vaclav.rezac@ricany.cz
323618258

MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY

NABÍZÍME:
   práci, která má smysl
   podíl na rozvoji města
   zajímavé finanční 

ohodnocení
   zvýšení kvalifikace 

a odbornosti

HLEDÁME – ODMĚNA JISTÁ!
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Přelom května a června patří již tradičně dětem. Ani letos 
tomu nebylo jinak. 23. května jsme se věnovali dětem z MŠ 
Motýlek, které se za námi přišly na naši zbrojnici. V ne-
děli 29. května jsme měli naše stanoviště na dětském dni 
města. 3. června jsme zavítali do MŠ Čtyřlístek. V neděli 5. 
června jsme byli k vidění na Marvánku, kde se konala akce 
Říčanský hafan. V ten samý den jsme také vypomáhali s 
organizací dětského dne ve Všestarech. 6. června jsme se 
spolu s MP Říčany, Policií ČR a Zdravotnickou záchran-
nou službou účastnili ukázek pro děti z MŠ Zahrádka na 
dopravním hřišti. 

Stejně tak v pátek 10. června jsme se na stejném místě 
s těmito složkami účastnili Dne bez úrazů, který pro žáky 
třetích tříd říčanských základních škol pořádala Cesta in-
tegrace o.p.s. A v sobotu 11. června jsme se účastnili dět-
ského dne, který pořádal Rugby club Říčany.
Naše družstva mladších žáků bodovala na několika soutě-
žích. Naše děti celý víkend 14. a 15. května strávily s hasiči. 
Přes den tvrdě bojovaly na poli soutěžním v Čelákovicích, 
kde se konalo jarní kolo celoroční hry Plamen. Radost nám 
naše děti udělaly, když se po podzimní části hry Plamen 
zlepšily o 3 místa a ze sedmnácti soutěžících družstev ob-
sadily krásné páté místo. 

V sobotu večer opékaly buřty a ze soboty na neděli pak 
společně přespaly na naší zbrojnici. Další soutěž se konala 
o týden později v sobotu 21. května. Naše děti si zajely do 
nedalekých Svojšovic, aby v tzv. Šěšovickém útoku vybojo-
valy čtvrté místo. V sobotu 4. června opět vyrazily závodit. 
Tentokrát do Křížkového Újezdce, kde se konalo Oujezd-
ské útočení, a obsadily zde čtvrté místo ze třinácti startují-
cích družstev.  A sobotu 11. června se vydaly na Huntovický 
útok do Popoviček, kde naše družstvo zkušenějších žáků 
obsadilo úžasné druhé místo. 

Koncem srpna se naši mladší žáci chystají na týdenní 
soustředění do Krkonoš, kde budou sbírat síly a připravo-
vat se na podzimní kolo soutěží. Rovněž jsme vyslali naše 
zástupce na okresní soutěž do Staré Boleslavi. Za Říčany 
startovalo družstvo starších mužů a dále jsme spolu s Kříž-

kovým Újezdcem vytvořili společné družstvo žen. Naši 
borci také vyrazili na soutěže v TFA (nejsilnější hasiči pře-
žije), tzv. železný hasič. 4. června poměřili síly v Senohra-
bech, a 11. června v Jílovišti. Zde vybojoval náš závodník 
Dominik Pokorný první místo v kategorii bez dýchacího 
přístroje. 

Naše jednotka zasahovala v uplynulém období v několika 
případech. V sobotu 14. května byla ve večerních hodinách 
povolána po požáru porostu poblíž Pacovské vodní nádrže. 
24. května jsme byli povoláni k několika událostem v Říča-
nech, které byly způsobeny krupobitím a následnou průtrží 
mračen. Vesměs se jednalo o zatopení prostor a ucpání ka-
nálových propustí. 27. května jsme byli povoláni k požáru 
elektrické rozvodny do Rooseveltovy ulice. 1. června jsme 
vyjeli k požáru chaty do ulice Nad Vodárnou. 3. června  
jsme byli povoláni k záloze na vlastní zbrojnici. 

V rámci zálohy jsme vyjeli ke dvěma dopravním neho-
dám. 8. června jsme byli povoláni k záloze na stanici pro-
fesionálních hasičů v Říčanech. V rámci této zálohy jsme 
vyjeli k požáru tří rodinných domů do Vestce. Tento zásah 
byl většího rozsahu a byl zde vyhlášen druhý stupeň požár-
ního poplachu. Ve dvou případech jsme také zasahovali při 
odstraňování nebezpečného hmyzu. 

Závěrem si všechny dovolíme pozvat na poslední prázd-
ninovou sobotu, tedy 27. srpna, kdy  se od 9 hodin,  před 
budovu Alfa Tower na Černokostelecké ulici  bude  konat 
soutěž TFA Říčany. Soutěž bude zároveň vyvrcholením 
Středočeské části Dräger ligy v disciplínách TFA. Můžete 
se těšit na zajímavou soutěž, kde tvrdí hasiči plní fyzicky 
náročné úkoly, a to vše s nasazeným dýchacím přístrojem. 

Po splnění všech úkolů je ještě čeká výstup do posledního 
patra výškové budovy. V rámci doprovodného programu 
se můžete těšit na vystoupení zpěváka Václava Noida Bár-
ty, nebo kouzelníka Pavla Dolejška. Všichni, kdo se chtějí 
podívat na tvrdé hasiče při náročné soutěži, jsou srdečně 
zváni.

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Bezpečnost a infrastruktura
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Životní prostředí a zdraví

Oleandr obecný
Nerium oleander

V prázdninovém čísle opět zamíří-
me do oblasti kolem středozemního 
moře. Roste tam oleandr, krásně kve-
toucí a často pěstovaný keř.

Oleandr obecný je jediným druhem 
rodu oleandr. Původně se vyskytoval 
pouze ve Středozemí, kde rostl podél 
vodních toků. Díky lidem se postup-
ně rozšířil po subtropické oblasti od 
západní Afriky po jižní Čínu. Dnes se 
pěstuje po celém světě. Byl oblíbenou 
městskou rostlinou již v římských 
městech, což dokládají zachovalé 
fresky třeba z Pompejí.

Stálezelený keř nebo malý strom 
může v přírodě dorůst výšky až 4 me-
try. Větve a kmínky kryté šedou ků-
rou jsou bez prořezu husté, prutovitě 
větvené. Úzké kožovité listy vyrůstají 
nejčastěji po 3 nebo 4 z jednoho místa 
kolem větévky.

Na koncích výhonů vykvétají od 
května do října nápadné květy. V pří-
rodě jsou květy pouze růžové a bez 
vůně. Po odkvětu se vyvíjí luskovitě 
protáhlý měchýřek. Ten ve zralosti 
zhnědne, pukne a uvolní chlupatá 
semena.

Dnešní barevná a tvarová pestrost 
květů je výsledkem dlouhého šlech-

tění. Bíle kvetoucí oleandry známe 
od 16. století z Kréty. Vonné odrůdy 
se objevily na konci 17. století a roku 
1854 byl popsán první žlutý kultivar. 
Dnes napočítáme přes 400 nejrůzněj-
ších odrůd.

Oleandry vídáme i v Říčanech, kde 
však nekoření v zemi, ale ve velkých 
květináčích. Ty se musí na zimu uklá-
dat do světlého sklepa, studeného 
skleníku nebo zimní zahrady. Olean-
dr snáší krátkodobé mrazy do - 7 °C, 

u nás tedy venku dlouhodobě nepře-
žije.

I když je oleandr prudce jedova-
tá rostlina, na kterou je třeba dávat 
pozor, různých legend je mezi lidmi 
víc nežli vážných otrav. Vypráví se 
například, že při opékání masa na 
dřevě z oleandru se otrávilo 8 napole-
onských vojáků, družina skautů atd. 

Jakub Halaš
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Soutěž Těžíme hliník 
z našich domácností

Soutěž zná již své vítěze. Nejpilněj-
šími sběrači se v rámci škol stala ZŠ 
Záboří nad Labem. Z Říčanských 
škol si nejlépe vedla ZŠ Nemo s 1,75 
kg nasbíraného hliníku na žáka. Ko-
lem jednoho kilogramu nasbírala ZŠ 
Nerudova, MŠ U Slunečních hodin, 
ale také 1. a 2. ZŠ Říčany. V rámci Ří-
čan se do soutěže zapojil ještě kmen 
Bobrů, ZŠ s RvJ Magic Hill a obě 
gymnázia. Celkem se v rámci soutěže 

povedlo na 47 místech sesbírat 6 750 
kg hliníku.
Ale ani veřejnost nezahálela. Celkem 

se nám u Ekocentra sešlo více než 
20 velkých pytlů plných tenkostěnné-
ho hliníku.
Pozor, v příštím roce již sběr pro ve-
řejnost nebudeme organizovat, jeli-
kož v Říčanech můžete tenkostěnný 
hliník odevzdat do kontejnerů na kov. 
Seznam stanovišť najdete na strán-
kách ekocentra, nebo na stránkách 
města.

Tento projekt je realizován s finanč-
ním příspěvkem Středočeského kraje

Výlet za farmáři, 
aneb hledání původu 
zeleniny

Pokud také chodíte na trh, určitě jste 
si nemohli nevšimnout stánku farmy 
rodiny Svačinových, kteří týden co 
týden dodávají krásnou zeleninu na 
trh. Nejen na jejich farmu nás zaved-
la naše první letošní exkurze. Kromě 
farmy rodiny Svačinových, kde pře-
devším děti uvítaly možnost samo-
sběru kedluben a salátů, jsme navští-
vili i farmu rodiny Smotlachových, 
kteří v obrovských sklenících pěstují 
okurky, rajčata a papriky. V rámci 
výměnného obchodu je pak nabízejí 
k prodeji i dalším farmářům z okolí. 
A kam pojedeme příště? Vaše návrhy 

přijímáme během července na emai-
lové adrese eko.ricany@post.cz.
Děkujeme Janě Svačinové za pomoc 
při organizaci a obětavé průvod-
covství. Děkujeme Městu Říčany za 
účelovou dotaci, která pokryla část 
nákladů na autobus.

Sušíme seno na 
louce pro králíky 
z komunitního chovu

Počínaje pátkem 22. 7. 2016 chceme 
začít sušit seno z květnaté louky u 
Vojkova. Seno bude potřeba během 
víkendu několikrát obrátit a následně 
napytlovat a odvézt do sucha. Každá 
pomocná ruka bude dobrá. Datum se 
může změnit v závislosti na počasí. 

Kontakt: Kateřina Čiháková 
(tel. 607 082 356).

Lesní družiny
Ekocentrum Říčany otvírá od září 

na 3 základních školách (ZŠ U Lesa, 
ZŠ Světice, ZŠ Tehov) odpolední les-
ní družiny. Proč? Jsme přesvědčeni, 
že je pobyt venku pro děti důležitý. 
Pokud byste se chtěli o tomto faktu 
přesvědčit racionálními čísly a vý-
sledky výzkumů, doporučujeme pub-
likaci Děti venku v přírodě: ohrožený 
druh? (ke stažení na www.jdeteven.
cz). Dozvíte se v ní, že pobyt venku 
v zeleni má prokazatelně pozitivní 
vliv na prevenci řady nemocí (např. 
dýchacích cest, nebo bolesti zad), 

že působí proti stresu, nebo že jeho 
účinky na ADHD děti jsou srovnatel-
né s běžně podávanými léky. A také 
že svobodná volná hry, při které děti 
samy vymýšlejí pravidla, je zásadní 
pro jejich další emoční a sociální roz-
voj 

Podle průzkumu Nadace Proměny 
České děti venku, ale děti tráví bě-
hem všedního dne venku (např. škol-
ní dvůr, hřiště, ulice, park) průměrně 
1:40 h denně, z toho průměrně pouze 
7 minut v přírodě (např. v lese, u ryb-
níka apod.).

Rozhodli jsme se tuto realitu změ-

nit pro začátek aspoň pro 15 dětí z 
každé školy, které budou jednou týd-
ně trávit venku v přírodě celé odpo-
ledne (od 14:00-17:00) v doprovodu 
dospělého. Děti čeká spousta úplně 
obyčejných i neobvykle dobrodruž-
ných činností, které sami možná pa-
matujete ze svého vlastního dětství: 
lezení na stromy, stavění přehrad v 
potoce, budování skrýší z větví. 

Pokud Vás tento nápad oslovuje, ať 
už jako rodiče dětí nebo potenciální 
průvodce, kontaktujte nás na emailu 
barbora.smetankova@lesniklubpra-
minek.cz .  

Životní prostředí a zdraví
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Tento projekt je realizován s finanč-
ním přispěním Středočeského kraje.

Děti zkoumají přírodu 
v okolí Říčan

V tomto školním roce jsme na 
přírodovědných kroužcích, které 
realizujeme ve spolupráci s Muzeem 
Říčany, opět zkoumali přírodu 
v okolí Říčan. Tentokrát jsme 
se zaměřili více na hmyz a další 
bezobratlé. Na kroužcích jsme tak 
vyzkoušeli badatelské postupy, 
které jsme pak využívali dále při 
výukových programech pro školy. 
Děti si zkoušely samy pokládat 
výzkumné otázky – co je vlastně 
na tématu zajímá, formulovat 
hypotézy i navrhnout postup řešení. 
Zaznamenali jsme např. srovnatelný 
počet druhů hmyzu na louce a na 
záhonu u gymnázia, o polovinu méně 
druhů na muzejní zahradě.
Děti z 3. B z 1. ZŠ Říčany na badatel-
ském programu „Les žije“ porovná-
valy lesní patra ve smíšeném porostu 
a smrkové monokultuře. Ve smíše-

ném lese děti smýkaly v bylinném pa-
tře a sklepávali hmyz z větví keřů 
a stromů. Ve smíšených porostech 
nalezly celkově více druhů i jedinců 
hmyzu a pavouků, které jsou zdrojem 
potravy pro další lesní živočichy. Vý-
sledky děti prezentovaly vedoucímu 
odboru životního prostředí a správci 
lesa Ing. Radku Smetánkovi.  
Na dalších badatelských programech 
děti ze základních i mateřských škol 
pozorovali ptáky a hmyz v zahradách 
a navrhovaly, jak zahrady upravit, 

aby poskytovaly útočiště volně žijí-
cím živočichům.

Děti z přírodovědného kroužku (M. 
Hájková, M. Herbenová, J. Kulhavá, 
A. Trnka, M. Smejkal a  L. Blovský) 
se v krajském kole přírodovědné sou-
těže Zlatý list umístily na 3. místě – 
blahopřejeme! 
Projekt Bádáme v zahradě a v lese byl 
podpořen Ministerstvem životního 
prostředí.

Životní prostředí a zdraví

Odpočinkové 
místo
Až budete se chtít vypravit na pro-
cházku v okolí Říčan a nebudete 
rozhodnuti, kam se vydat, vyrazte 
z centra do Thomayerovy ulice.  A 
tam, těsně před podjezdem dráhy 
pod lůmkem, si můžete oddechnout, 
posadit se a rozmyslet si, kudy se dát 
dále. Je to strategické místo, dá se od-
tud směřovat na Olivovnu, na Kope-
šín, k japonské zahradě, k rybníkům 

Rozpakov a Srnčí, k Marvánku nebo 
loukou ke sportovní hale. 

Místo leží před podjezdem železnice 
a bylo zpustlé a využívané jen pro di-
voké skládkování odpadků. Okrašlo-
vací spolek toto veřejné prostranství 
ve vlastnictví města v r. 2015 upravil, 
po dohodě se správcem veřejné zele-
ně, jako odpočinkové místo. Nejedná 
se o parkovou úpravu, bylo ponechá-
no maximální množství rostlin, které 
zde za léta vyrostly. Byla provede-
na úprava terénu, odvoz odpadků, 
mlatová cesta a osazeny dvě lavičky. 
Práce si vyžádaly náklad 46 tisíc Kč, 

Město Říčany přispělo dotací ve výši 
25.000,- Kč. 

Místo bylo ve vzdálené minulosti 
využíváno městem, tak jako tehdy 
většina městských pozemků, k výsad-
bě ovocných stromů, v tomto případě 
třešní. Proto zde byly opět vysázeny 
tři třešně. Bohužel do jara jedna tře-
šeň nepřežila zájem některého vášni-
vého zahrádkáře. 

Upravený prostor teď využívají k 
odpočinku zejména senioři a ma-
minky s dětmi na svých procházkách. 
O údržbu se bude i nadále starat 
Okrašlovací spolek.

Okrašovací spolek v Říčanech se 
snaží každý rok o nějakou menší akci, 
která zlepší zejména přírodní místa 
ve městě a nejbližším okolí. Napří-
klad v roce 2014 to byla oprava Lesní 
studánky za Olivovnou, v roce 2015 
toto odpočinkové místo. A pro rok 
letošní plánujeme opravu Thomaye-
rovy studánky – a i k ní se můžete 
vydat z odpočinkového místa v Tho-
mayerově ulici.

Jiří Pánek
Okrašlovací spolek v Říčanech, z.s.
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inzerce

Moderní vybavení nemocnice v Říčanech doplnil nedávno 
nový ultrazvuk LOGIQ P9 nacházející se vedle endosko-
pií. Nabízí širokou škálu sond, snadnou obsluhu a přede-
vším lepší přehled a zobrazení sonografického vyšetření. 
Zkušení lékaři jej využívají zejména na vyšetření břicha, 
štítné žlázy nebo sono kyčlí u miminek, které slouží k vy-
loučení vrozených vývojových vad a následných možných 
komplikací. Novým ultrazvukem je navíc možné provést i 
sonografické vyšetření cév, tedy tepen a žil. 
Ultrazvuk má barevný širokoúhlý LCD displej, integro-
vanou pacientskou databázi, komplexní software pro 
snadné a rychlé vyšetření nebo například funkci možnosti 
ukládání obrázků a smyček na hardisk.

Objednání:
Telefon: 323 627 511 (recepce)

Vážený pane primáři, vážená vrchní sestro,

ráda bych touto cestou poděkovala personálu na interním oddělení. 
Byla jsem přivezena záchrannou službou pozdě večer ve velice špatném 
stavu tělesném i duševním, profesionalita a vlídnost službu majících 
mi vrátila důstojnost a velmi mi pomohla. Zvláště musím vyzdvihnout 
celonoční péči paní sanitářky Jany Zimové, která šla stoprocentně nad 
rámec jejích povinností. Samozřejmě děkuji i za celou další péči na 
vašem oddělení až do mého propuštění. Opravdu jste mi pomohli. Byla 
jsem spokojena, šířím a budu i nadále dobré jméno říčanské interny. 
Přeji mnoho pracovních úspěchů a spokojených pacientů celému 
kolektivu oddělení.

Olga Böhmová

Zdravotní laborant s biochemickou atestací

Přijmeme na hlavní pracovní poměr.
Co nabízíme:
Zajímavé finanční ohodnocení, příjemné prostředí a ko-
lektiv
Benefity pro zaměstnance:
Dva dny zdravotního volna pro směnný provoz, podpora 
vzdělávání, závodní stravování, masáže a cvičení pro za-
městnance, slevy v nemocniční lékárně

Nástup možný ihned.

Kontakt:
Mgr. Iveta Čermáková, hlavní sestra
E-mail: iveta.cermakova@nemocnice-ricany.cz
Tel.: 607 079 754

Životní prostředí a zdraví Životní prostředí a zdraví

Vybavení říčanské nemocnice doplnil moderní ultrazvuk

Kariéra v říčanské nemocnici

Napsali nám pacienti...

Zkušení lékaři a zdravotní sestry říčanské nemocnice si zakládají na profesi-
onálním a lidském přístupu k pacientům.

Všeobecná sestra pro domácí péči

Kvalifikační předpoklady:
Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004. Platné osvědče-
ní o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Jiné požadavky:
Zodpovědnost, komunikační schopnosti, empatie. Schopnost 
vzájemné spolupráce. ŘP skupiny B.
Co nabízíme:
Nadstandardní fixní platové ohodnocení + motivační osobní 
ohodnocení. Služební vůz i k soukromým účelům. Služební 
mobilní telefon. Program zaměstnaneckých benefitů. Možnost 
práce na zkrácený pracovní úvazek. Práce v milém formujícím 
se kolektivu pro rostoucí společnost se silným zázemím. Zají-
mavá a samostatná práce s možností vlastní organizace pra-
covní doby. Možnost seberealizace a odborného růstu s případ-
nými účastmi na akreditovaných seminářích.
Poznámka: Nástup dle dohody.
Kontakt:
E-mail: vladimira.dostalova@nemocnice-ricany.cz
Tel.: 724 673 643
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SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Rádi bychom touto cestou poděkovali 
Městu Říčany za poskytnutou dotaci na 
provoz organizace na rok 2016 ve výši 
96.310,- Kč. Díky této podpoře budou 
zajištěny sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postiže-

ním ve stejném rozsahu a kvalitě, v jakém jsou poskyto-
vány.

V čase, kdy píši tyto řádky, je chladno a poprchává … 
Přesto jsou před námi krásné (a doufám i slunečné) dny 
a proto bych vám všem ráda popřála, abyste si je užili tak, 
jak to máte nejraději. Dny plné pohody a sluníčka budou 
určitě naplněny vašimi osobními aktivitami a proto se ně-
které pravidelné akce na dva měsíce „odmlčí“. Ale nebojte  
– v září, resp. říjnu, začnou opět.

Aktivně jsme prožili jak květen, tak i červen – mimo 
pravidelné akce jsme navštívili zámek Veltrusy, archiv v 
Třeboni, skanzen a muzeum motocyklů v Přerově nad 
Labem. Počasí nám přálo a tak jsme si krásná prostředí 
našich kulturních památek mohli dosyta užít. A budete-

-li se chtít k nám 
připojit, tak i v 
červenci máme 
pro vás prohlíd-
ku nádherného 
zámku Stránov. 
Těšíme se na 
vás. 

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:
Pravidelné akce, na které jste zvyklí, se po dobu letních 
prázdnin přerušují a těšíme se, že vás opět budeme moci 
přivítat od září, resp. října.

Akce:

n 7. července 2016, čtvrtek – Komentovaná prohlídka 
zámku Stránov – Jednodenní autobusový zájezd. Ko-
mentovaná prohlídka novorenesančního zámku a dalších 
přírodních a kulturních památek oblasti (např. zříceniny 
starého hradu Stránov, památek Nymburka, ZOO Chleby 
apod.) . Příspěvek účastníků: 250,- Kč (obsahuje dopravu, 
vstupné, pojištění. Účastníci obdrží slevový kupon na zá-
jezd do Litoměřic ve výši 50,- Kč!). Místo nástupu: 7:35h 
aut. zastávka K Žel. stanici, 7:40h aut. zastávka Rychta, 
7:45h aut. zastávka Sukova ul., 7:50h aut. zastávka Masa-
rykovo nám. Přihlášení do 5. 7. 2016
n 27. srpna 2016, sobota  – Zájezd do Českých Budě-
jovic – Žemě živitelka  – Jednodenní autobusový zájezd 
do Českých Budějovic. Výstava zemědělské techniky, 
zemědělské a rostlinné výroby, lesního a vodního hos-
podaření apod. Kulturní program spojený s dožínkami. 
Odjezd: 6:30h aut. zastávka K Žel. stanici, 6:35h aut. 
zastávka Rychta, 6:40h aut. zastávka Sukova, 6:45h aut. 
zastávka Masarykovo nám.
Příspěvek účastníků: 230,- Kč, pro členy Klubu Senior 
200,- Kč (zahrnuje dopravu a pojištění). Přihlášení do 
25. 8. 2016

Připravované akce 
– možnost přihlášení:

n 10. září 2016, sobota – Zahrada Čech – Litoměřice – 
Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic. Tržnice Za-
hrady Čech nabízí vyhledávaný sortiment jako je sadba, 
květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, 
zahradní nábytek, domácí potřeby, hnojiva, postřiky, po-
traviny, přírodní léčiva, a řadu dalšího. Výstava je zamě-
řena na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, a milovní-
ky přírody. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i nové 
vystavovatele. Kulturní památky a výstavy v Litoměřicích 
jsou tento den zdarma. Příspěvek účastníků: 220,- Kč 
(200,- Kč pro členy Klubu Senior, cena zahrnuje dopravu a 
pojištění). Vstupné: zatím nezveřejněno, nutno počítat tak 
okolo 100,- Kč. Sleva pro seniory, osoby se ZTP zdarma. 

Místa odjezdu:  7:15h aut. zastávka K žel. stanici, 7:20h 
aut. zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova, 7:30h 
aut. zastávka Masarykovo nám.  Přihlášení do 5. 9. 2016.
n 22. až 23. září 2016 – Jižní Morava – Nový Šaldorf – 
Dvoudenní autobusový zájezd do znojemské oblasti. Zá-
jezd je určen k poznání této známé oblasti zejména kul-
turních a přírodních památek. Součástí je také posezení 
ve vinném sklípku. Příspěvek účastníků: 990,- Kč (cena 
zahrnuje dopravu, ubytování, pojištění, pobyt ve sklípku, 
vstupné do historických objektů). Přihlášení: do 15. 8. 
2016.
n 6. až 7. října 2016 – Rekondiční pobyt – Jilemnicko – 
Dvoudenní autobusový zájezd do nádherné oblasti města 
Jilemnice. Ubytování zajištěno v tříhvězdičkovém hotelu. 
Součástí rekondičního pobytu bude rovněž plavání v míst-
ním plaveckém bazénu. Příspěvek účastníků: 900,- Kč 
(cena zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní, pojištění, 
vstupné do historických objektů). Přihlášení: do 15. 8. 
2016.

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

Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 21. července a 18. srpna 2016 od 10:30 – 12:00h.

Pro seniory
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Klub Cesta uspořádal hudební a 
sportovní workshop

Ve čtvrtek 9. června v zastávce a venkovním prostranství 
u našeho NZDM Klubu Cesta  vedl Dj Bica workshop. 
Propojil „gramce“ se „samplerem“, a pak se hrálo a zkou-
šelo. V rámci akce proběh i turnaj ve stolním fotbálku pod 
záštitou Zdeňka Kašky z K2, který věnoval i medaile. Dal-
ší workshop plánujeme, díky podpoře Nadace Jistoty KB 
a města Říčany na podzim. Děkujeme všem pomocníkům 
a dětem za účast. 

Matúš Žák

Centrum primárních programů se 
věnuje školám

CPP ani na jaře nezahálí. Vedle finišování programů za-
měřených na všeobecnou primární prevenci na školách a 
dopravní výchovu pro 4. třídy v rámci BESIP – Minister-
stva dopravy, se nám podařilo získat dotaci od Minister-
stva zdravotnictví s tématem: Prevence úrazů v dopravě – 
správný chodec. Tento program je určený pro žáky 2. a 3. 
třídy ZŠ a probírá témata nejenom o správném přecháze-
ní silnice, ale i o chování na silnici, obecná rizika – 
míst, kde si hrát, chování v autě a chování v MHD. 
Mimo jiné ale byly organizovány i dvě již tradič-
ní akce.  Světový den bez tabáku 31. 5. se kvůli 
počasí přesunul do prostor NZDM klubu Cesta, 
kde se dopoledne vystřídalo 7 tříd z 3 základních 
škol v Říčanech - cca 150 dětí. Dětem se soutěž-
ní formou představily základní rizika a prevence 
tabákových výrobků. Děti se dozvěděly, že ciga-
reta obsahuje dalších 4–5 tisíc přídavných látek, 
z nichž je více jak 60 karcinogenních, že cigarety 
neničí zdraví jen kuřákům, ale také tzv. pasivním 
kuřákům, kteří musejí cigaretový kouř čichat, že 
vodní dýmka, kterou vyzkoušelo už hodně dětí, je 
stejně nebezpečná či horší než cigarety. Žákům 
byla pomocí „smoke analyzeru“ předvedena ná-
zorná ukázka, jak jen jedna vykouřená cigareta 
může zanést naše plíce. Akce pro žáky byla vedena hravou 
a soutěžní formou, za které si pak děti odnesly malé ceny.
Den bez úrazů se konal v pátek 10. 6. na dopravním hřišti. 
Cílem akce bylo děti seznámit se záchranným integrova-
ným systémem - Městskou policií Říčany, Sborem dobro-
volných hasičů Říčany a Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Středočeského kraje. Dalším cílem bylo poučit děti 
o správném chování na silnici, jak se zachovat v případě 
zranění. Reagujeme tím na statistiky, ze kterých vyplývá, 
že v roce 2015 bylo na silnicích usmrceno 18 dětí, což je, 
oproti roku 2014 o 4 děti více. Pracovníci Cesty integrace, 

o.p.s., si pro děti připravili soutěže s dopravní tématikou 
a první pomoc. Žáci si  důkladně prohlédli záchranku, 
Městská policie je prozkoušela z dopravních předpisů a 
na oplátku se děti posadily do jejich vozu. Děti s hasiči 
nejenom, že hasily domeček, ale prohléhly si plně vybave-
ná auta či si na sebe navlékly oblek, v soutěžních úkolech 
pak mohly vyhrát některé z hodnotných cen. Děkujeme 
za účast také místostarostce města paní Hance Špačko-
vé, koordinátorce Zdravého města paní Hance Jarošové 
a za BESIP panu Miroslavu Poláchovi. Akce se konala za 
finanční podpory města Říčany a BESIP.

Markéta Hubínková, Petra Nyklová

Prázdninový provoz Občanské 
poradny Říčany

V červenci a srpnu je Občanská poradna otevřena 
pondělí 13:00- 17:00, středa 9:00- 12:00, 13:00- 17:00 
hod., pouze v pondělí 4.7. je zavřeno. 
Objednání a informace v uvedených časech na tel.: 
312 315 284 nebo emailu: poradnaricany@cestainte-
grace.cz, adresa: Masarykovo nám. 6/17, Říčany. 

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Výprava vlčat do 
Roudnice nad 
Labem
Na konci května se říčanská vlčata 
vydala na víkendovou výpravu do 
Roudnice nad Labem. Během dvou 
dnů, které jsme strávili v tomto krás-
ném městě, stačili kluci navštívit 
lanový park (který je součástí areálu 

klubovny, kde jsme byli ubytovaní), 
poznat prostřednictvím hry městské 
centrum, podívat se na kajakářské 
závody a hlavně vyšplhat na nedale-
kou horu Říp.
V neděli odpoledne jsme se navrátili 
zpět do Říčan unavení a uchození, ale 
spokojení s povedeným výletem.

Za vedení vlčat Lukáš Pavelka

S koncem školního roku čeká říčan-
ské skauty konec pravidelných schů-

zek a výprav a blíží se vyvrcholení 
celého roku – letní stanový tábor. 
Letos opět pojedeme do stanů tee-
-pee a podsad na krásnou louku u 
města Nečín, kde postavíme oba tá-
bory – jak pro skauty s vlčaty, tak pro 
skautky se světluškami. Děkuji všem 
z vedení za probíhající aktivní přípra-
vy, moc se na všechny děti těšíme a 
budeme doufat, že se vše vydaří. 
   

Jana Rajtorová

Dětský den na 
Marvánku
Jako každý rok jsme uspořádali na 
Marvánku Dětský den, letos se konal 
v sobotu 28. května. Podílely se na 
něm dva spolky, Vesmír Říčany, z. s. a 
Vodácký klub Říčany. Naše spoluprá-
ce je již osvědčená, a tak Dětský den 
probíhal jako na drátkách. O hlavní 
štáb se postarali Vodáci, o lodičky 
taktéž. Několik zástupců měli i na 
stanovištích, zbytek stanovišť jsme 
obsadili my z Vesmíru. O děti bylo 
příkladně postaráno vodníkem, který 
jim dal startovní číslo a soutěžní list. 
Následně se děti mohly rozběhnout, 
kam jen je to táhlo. Mezi letošní nej-
větší taháky patřilo určitě zatloukání 
hřebíku do špalku, to si děti pořád-
ně užívaly, pěkně pomalu a hlavně 
nic nepokazit. Jako každým rokem 

se oblibě těšila lukostřelba i jízdy na 
lodičkách po rybníku. Když měly děti 
dosoutěženo, dostaly od vodníka di-
plom a sladkou odměnu. Závěrem 
je čekalo opékání buřtů nad ohněm, 
aby doplnily energii. Během opéká-
ní se zatahovala obloha a chvilkami 
to vypadalo, že nás bouřka zastihne 
nadobro. Měli jsme ale štěstí, bouřka 
přišla až na úplný konec akce a pro-

máčela vše, co jsme nestihli uklidit. 
Doufáme, že se Dětský den líbil všem 
zúčastněným dětem i rodičům. Mys-
lím, že takovým malým důkazem je 
letošní rekordní účast dětí, za což 
moc děkujeme a příští rok si to dáme 
znovu! Naše díky patří i Městu Říča-
ny za dotaci, s jejíž pomocí jsme moh-
li akci uskutečnit.

Johana Stejskalová
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Den dětí v Olivovně 

Znáte svoje sousedy? My už ano. A 
abychom se lépe poznali, uspořá-
dali jsme 8. června společný dětský 
den. Tedy pro upřesnění – družina 
Základní školy U Říčanského lesa a 
Olivova dětská léčebna. V krásném 
prostředí zahrady ODL, jsme připra-
vili 12 různých soutěží, sportovního a 
vědomostního zaměření. Sešlo se nás 
kolem dvou set a bylo veselo. Čerstvé 
voňavé jahody, melouny a spousta li-
monády osvěžily naše malé soutěžící. 
Závěrečná diskotéka pod širým ne-
bem podtrhla dobrou náladu a uká-
zala předzvěst blížících se prázdnin. 

Shodli jsme se na tom, že podobnou 
akci musíme zopakovat. Vždyť obě-
ma nám jde o jedno: veselé a zdravé 
děti. Začínají prázdniny, a tak spo-

lečně přejeme všem veselou mysl a 
pěkné léto .

za ODL Josef Boubín 
za ZŠ u Říčanského lesa 

Zuzana Pacalová

Vážení, věřte nebo nevěřte, máme 
za sebou 17. rok fungování spolku 
Mraveniště. Byl to opět rok plný udá-
lostí, zajímavých projektů a nových 
nápadů. Letos navštěvovalo zájmo-
vé kroužky na 350 dětí, s dětmi pra-
covalo přes 30 lektorů a uspořádali 
jsme pro veřejnost 8 akcí. Kroužky 
pro školáky i Mateřské centrum na-
bídly pro děti velké množství aktivit, 
všechny kurzy byly hojně navštěvo-
vané. 
Naposledy jsme uspořádali pro děti 
dětský den na Jurečku, který smě-

le nazýváme Tátohraní. V neděli 
19. června byl totiž den otců, tak 
jsme tatínky do her s jejich potomky 
zapojili. A vyplatilo se, tatínkové jsou 
skvělá živá pomůcka a děti to milují! 
Bylo to skvělé dopoledne, děti si užily 
své tatínky a tatínkové zase své děti. 
Poděkování míří nejen všem pomoc-
níkům - lektorům a maminkám nebo 

rodinným příslušníkům, ale i Sboru 
dobrovolných hasičů Říčany, kteří 
děti i s doprovodem povozili na lo-
dičce po rybníku. Na akci finančně 
přispěly i Říčany, za což městu patří 
velký dík.
Pro příští školní rok připravujeme 
opět některé novinky, rozšíříme výu-
ku na hudební nástroje, novinky na-
jdete i v Mateřském centru. Jednot-
livé kroužky budeme na webových 
stránkách vypisovat průběžně během 
letních prázdnin. Hlásit děti můžete 
prostřednictvím našeho rezervační-
ho systému. 
Nový školní rok zahájíme v pondělí 

19. září 2016. Na všechny děti se už 
těšíme.
Během školních prázdnin se můžete 
ještě hlásit na II.turnus příměstského 
tábora od 22. do 26. srpna, podrob-
nosti naleznete na webových strán-
kách www.mraveniste.info.  
A na závěr prázdnin se děti mohou 
těšit na 2. ročník Pohádkového lou-
čení s prázdninami na Jurečku. Če-
kají Vás pohádkové postavy, cesta a 
bohatý program se skákacími atrak-
cemi, modelováním balónků, malo-
vání na obličej, kouzlení, tancování, 
soutěžení a soustu dalších aktivit, 
které připravilo Mraveniště ve spolu-
práci s Fun Activity. 
17. září se potom můžete těšit na 
23.ročník Indiánského loučení s lé-
tem. Ale to příliš předbíháme, teď nás 
všechny čekají zasloužené prázdniny, 
sluníčko, voda, hry a letní radovánky. 
Odpočiňte si, užívejte léta a zažijte 
krásná prázdninová dobrodružství. 
V září se na vás těší tým lektorů Mra-
veniště! 

Mraveniště o prázdninách i po prázdninách!
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Na Strašínské to opravdu žilo
Letošní Dětský den byl jako vždy plný zajímavých aktivit. 

Olivova dětská léčebna připravila malování keramických placiček

Poprvé zpestřil dětský den Celní úřad pro Středočeský kraj. Předváděl výcvik 
služebních psů a ukázal zabavené předměty pocházející z nelegální činnosti. 
K vidění byla například kůže z medvěda, želva, sloní kly nebo padělky znač-
kových výrobků

S městskou policií si letos nově mohl každý vyzkoušet střelbu ze vzduchovky.

Děti si vyzkoušely karate i volejbal.

S gymnastikou je třeba začít co nejdříve.

S hlavními pořadateli městem Říčany a Sokolem Říčany spolupracovaly sportovní kluby Judo Club Kyklop, FBC Říča-
ny, TJ Tourist Říčany, SC SPIRIT ŘÍČANY, APDT Říčany, Taekwon-Do Kwang Gae Říčany. Šikovné ruce si přišly na své 
u stolků Husovy knihovny, Olivovy dětské léčebny a Žákovského zastupitelstva. Logiku i zábavu si děti užily spolu s Klu-
bem šachistů 1925, dívkami ze Skautského střediska Lípa Říčany a Cestou integrace. Na pódiu klasicky zářili účinkující 
z TŠ Twist, TK Fuego, sboru Elišky Erlichové a Eillas, TS DANCE EB. Nechybělo ani dětské divadlo s představením 
plným pohádkových písniček. V lese čekala na děti stanoviště Sokola Říčany a agentury Robinson. V programu si díky 
Policii ČR, Městské policii Říčany, Celnímu úřadu Středočeského kraje a Sboru dobrovolných hasičů Říčany užili ná-
vštěvníci opravdu adrenalinové zážitky. Všem uvedeným spolupořadatelům velmi děkujeme, zvláště sponzorům – Janu 
Molavcovi z Reklamy Říčany, firmě Sorneco, s.r.o., realitní kanceláři M&M Reality a firmě Elektrowin.
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Pro děti a rodiče

Herci z divadla Hnedle vedle to s dětmi opravdu umí.

Říčanští dobrovolní hasiči jsou již tradičním lákadlem pro všechny akční děti

Firma Sorneco poskytla radar, a tak měli všichni borci možnost změřit si po-
mocí městské policie svou rychlost.

S firmou Elektrowin se od malička učíme, jak naložit s nefunkčními domácími 
spotřebiči.

Nafukovací atrakce firmy M&M REALITY udělaly radost spoustě dětí.

Jitka Bahenská

Dne 16. 6. 2016 se uskutečnilo v obřadní síni  na Staré radnici slavnostní vítání občánků. Radní pan Michal Mrázek  přivítal 41 nových občánků. Zazpívat nám 
přišly děti z mateřské školky U Slunečních hodin. Všem moc děkujeme a po prázdninách se těšíme na další setkání.“

Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky
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Vítání občánků
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Výlet k ovčí babičce do Zvánovic
Uprostřed května jsme vyrazili s Kapičkami na návštěvu 
k paní Janě Šilarové do Zvánovic k ovečkám a vlně. Vlak 
a autobus nás odvezly do Zvánovic, kde nás na zastávce 
čekala bělovlasá pohádková paní. Zavedla nás na svou za-
hradu s týpím a ovečkami. Tady jsme se nasvačili, sezná-
mili se s ovečkami. Když jsme vešli do domu paní Šilaro-
vé, jako by se zastavil čas. Všude byla spousta filcovaných 
obrazů a sedáků s krásnými vzory, zvířátka a postavičky i 
další dekorace, které nemůžete než obdivovat, police ba-
revného česaného rouna. Sesedli jsme se k velkému sto-
lu, dozvěděli se, jak se vlna stříhá a pere. Jako první krok 
zpracování jsme surovou vypranou vlnu zkoušeli rozměl-
nit, zjemnit a cítili jsme její charakteristickou mastnotu. 
Velkými kartáči jsme jí rozčesávali a vyzkoušeli i česací 
stroj s kartáčovými válci. Viděli jsme kolovrátek, jak pra-
cuje, zkusili ho roztočit šlapáním nohou, viděli jsme vře-
tánko a výrobu nitě, provázku. Znovu jsme vyběhli ven a 
v kroužku si ručně s mýdlem filcovali barevné kuličky.  A 
pak už jsme byli pozváni ke krásně prostřenému stolu s 
polévkou. Krásný den to byl. A jistě ne poslední setkání....

Lesní rodinné dopoledne zase po 
prázdninách

Končí další školní rok a s ním i pravidelná setkávání žen s 
dětmi na lesním rodinném dopoledni v Pramínku. Smys-
lem těchto setkávání od počátku bylo, aby se ženy s malý-
mi dětmi vydaly na dopoledne do lesa a tam sdílely s ostat-

ními své každodenní radosti i starosti. Aby se dozvěděly 
nebo naučily něco nového – upéct kváskový chléb, vyrobit 
si arnikovou mastičku – nebo něco vytvořily – lapač snů 
či pírkové náušnice. Účast byla letošní rok nad očekávání 
hojná. Děkujeme a těšíme se na další setkávání opět v září. 

Zveme vás na víkend workshopů 
pro rodiče s dětmi na začátku října 
v termínu 8. a 9. 10. 

Víkend s workshopy v Pramínku. Realizace 4 workshopů, 
rozdělených do dvou dnů,  v Lesním klubu Pramínek, s ne-
tradičním zaměřením. V nabídce bude dílna:  Nový cirkus, 
žonglování a akrobacie, Dramatizace příběhu, Výtvarně 
řemeslná dílna a dílna afrického tance a zpěvu. Děkujeme 
městu Říčany za finanční podporu. 

HLEDÁME KANCELÁŘ
Lesní klub Pramínek hledá pronájem vhodného prosto-
ru pro kancelář v Říčanech či ve Světicích. Vítáme i jednu 
místnost v soukromém domě. V případě zájmu kontaktuj-
te prosím Barboru Smetánkovou na  tel. 732 662 158 nebo 
pište na: barbora.smetankova@lesniklubpraminek.cz

Kdo v zlaté struny hrát zná
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ŽIVOT ZA VLÁDY KARLA 
IV.“ -  SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN V OLIVOV-
NĚ

„Kdo v zlaté struny zahrát zná?“ A my v Olivovně to víme 
– je to slečna Erika Reitschmiedová, dobově oděná, kte-
rá hrou na harfu slavnostní událost nejen zahájila, ale její 
zpěv a gotická hudba zněly mezi jednotlivými vstupy po 
celou dobu programu.
Výtvarnou soutěž uspořádala Základní a Mateřská škola 
při o.p.s. ODL ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou. 
Slavnostní vyhlášení cen se odehrálo ve čtvrtek odpoledne 
26. května a v zaplněné kapli léčebny jsme potleskem ví-
tali nejen vítěze, ale všechny, kteří se soutěže zúčastnili a 
dorazili na slavnost.
Úvodní slovo pronesli ředitel léčebny Jiří Bruk, místosta-
rostka Hana Špačková a ředitelka školy Romana Bezvo-
dová.
A hned poté: „Kdo o historii města Říčan všechno zná?“ 
A my v Olivovně to víme, zjevilo se totiž páže! A páže to 
bylo sdílné a především dětským návštěvníkům přiblížilo 
některé zajímavé předměty z doby Karlovy. Takže velký 
dík Martinu Hůrkovi z Muzea Říčany.
Průvodcem programu byla Silvie Rákosníková, hlavní 

organizátorka soutěže, 
která pak před publikum 
pozvala nejmenší aktéry 
z naší MŠ – malé Karly 

IV., kteří s korunami na hlavě odtančili a odzpívali malé 
představení, a to za vydatné podpory svých učitelek, paní 
Holubové, Líznerové a Švejdové. 
A pak už přišlo to, na co všichni čekali nejvíce – vyhlášení 
a předávání cen. Jak se ve svém projevu zmínila předsed-
kyně výtvarné poroty paní Břeňová, úkol vybrat nejlepší 
práce byl těžký – do soutěže přišlo přes dvě stě výtvorů, a 
všechny byly něčím zajímavé a originální.  Naštěstí s vý-
běrem si věděla rady odborná porota ve složení – grafička 
MF Dnes Martina Koželuhová a keramička, zástupkyně 
DDM Blanka Petrásková.
„A kdo dětem darovat zná?“ My v Olivovně to víme - a nej-
lépe to vědí naši vítězové. Dostali totiž krásné ceny, podě-
kování za ně patří: Správě Hradu Karlštejn, nakladatelství 
Portál, Muzeu Říčany, Cestě skla Ways of Glass, Hewlett 
– Packardu s.r.o., Olivově dětské léčebně.
Samotný závěr opět zkrášlily tóny harfy, a potom následo-
vala recepce s pohoštěním v duchu středověku, takže ná-
vštěvníci měli možnost ochutnat originální menu. Věřím, 
že si všichni zúčastnění odnesli krásný zážitek z tohoto 
prosluněného májového odpoledne.
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NEMO v novém
Naše základní škola se rozrůstá a 
my pilně upravujeme další prostory  
v přízemí  budovy, kde NEMO síd-
lí.  Vznikla nám tady nová prostorná 

třída a samostatná jídelna - výdejna pro žáky ZŠ. 

Od září nás čeká mnoho novinek
• NEMO modernizuje svoje logo a webové stránky. Nově 
jako www.nemoricany.cz, které sdružuje všechny naše 
součásti (Babyclub, MŠ a ZŠ).
• NEMO zahájilo spolupráci s Cambridge Univerzity, bu-
deme pracovat s učebnicemi směřujícími ke složení jazy-
kových zkoušek YLE
• NEMO se stalo zkouškovým centrem jazykové školy Ak-
cent
• NEMO se stalo partnerem nakladatelství Fraus, učitelé 
budou pravidelně proškolováni.
• Do našich řad jsme přijali novou rodilou mluvčí z Aus-
trálie.
• Spolupracujeme s mladým  panem učitelem z FTVS.

Těší nás úspěchy našich dětí
• Cena pro školku a žáčka ze ZŠ NEMO ve výtvarné soutě-
ži pořádané Olivovnou, děkujeme za perfektní organizaci 
a krásný program.

• 3. místo v recitační soutěži „Úvalské veršování“ pro žáč-
ka z naší ZŠ.

Prázdniny
V NEMU nám zbývají poslední volná místa na program 
„Malý přírodovědec“ od 1. 8. do 5. 8.
Pokud máte zájem, aby se vaše dítě dozvědělo, proč je ne-
zdravé pít limonády, proč nesmíme mýt auto v potoce, co 
je kyselé a zásadité, jak fungují sopky, jak udělat neviditel-
né písmo a mnoho dalších praktických pokusů, přihlaste 
se na babyclubnemo@seznam.cz

Těšíme se na vás a vaše děti, kolektiv MŠ a ZŠ NEMO.

Zprávičky
z MŠ U Slunečních hodin
Květen a červen byly v naší školce tradičně ve znamení 
cestovatelských dnů. Navštívili jsme farmu plnou zvířátek 
a legrace „Fištrón park“, skamarádili jsme se se skřítky 
Ovocňáky a Saláťáky na Starých Hradech. Vláčkem jsme 
se vypravili na turistický výlet Posázavím a na zřícenině 
Zlenice (Hláska) jsme našli sladký poklad. Prohlédli jsme 
si i Sázavský klášter a hvězdárnu v Ondřejově. Vodník nás 
provázel Pohádkovou říší Fábula, vyrazili jsme po stopách 
kocoura Mikeše do Hrusic a na závěr cestovatelských dnů 
jsme se vydali za zvířátky a dinosaury do Plzně. Zajíčci a 
Rybičky zkoumali celých pět dnů jihočeskou přírodu na 
„Expedici Kašperky“, kde nechyběla dobrá nálada a ro-
diče také ne. A po návratu rozdávali radost miminkům i 
seniorům, když jim přišli zazpívat. To ale není vše! Od jara 
pokračujeme na zahradě v projektu Ferda Mravenec. Na 
zeleninovém a bylinkovém záhoně pěstují děti dobroty, z 
kterých si samy připravují vydatné svačinky. Na zahrád-
ce se z nás stávají nejen zahradníci, ale i kuchaři, zedníci, 
dlaždiči, tkalci, archeologové a truhláři. Naučili jsme se 
zacházet s motykou, lopatou, rýčem, nakládáme na ko-
lečko. Hloubíme archeologické naleziště, ve kterém jsme 
našli staré kovové předměty a drahé kameny. Také se učí-
me tkát. Do dřevěného rámu jsme zatloukli hřebíky a bu-
deme vyrábět koberečky z bavlněných pruhů látky. Venku 

se teď dá tvořit cokoliv, 
tak jsme i hrnčíři a také 
vyrábíme voňavá mýdla. 
Díky těmto činnostem 
se umíme domluvit bez 

hádek, rozdělit si práci a vzájemně si pomáháme. Přijďte 
se na podzim podívat na otevřenou ,,Dílnu pod stromy“ v 
sadu, která bude také součástí projektu Ferda Mravenec.

Děti a kolektiv  učitelek MŠ U Slunečních hodin
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Léto v Kolovrátku 
Po návratu ze školky v přírodě 
v Peci pod Sněžkou, kde jsme si 
užili pirátský týden zakončený 
hledáním pokladu, se v naší 
školce pomalu začínáme 
připravovat na prázdniny. Čekají 

nás úžasné tematické týdny plné rozmanitých aktivit pro 
děti. V létě v Kolovrátku budeme společně vařit, rybařit, 
tábořit, přijedou k nám divadelníci, kuchaři i rybáři. 
Především si však budeme hrát a to nejen v rozsáhlých 
prostorách školky, ale především na zahradě, kde dětem 
umožňujeme během hry co největší pohybové vyžití. U 

nás ve školce je pro nás důležitý individuální, rodinný 
přístup. Snažíme se podporovat u dětí samostatnost a 
rozvíjet jejich emoční inteligenci a přirozenou kreativitu. 
Podporujeme tolerantní komunikaci mezi dětmi. Nové 
kamarády a kamarádky, kteří by s námi chtěli trávit 
společný čas ve školním roce 2016/2017 budeme přijímat 
během celého léta. 
Těší se na vás celá školka Kolovrátek.

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

Náš Čtyřlístek má ve svém RVP již 5. rokem zařazenu 
výchovu ke zdravému životnímu stylu. V rámci toho pro-
gramu se děti učí o souvislostech mezi pohybem, stravou, 
psychohygienou a péčí o prostředí, ve kterém žijeme, což 
jsou dle WHO základní témata pro udržení zdraví. Kdysi 
jsme začali spolupracovat s projektem Zdravá abeceda, 
který byl v loňském roce ukončen. V současnosti pokra-
čujeme s naplňováním  filosofie v jednom z témat ZŽS 
– správného stravování - pořádáním dalších seminářů 
tentokrát ve spolupráci s výukovým programem Zdravá 
5, který financuje Nadační fond Albert. Děti si osvojují 
stravovací návyky pomocí výživové pyramidy, her, písni-
ček, malování a vlastnoručního servírování. Rozvoj všech 
témat je naším dlouhodobým cílem a všichni se je snažíme 
naplňovat.

V dubnu jsme se poprvé zúčastnili akce RUN and 
HELP – běhání pomáhá, které pořádá „Konto Bariéry“.  
Běhali všichni – děti i dospělí - v obou budovách našeho 
Čtyřlístku v Domažlické a Kolovratské ulici. Každý přispěl 
částkou 20,- Kč. Běhali jsme pro Adélku, která půjde za 
rok do školy a bude navštěvovat příští rok ZŠ Bezručova, 
se kterou spolupracujeme. Na Konto Bariéry jsme poslali 
částku 5.230,- Kč a Adélce přejeme hodně sil do zdolávání 
překážek.

Každoročně se účastníme různých výtvarných soutěží a 
na začátku toho letošního to byla soutěž na téma „Kouzla 
a čáry“ k Dětskému filmovému festivalu Oty Hofmana, 
kde získaly naše děti 5 ocenění. Předávání cen se uskuteč-
nilo v Centru Na Fialce (ceny získaly J. Polanecký, J. He-
neš, D. Bouř, R. Knápková, T. Kótka). Další soutěž pod 
názvem „O pyšné košilce“ se konala v Husově knihovně. 
Děti společně vystřihovaly, tiskaly a připravily 2 společné 
práce, které také byly oceněny. V novém roce 2016 k nám 
přišla další výzva „Zvíře není věc“, kterou pořádal Dům 
dětí a mládeže a ZOO Dvůr Králové. V kategorii předškol-
ních dětí vyhrála 1. místo Adélka Strnadová.

Z vernisáže, ocenění a prohlídky ZOO jsme měli velkou 
radost. (K. Mundl, B. Malásková).

Další zdařilou akcí byla velká přehlídka k soutěži na 
téma „Byl jeden král“, která byla věnována výročí 700 let 

od narození krále českého císaře Svaté říše římské, Karla 
IV. Při této vernisáži byli oceněni sourozenci Strnadovi, J. 
Polanecký a M. Kunešová. Se stejnou tématikou vyhlási-
la výtvarnou soutěž i Olivova dětská léčebna, kde získaly 
ocenění S. Hornová a A. Kašpárková. Konec školního 
roku jsme zakončili výtvarnou soutěží „Rozkvetlé zahra-
dy“ pořádané Svazem zahrádkářů.

Jsme rádi, že se naše šikovné děti úspěšně všech akcí 
účastnily.

Na počátku května jsme již tradičně uspořádali pro děti 
akci  „Týden cestovatelů“. Je to tématicky zaměřená celo-
týdenní hra spojená s poznáváním, výlety a turistikou po 
Říčanech a okolí.

Letos se přímo nabízelo téma Karel IV. Před vypuknu-
tím celého dobrodružství děti zhlédly motivační divadelní 
představení o dětství a mládí Karla IV. Obdržely cestovní 
pasy a měšce na odměny.

V pondělí jsme vyrazili na 1. výpravu do Vysoké Lhoty, 
kde se děti seznámily s dobovou zbrojí, postroji a povozy. 
V úterý jsme navštívili hrad Karlštejn, kde byla připrave-
na prohlídka přizpůsobená malým dětem a nejen to. V 
místním muzeu si děti vyzkoušely střelbu z kuše, házení 
kroužky a vlastnoručně si vyrobily marcipánovou sladkost 
a ozdobily perník.

ZPRÁVIČKY ZE ČTYŘLÍSTKU

PODĚKOVÁNÍ

 Ze 17. 6. na 18. 6. se uskutečnilo 
spaní s předškoláky v MŠ Zahrádce. 
Pekařství Frydrych věnovalo dětem 
veškeré pečivo na večeři a na snída-
ni. Touto cestou bychom za všechny 
děti, které se zúčastnily této akce, 
chtěli poděkovat p. Frydrychovi za 
jeho ochotu a velmi dobré pečivo.

p. učitelky Helena Čejdová a Anna Zemanová
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15. 7. a 2. 8. od 15 do 17hod.

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 ven-
ku, procházky, výlety po okolí, malo-
vání, tvoření a hlavně si užijí spoustu 
zábavy! Zkušený tým učitelů a prak-
tikantů! V týmu máme diplomova-
nou zdravotní sestru. 

ZÁPIS DĚTÍ NA NOVÝ ŠKOLNÍ 
ROK JIŽ ZAHÁJEN!

 Návštěva školky možná kdykoliv po 
tel. domluvě. Pro děti od 2 let. Plenky 
u nás nejsou překážka. Děti si získají 
nové kamarády a naučí se fungovat v 
kolektivu dětí. Možná i nepravidelná 
docházka dle potřeby rodičů. 

Menší kolektiv zajišťuje individuál-
ní přístup k dětem, denně kroužky, 
program na celý rok dle RVP pro 
mateřské školy. Angličtina v ceně 
školkovného. Pestrý program včetně 
výletů a divadel. Každoročně k nám 
jezdí na návštěvu také SDH Říčany, 
s kterými máme výborné zkušenos-
ti. Každý měsíc chodíme do divadla. 
Stravování zajištěno dle norem KHS 
ze školní jídelny ZŠ U Říčanského 
lesa. Veškeré aktuální informace hle-
dejte na našem facebooku.
Jsme tu pro vás již 2 roky:

Více informací na tel. 777191010; 
www.skolickadracek.cz a najdete nás 
také 
na www.facebook.com/skolickadra-
cek a na adrese Horní 389, Říčany

Den otevřených dveří v Dráčku! Jste srdečně zváni!

Naše školka SRDÍČKO
dopřeje nám všecičko. 
Dřív než půjdem(e) do školy
a dostanem(e) úkoly,
ve třídě nám povolí
hrát si, smát se, zpívat, skákat
s holkama i s klukama, 
běžet ven do zahrady, 
i s pozdními příchody, 
na výlety spolu jezdit,
užívat si pohody. 

Lída nás vždy roztančila, ztuhlé boky 
rozvlnila, 
rytmus v těle probudila, energií nás 
dobila.  
Jana když se usmála, všechen smutek 
vyhnala. 
Stále jí to slušelo, i když venku pršelo. 

Milá paní ředitelko, rozená to velitel-
ko,
děkujem(e) vám za úsměv,
vždy když slyšet byl náš zpěv,
přišla jste nám zatleskat, fandit,
v první řadě stát. 

Pro legraci jsme nemuseli chodit vůbec 
daleko, 
Pepíček nás rozesmál, i když jsme byli 
naměkko. 
Po obědě trocha spánku s naší přísnou 
Věruškou,

sotva kluci zazlobili, zahrozila pra-
vačkou. 

Pokaždé když dětská smečka rozběhla 
se ze třídy, 
přišla paní uklízečka, 
spráskla ruce, světe div se, 
usměvavá ve dveřích, 
připravena pomoci nám, když jsme
byli v nesnázích. 

O prázdná bříška staraly se 
paní kuchařky v kuchyni.
Po běhání na zahradě
připravily dobré jídlo,
co neskončilo pod skříní.
Lívance i cukroví
ve svátek i všední den, 
za ušima narostly  
boule skoro dětem všem. 

Drahuška vždy znalá pravdy – ve 
zdravém těle zdravý duch, 
místo spánku po obědě pustila k nám 
čerstvý vzduch. 
Oblékla se do úboru,
pozdrav slunci vzkázala, 
v jogínku se proměnila,
klidu nám všem dopřála. 

Evička vždy usměvavá, pilná jako vče-
lička,

v kanceláři, úsměv na rtech, ví to celá 
školička.  
Michalka je tichá voda, co nám všech-
no zařídí, 
vždy když něco potřebujem(e), se vše-
mi v dobrém pořídí. 

Ivanka dáma tajuplná vyzná se v kaž-
dé záhadě, 
dojde-li nám fantazie, nenechá nic 
náhodě.   
Prozkoumá a objasní běh 
v každém ročním období, 
chytře, s vtipem naučí nás, že
kdo si hraje, nezlobí. 

Kdo rytmus nám všem udává a shoví-
vavé uši má? 
No přece paní Irenka, co do školky k 
nám dochází
a na klavír všechny děti trpělivě (do)
provází. 
Dur i moll, raz a dva, 
tón i rytmus udává. 

A proto na naše Srdíčko
budem(e) rádi vzpomínat,
na cestě domů ze školy
přijdem(e) se někdy podívat.  

PŘEDŠKOLÁCI z MŠ SRDÍČKO 
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Na začátku června jsme se vrátili ze školy v přírodě na Šu-
mavě, kde jsme vystihli parádní počasí, a i když ve zbytku 
ČR padaly kroupy, tak na Šumavě bylo počasí pro choze-
ní po horách ideální. Není sice ideální ztratit se v oblasti 
Boubínského pralesa, ale i toto dobrodružství přispělo 
k parádní atmosféře 7 dní na horách. 

Po návratu všechny kromě školních povinností, dokon-
čování posledních projektů a studijních plánů čekalo 
zkoušení programu každoroční letní slavnosti. Sladit 
vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy v jeden 
kompaktní celek je každý rok výzvou. Nicméně, když se to 
podaří, tak je to báječné. 

V mateřské škole je červen měsícem hodně specifickým 
pro budoucí školáky. Již od ledna poté, co proběhnou zá-
pisy do základních škol, jsou v jiném režimu – „chci si ješ-
tě užít poslední měsíce ve školce, protože potom už to za-
čne“. Většina předškoláků se s velkým zaujetím a zájmem 
vrací do oblasti praktického života a znovu šlehají, kráje-
jí, strouhají, přelévají, přesýpají – s naprostou jistotou a 
umem a přeci v plné koncentraci a soustředění. V červnu 
se díky slavnosti pasování na školáky předškoláci stávají 
pravými školáky, a také proto se na letní slavnost a s ní 
spojený rituál rozloučení se ze školkou hodně těší.

Tento rok byla naše letní slavnost ve znamení písniček 
Zdeňka Svěráka, který nedávno oslavil 80. narozeniny. 
Jeho písničky tak tvořily jednotící linku celým programem 
slavnosti. Jedinou výjimkou bylo divadelní představe-
ní žáků ze základní školy, kteří představili divadelní kus 
připravený panem učitelem Vítkem Březkou volně podle 
knihy Jiřího Kahouna s hudbou Pražského výběru „Pra-
žákům těm je tu hej“. Celé odpoledne si to všichni užili, 
i touto formou děkujeme za uvařené a upečené dobroty 
i za liják až po šesté odpoledne, který si děti (některé ) na 
vyhřátém dvoře také náležitě užily!

Co nabízíme v létě? 
Letní program v mateřské škole s naším obvyklým progra-
mem upraveným i pro děti, které do školky našeho typu 
obvykle nechodí. Otevřeno máme tři týdny v červenci a tři 
týdny v srpnu: 

Konec školního roku v Sofii
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Po 11. 7. – Pá 15. 7.
Po 18. 7. – Pá 22. 7.
Po 25. 7. – Pá 29. 7.
Po 1. 8. – Pá 5. 8.
Po 15. 8. – Pá 19. 8.
Po 22. 8. – Pá 26. 8.
vždy od 8 do 17 hodin. 

Týden od 15. 8. bude bilingvní, program povede paní uči-
telka Lenka s Patricií, naší učitelkou angličtiny a španěl-
štiny. 

Volná místa máme v každém z výše uvedených týdnů pro 
děti od 4 let, které již do některé mateřské školy chodí. Pro 
přihlášku nám napište na info@ms-sofie.cz nebo se podí-
vejte na web www.ms-sofie.cz. 

Pro žáky školního věku máme připraveny dva týdny letní-
ho programu. Týden od 15. 8. bude bilingvní, v týdnu od 
22. 8. se dětem budou věnovat dva rodilí mluvčí, Patricie 
a Nathan. V tomto týdnu děti češtinu odloží, proto na pro-
gram přijímáme děti s alespoň základní schopností doro-
zumět se v anglickém jazyce.

Co chystáme od září v mateřské 
škole?
Od září posilujeme jazykový program. Dětem se v každé 
třídě budou dvě dopoledne týdně věnovat rodilí mluvčí. 
Celkem s odpoledním programem s anglicky mluvícími 
učiteli se dítě v naší mateřské škole dostane do interakce s 
angličtinou více než tři hodiny každý den. Důraz na rozvoj 
českého jazyka však zůstane zachován. 

Pro zájemce o specializovanou předškolní přípravu chys-
táme čtyřměsíční program osmnácti setkání děti i rodičů. 
Program povede vždy dvojice pedagogů, učitel z MŠ a 
učitel ze ZŠ. Jedním z cílů programu je předat na každém 
setkání rodičům know-how k jednotlivým cvičením či zá-
jmové aktivity zaměřené na rozvíjení potřebných doved-
ností. Zájemci o účast na programu se mohou předběžně 
hlásit na info@zs-sofie.cz a od 1. 8. 2016 také přihlásit na 

stránkách školy, kde budou vyvěšeny detailní informace a 
časy konání setkání. Kapacita programu je 12 dětí. 
Pravidelné páteční herny pro maminky s dětmi od 18 mě-

síců do 3 let věku odstartují od 15. 9., téměř každý pátek 
od 9.30 do 11.00. Pod vedením zkušené lektorky se děti 
i maminky (či tatínkové) seznámí s prostředím odpovída-
jícím jejich věku a vývojovým potřebám.

Touto formou bychom také rádi zjistili zájem o pravidelné 
herny či pracovny pro rodiče a děti v odpoledních hodi-
nách. Již několikrát nás oslovili rodiče s prosbou o otevře-
ní programu pro pracující rodiče, kteří by si mohli přijít 
hrát v prostředí třídy vybavené pomůckami pro děti ve 
věku 3 až 6 let. V případě, že byste měli zájem si se svým 
synkem či dcerkou přijít pohrát v odpoledních hodinách, 
například od 15.30 do 17.00, napište přímo mně na 
patrik.matlak@ms-sofie.cz. 

Co chystáme od září v základní 
škole?

Tým školy se od září 2016 rozroste o tři učitele, jednoho 
českého a dva rodilé mluvčí. Všichni již během léta na-
stupují na specializovaný výcvik pro učitele organizovaný 
v ČR a v Německu Institutem celostního učení. 
Stejně jako tento rok, i během nového školního roku nás 
budou stále podporovat stážisté z různých krajin světa, 
na říjen se k nám chystá Anghelina z Argentiny, v lednu 
Taylor z Texasu. Vzhledem k tomu, že k nám jezdí za zku-
šenostmi primárně učitelé nebo vysokoškolští studenti, 
tak žákům předávají nejenom jazyk a kulturu, ale také 
konkrétní dovednosti a znalosti. 

Ve sportovní oblasti budeme pokračovat ve výuce tělesné 
výchovy s prvky přirozeného pohybu i ve výuce plavání 
od první do páté třídy během celého školního roku. Vět-
šina žáků školy se také zapojí do aktivit nově vznikajícího 
dětského oddílu Abeceda praktického pohybu. O oddílu a 
jeho aktivitách určitě uslyšíte v příštím čísle Kurýru. 

Patrik Matlák
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OBJEVUJEME NĚMECKY MLUVÍCÍ 
ZEMĚ
Stejně jako minulý rok i tento vyrazili naši žáci poznávat 
německy mluvící země a vyzkoušet své jazykové znalosti v praxi. 
Zatímco minulý rok byl cílem Mnichov, letos jsme zamířili ještě 
více na jih, k Bodamskému jezeru. Naše objevování jsme zahájili 
ve Švýcarsku u Rýnských vodopádů, největších vodopádů 
Evropy. Jejich krásu a mohutnost jsme měli možnost pozorovat 
z bezprostřední blízkosti z malé loďky. Po tomto úchvatném 
zážitku nás čekalo putování českou historií v německé Kostnici. 
Žáci zde měli možnost seznámit se se všemi důležitými místy 
spojenými s osobou Mistra Jana Husa, tj. s domem, v němž 
pobýval, s münstrem (dómem), budovou koncilu a místem jeho 
upálení. V Husově domě na nás čekala česká průvodkyně s 
pracovními listy, které děti ve skupinkách na základě informací 
z expozice vypracovaly. Z upršené Kostnice jsme se přesunuli 
na prosluněný květinový ostrov Mainau. Mezi největší zážitky z 
tohoto nádherného místa patřil určitě motýlí dům a nečekaně 

také místní dětské hřiště s netradičními hracími prvky, které 
zaujaly jak sedmáky, tak deváťáky :-). Pohodovou náladu na 
ostrově nám trochu zkazil výsledek hokejového zápasu mezi ČR 
a USA, který jsme sledovali díky sms zprávám rodičů (tímto jim 
děkujeme :-).

Následující den jsme se přemístili do podhůří Alp do Garmisch 
- Partenkirchenu. Zde jsme od olympijského stadionu a 
skokanských můstků vyrazili na kratší túru do soutěsky 
Partnachklamm. Po překonání soutěsky plné vodopádů se nám 
otevřel krásný pohled na Alpy.  Ti, kterým zbyla ještě trocha 
energie navíc, měli možnost vystoupat na výše položenou 
alpskou louku a zde si v místním bufetu sami německy objednat 
některou z místních specialit.

I tento rok jsme objevovali stopy bizarní osobnosti Ludvíka II. 
Bavorského. Po loňském Neuschwansteinu se žáci seznámili se 
zámkem Linderhof. Jeho prohlídka byla pro osmáky a deváťáky 
zároveň menším opakováním dějin francouzského absolutismu, 
protože právě francouzským absolutistickým panovníkům 
vzdával Ludvík výzdobou zámku hold. Zahradami zámku jsme 

pak zamířili k umělé jeskyni, kterou nechal Ludvík 
vybudovat pro pořádání koncertů a představení oper 
svého oblíbence Richarda Wagnera. Naše putování 
po jižním Německu jsme ukončili u kláštera Ettal, 
kde si děti u této monumentální stavby zopakovaly 
znaky baroka (a šlo jim to výborně).

Zdálo by se, že navštívit dvě země, poznat tři století 
českých i německých dějin a přitom obdivovat se 
třem nádherným přírodním památkám během dvou 
dnů znamená dny plné stresu. Náš zájezd proběhl 
ale v poklidném tempu a výborné náladě, a to jak 
díky všem účastníkům, tak díky skvělé organizaci ze 
strany cestovní kanceláře CK2. Už teď se těšíme na 
naše další putování po německy mluvících zemích!

Zuzana Havlíková, Jana Krebsová – vyučující NJ

ZKVALITNĚNÍ VÝUKY JAZYKŮ DÍKY 
PROSTŘEDKŮM EVROPSKÉ UNIE
Již podruhé se podařilo naší škole získat dotaci na vzdělání 
učitelů cizích jazyků z programu Erasmus +, financovaného 
z prostředků Evropské unie. Díky realizaci projektu Cesty k 
efektivnější výuce cizích jazyků II budou mít možnost dva učitelé 
anglického jazyka z 1. stupně a dva učitelé německého jazyka 
2. stupně se v příštím školním roce zúčastnit metodických a 
jazykových kurzů ve Velké Británii, v Rakousku a SRN. 

V rámci těchto kurzů získají učitelé AJ z 1. stupně nové znalosti 
ohledně využití tvůrčího přístupu a moderních metod ve výuce 
AJ. Jeden z učitelů se bude také vzdělávat, jak efektivně cizímu 
jazyku učit žáky s SPU, SPCH a jak uplatňovat specifické metody 
výuky cizích jazyků v inkluzivní třídě.

Učitelé NJ z 2. stupně si budou zvyšovat své dovednosti v 
oblasti efektivního využívání moderních výukových metod (s 
důrazem na komunikativní metodu). Rozšíří si také znalosti 

o využívání digitálních technologií ve výuce NJ a o atraktivním 
zprostředkování kultury a reálií německy mluvících zemí.

Díky projektu budou mít učitelé také možnost sdílet své 
zkušenosti s výukou AJ/NJ s ostatními učiteli z jiných evropských 
zemí. Věříme, že se tak naskytne i příležitost položit touto cestou 
základy budoucích partnerských projektů v rámci eTwinningu.

Získání dotace pro naší školu znamená nejen zvýšení kvality 
vzdělání pro naše učitele, ale i zkvalitnění výuky pro naše žáky. 
Díky novým znalostem učitelů a jejich uplatňováním v praxi 
bude výuka pro žáky atraktivnější a zábavnější. Povede též k 
zvýšení jejich sebedůvěry a schopnosti aktivně využívat cizí 
jazyk v běžných životních situacích. Dojde také k větší efektivitě 
v práci se žáky SPU a SPCH v souladu s jejich potřebami a k 
zvýšení připravenosti učitelů na vyučování v inkluzivní třídě. 
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OUTDOOROVÝ KURZ 8. ROČNÍKŮ
V úterý 31. května vyrazily osmé ročníky 1. ZŠ Říčany na 
outdoorový kurz do rekreačního střediska Želivka. Vyrazili jsme 
od školy v 8 hodin ráno, abychom přijeli na oběd. Přímo do 
tábora jsme šli pěšky, naše zavazadla nám dovezli dodávkou. 
Byli jsme ubytovaní v útulných chatkách vybavených dvěma 
palandami a skříněmi. Jídlo nám chutnalo, ale daly by se 
zlepšit snídaně a možná by nám přišla vhod i druhá večeře. 
Vyzkoušeli jsme si aktivity, jako například lanový park, 
bumperball, paintball, lukostřelbu a různé další akční hry, při 

nichž jsme si užili spoustu zábavy. Instruktoři nám dokonce 
připravili diskotéku a bojovku. Moc jim za to děkujeme! Nejvíce 
smutné bylo, když jsme se s instruktory museli rozloučit, protože 
odjížděli den před naším odjezdem. Potom už nás střežily pouze 
naše paní učitelky. Poslední večer jsme si uspořádali svou 
vlastní diskotéku, abychom společně zakončili celý outdoorový 
kurz. Poslední den ráno jsme se nasnídali a odjeli zpět do Říčan. 
Maximálně jsme si to užili a máme společně mnoho zážitků a 
humorných vzpomínek. 

Marie Charvátová a Tereza Valchová, 8.C

HISTORICKÝ FOTOKVÍZ  V RÁMCI 
PROJEKTU PATRIOT 11. 5. 2016
Již popáté a v letošním školním roce podruhé jsme se sešli 
v informačním středisku s pětičlennými družstvy říčanských 
základních škol u historického fotokvízu. Tentokrát byly ukryty 
indicie týkající se života Karla IV. na místech, která přibližovaly 
historické fotografie Říčan. Počasí nám skvěle vyšlo a časový 
limit byl dodržen. Úkol pro jednotlivá družstva nebyl nijak 
jednoduchý – poznat místo, kde se indicie nacházejí dle 
staré pohlednice, srovnat s údajem na mapě. Dále záměrně 
zpřeházené informace ze života Karla IV. seřadit podle roků tak, 

aby dávaly smysl, zapsat do odpovědního listu a v časovém 
limitu se vrátit do informačního střediska. Zvolená trasa byla na 
rozhodnutí družstev. 

První místo obsadilo družstvo ZŠ Bezručova, které přiběhlo první 
a navíc bylo bez trestných bodů. Na druhém místě se umístili 
žáci ze ZŠ U Říčanského lesa a třetí byli žáci z pořádající školy 
I. ZŠ  Masarykovo náměstí. Žáci byli odměněni hodnotnými 
knihami zaměřenými na historii naší země v celkové ceně 
7000,- Kč.  Dle rozhovoru se žáky po skončení soutěže soudím, 
že se opět vydařila. 

ředitel I. ZŠ Pavel Bednář

ŽÁCI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI I. ZÁ-
KLADNÍ ŠKOLE ŘÍČANY NAVŠTÍ-
VILI ZAHRADNICTVÍ EKOFLOR 
HUBERT NEUMANN

Barevné odpoledne mezi květinami – to byl opravdu příjemný 
zážitek! Poznali jsme mnoho nových rostlin a seznámili jsme 
se s jejich pěstováním. Největší radost měli žáci ze sázení 
rostlin, které si pak odnesli domů. Velký dík patří firmě 
Ekoflor a našemu trpělivému průvodci p. Brzákovi.

Vychovatelky ŠD

„KYTIČKOVÝ DEN“ 2016
(„Den proti rakovině“)

Tito žáci 9.C letos prodali 1 300 kytiček za 29 037 Kč (+0,20 
EUR): ČERNÁ Alžběta, DOLEJŠÍ Pavel, FILÍPKOVÁ Kristýna, 

FLAJŽÍK Jan, GAŠPARÍN Pavel, HALÍK Marek, HAVLÍČEK Lukáš, 
HORÁK Matěj, JELÍNEK Petr, KRSEK David, MÝL Jiří, OTRUBA 
Marek, PAŽITKA Vojtěch, PENKOV Deyvid, SCHWETTER 
Matěj, ŠAFAŘÍKOVÁ Tereza, ŠÁLY Antonín, ŠEDIVÁ Kristýna, 
ŠIMUNIČOVÁ Marie, ŠURÁŇ František, VÁLEK Tomáš, VAŠÁK 
Ondřej, ŽÍTEK Kryštof

DÍKY JIM!
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Bezručovka
Projekt ZOOM 
2016

Projekt probíhá ve spo-
lupráci s nadací Partner-

ství a jeho úkolem je ukázat, že dětem 
záleží na životním prostředí a svém 
okolí. 

Kampaň ZOOM – Děti v pohybu již 
od roku 2002 oslovuje děti i jejich ro-
diče a snaží se je motivovat k častější-
mu využívání šetrné dopravy – chůze, 
jízda na kole či koloběžce, využívání 
MHD a k odpovědnějšímu chování 
vůči životnímu prostředí.

Naše škola se také zapojila týdnem 
aktivit.  A jak to v jedné ze tříd vypa-
dalo?

Projektový týden jsme začali velmi 
pěknou prací. Žáci si vymýšleli své 
týdenní plakáty, do kterých celý týden 
vlepovali jednotlivé „zelené stopy“. 

Tyto naznačovaly, jakým způsobem 
se žáci do školy dopravují. Nedílnou 
součástí prvního projektového dne 
bylo vytvoření vlastních zelených 
stop. Každý žák měl svoji představu 
o tom, jak jejich stopy budou vypa-
dat, každý to pojal po svém. Ti zdat-
nější měli skoro dokonalé šlápoty, 
které naznačovaly, jak se do školy 
dopravují. Během prvního dne žáci 
vytvořili myšlenkovou mapu, která 
se týkala dopravních prostředků. Na 
základě těchto podkladů jsme společ-
ně zdůvodňovali výhody a nevýhody 
jednotlivých dopravních prostředků, 
které žáci navrhovali. Doma si žáci 

zahráli na reportéry. Za domácí úkol 
měli zjistit, jak cestovali do školy je-
jich rodiče, prarodiče, případně zná-
mí a sousedé. 

Žáci se tohoto úkolu zhostili na 
výbornou, jelikož druhý den jsme si 
o cestování do školy společně poví-

dali a hledali rozdíly v cestování dříve 
a teď. Dále nás čekala další aktivita, 
při které se žáci dověděli, že ne všude 
se do školy musí jezdit pouze autem. 
Vyposlechli si příběhy dětí z různých 
koutů světa, jak ony do školy cestují. 
Někteří školními autobusy, jiní třeba 
lodí… 

Během třetího dne jsme se s žáky 
převtělili do dopravních detektivů na 
cestách. Povídali jsme si o tom, jak 
se žáci cítí, když jdou do školy či ze 
školy. Zda se cítí bezpečně, či niko-
liv. V průběhu dne jsme vyrazili i do 
terénu a hledali jsme místa, kde hrozí 
žákům nebezpečí, a zdůvodňovali 
jsme si proč.

Poslední den jsme se zaměřili na 
problém globálního oteplování. Vy-
světlili jsme si, jak a proč vzniká tzv. 
skleníkový efekt. Závěrem projektu 
byly návrhy žáků, které by měly při-
nést zlepšení ochrany životního pro-
středí. Jednalo se o jednotlivá přání, 
která každý žák napsal na velkou ze-
lenou stopu. 

Co závěrem? Žáci celý týden zís-
kávali poznatky o tom, jak se mají 
chovat k přírodě. Dále se dověděli, 
jakým způsobem lze cestovat do ško-
ly, a zkoumali, jak do školy cestují oni 
sami a jak se cestuje v jiných zemích. 
Celý týden pracovali žáci velmi svě-
domitě a aktivně. Musím říct, že vy-
brané aktivity se žákům líbily a celý 
projekt byl smysluplný.

Jaroslava Šindelářová, koordinátor 
projektu bezpečné cesty

Profilace v praxi
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se v KC Labuť 
konal Závěrečný koncert hudební tří-
dy paní učitelky Jitky Chladové, 5. D. 
ze ZŠ Bezručova.
Po několikaměsíčních přípravách 
pod vedením pana učitele Martina 
Mužíka děti s odvahou a šarmem jim 
vlastním zazpívaly každý sólově pís-
ničku dle svého výběru.  Děti dopro-
vázela živá kapela složená 
z báječných muzikantů. Paní zástup-
kyně ředitele, Jarka Šindelářová, 
každého interpreta vtipně, výstižně 

a s velkým povzbuze-
ním uvedla. 
 Sešla se skvělá parta 
dětí, rodičů a učitelů. 
Po závěrečné písnič-
ce, „Another Brick 
In The Wall“, jsme 
si všichni navzájem 
děkovali. My, vděční 
a hrdí rodiče, učite-
lům za jejich obrov-
skou obětavost, tr-
pělivost, skromnost, 
maximální nasazení, 

46 texty.kuryr@ricany.cz



Ze života škol(ek)

V květnu - letos už pátým rokem - 
probíhaly na naší škole obhajoby ab-
solventských prací žáků 9. ročníku. 
 Žáci si tradičně volili témata vztahu-

jící se k jejich zájmové činnosti a při 
obhajobách před komisí učitelů pro-
kazovali svoje znalosti a dovednosti, 

které získali během devítileté docház-
ky na ZŠ.
Dokázali, že je možno psát o čem-
koliv. Uměli byste napsat několik 
stránek např. o padákové šňůře? 
Jeden z žáků o ní napsal a názorně 
předvedl, co se z ní dá vyrobit. Další 
žákyně psala práci o tanci, svoji ob-
hajobu ukončila elegantním předve-
dením různých tanečních kroků. Jiní 
se např. chlubili svými rybářskými 
úspěchy nebo líčili, jak pečují o svoje 
zvířecí mazlíčky.
 Většina žáků uspěla při obhajobách 
výborně. Známky z prací budou za-
počítány do klasifikace z českého 
jazyka.

Jaroslava Mandíková,
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

Absolventské práce žáků 9. ročníku a jejich obhajoby

ale i smysl pro humor. Paní ředitelce za vznik a podporu 
projektu rozšířené hudební výchovy v ZŠ Bezručova. Děti 
paní učitelce třídní, Jitce Chladové, 
za mnoho jejích ctností, kterých si na ní váží. Učitelé dě-
tem i rodičům za výbornou spolupráci po celých 5 let. At-
mosféra byla radostná a nikdo nikam nespěchal. Rodiče 
připravili bohatý raut a 
na děti čekalo překvapení v podobě DJ Honzy Voříkovské-

ho. Honza pouštěl jeden hit za druhým a děti si užily dis-
kotéku v barevné záři reflektorů až do pozdních večerních 
hodin. 
Věřím, že na tento večer budeme všichni rádi vzpomínat. 

Rodiče žáků 5. D
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA u ŘÍČANSKÉHO LESA

 

Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů
I v letošním školním roce se naše ško-
la zapojila do celostátního projektu 
OVOV (Odznak všestrannosti olym-
pijských vítězů). V rámci výuky těles-
né výchovy si jednotlivé disciplíny vy-
zkoušela většina žáků 3. – 8. ročníku. 
Z těchto si pak paní učitelka vybrala 
cca 30 nejlepších, kteří se na malém 

školním soustředění utkali o nomi-
naci do soutěže družstev a do soutěže 
jednotlivců. Příprava se vyplatila. Na 
okresním kole, které se konalo 3. 5. 
na ZŠ Bezručova, jsme byli úspěš-
ní. V soutěži družstev jsme si oproti 
loňskému roku polepšili a umístili 
se na 4. místě. Výrazného úspěchu 
v podobě stupňů vítězů pak sklidilo 
8 jednotlivců. Jmenovitě: 1. místo - 
Markéta Oubrechtová, Adam Ševin-
ský, Matyáš Tomek a Vojtěch Ráž, 2. 
místo - Jakub Vrba a Hana Oubrech-
tová, 3. místo - Eliška Reha. V celko-
vé rekapitulaci jsme získali celkem 8 
postupujících míst na krajské kolo 

do Čáslavi. Krajské kolo se uskuteč-
nilo na atletickém stadionu za účasti 
opravdových sportovních hvězd, 
které zde byly v pozici rozhodčích. 
Žáci se seznámili např. s Ludmilou 
Formanovou a Štěpánem Janáčkem. 
Na soutěži byla vynikající atmosféra 
a naše škola dosáhla i zde na stupně 
vítězů. 2. místo - Markéta Oubrech-
tová a 3. místo Matyáš Tomek. Oba 
jen krůček od postupu na celostátní 
kolo. Děkuji tímto všem žákům naší 
školy za vzornou reprezentaci.

Mgr. Monika Dobešová

Cesta kolem 
světa za 5 dní v ZŠ 
u Říčanského lesa

Již podruhé jsme v naší škole přiví-
tali vysokoškolské studenty z celé-
ho světa…
Prožili jsme neobvyklý týden. Za-
čátkem června naši školu navštívili 
stážisté z různých zemí světa. Tento-
krát jsme měli tu čest uvítat studen-
ty z Číny, Indie, Kanady, Vietnamu, 
Mexika, Hong Kongu, Malajsie a 
Gruzie. V tomto školním roce projekt 
probíhal na 1. i 2. stupni, dokonce 
naši stážisté zavítali i k dětem do od-
polední družiny.

Mladí lidé k nám přijeli, aby se s 
námi podělili o zajímavosti ze svých 
rodných zemí. Zeměpisné informa-
ce, historie, kultura, hudba, jídlo, 
sporty, zvyky a tradice – to vše bylo 
na programu během jejich týdenního 
pobytu na naší škole. Svůj anglický 
výklad prokládali zajímavými rozho-
vory se žáky, kteří se do nich s chutí 
zapojovali a přirozenou cestou se tak 
zdokonalovali v anglické konverzaci.

Žáci se mohli v krátké době naučit 

základní slova a fráze v rodných ja-
zycích studentů, mohli si vyzkoušet 
národní tance, napsat své jméno po-
mocí čínských znaků nebo jíst dře-
věnými hůlkami. S dívkou z Malajsie 
měli žáci možnost zazpívat si národní 
hymnu, se studentem z Číny se učili 
psát číslice od 1 do 10 čínskými znaky 
a dále dělali mnohé další zajímavé ak-
tivity, které děti bavily a zároveň jim 
rozšiřovaly jejich obzory.

Abychom naši milou návštěvu po-
těšili, jazyková třída si pro ni připra-
vila divadelní vystoupení v anglickém 
jazyce. Jednalo se o pásmo pohádek, 
které bylo trefně doplněno náležitými 

kostýmy a zahráno s láskou a nadše-
ním. Herci byli odměněni upřímným 
potleskem, a to byla pro ně ta největší 
odměna.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem hostitelským rodinám, které se 
zapojily do projektu s námi a otevřely 
svou náruč a domovy novým kultu-
rám a ubytovaly u sebe naše stážisty.

Příští rok bychom rádi tuto akci 
zopakovali a přivítali u nás studenty 
z dalších zemí.

Jaroslava Zajíčková, 
Zuzana Pokorná

Matematický úspěch 
na celostátní úrovni

„Kam ta dnešní mládež kráčí?“ mů-
žeme dnes často slyšet.

Samozřejmě nemůžeme mluvit za 
všechny, ale někteří žáci kráčí vstříc 

úspěšným výkonům ve vědomost-
ních soutěžích.

Například žáci 4.B ZŠ u Říčanské-
ho lesa dosáhli vynikajícího celostát-
ního úspěchu v soutěži Matematický 
Klokan.

V celostátní konkurenci 105 668 

žáků obsadil Matěj Hercik 1. místo 
s maximálním možným ziskem 120 
bodů a Adam Dvořák 3. místo se zis-
kem 116 bodů ze 120.

I ostatní žáci ve třídě podali vysoce 
kvalitní výkony. Několik z nich do-
sáhlo na bodové hodnocení nad 100 
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Dobrodružné výlety
V květnu 2016 vyrazila třída 7.A ZŠ u Říčanského lesa 
hned na dva dobrodružné výlety. Se třídami 4.A a 6.B do 
Slovenského ráje a s 5.D, 8.A a dalšími sportovními dětmi 
do rakouské Medvědí soutěsky a slovinských jeskyní.
Zlatým hřebem výprav bezesporu byly slovinské Ško-
cjanské jeskyně, přírodní památka UNESCO. Prošli jsme 
obrovský podzemní dóm s velkou řekou s vodopády, obdi-
vuhodně nasvícenou. Pak následovaly rokliny kolem pro-
padání řeky do podzemí, částečně jeskyněmi a částečně 
soutěskou.
Co nejvíce zaujalo děti?
Nejvíc se mi líbila na Slovensku rokle Suchá Belá. Bylo 
tam hodně žebříků, něco podobného bych si chtěla vy-
zkoušet znovu.

Niky, 7.A

Na Slovensku výlet na Závojový vodopád v Sokolí dolině. 
Krásná příroda, vodopády, nejvyšší přes 70 metrů. A žeb-
říky plné adrenalinu. Viděl jsem tam i pěkné čolky.

Matouš, 7.A

Obdivuji tvůrce lehátkových kupé ve vlaku, že se mu vešlo 
tolik postelí na tak malou plochu.

Eliška, 7.A

Jednoznačně podzemní vozíčky v jeskyni Postojná, ve kte-
rých jsme bleskurychle projížděli síněmi s krápníkovou 

výzdobou. Fascinující mi také přišlo, že na konci cesty ki-
lometry hluboko v jeskyních byl obchod se suvenýry.

Nina, 7.A

Suchá Belá a Medvědí soutěska. Oba výlety byly fyzicky 
náročnější než procházka v lese, ale plné úžasný přírod-
ních zákoutí a nezapomenutelných zážitků.

Viky, 7.A

Slovensko. Byla nádhera se dívat na vodopády.
Aneta, 7.A

Petr Pecha, třídní učitel 7.A

Recitační soutěž
Ve dnech 2. – 3. června proběhl ve škole nultý ročník reci-
tační soutěže, která si klade za cíl podpořit v žácích lásku 
ke kultivovanému přednesu a literárnímu dílu jako nositeli 
nejen stránky obsahové, ale i formální.
Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií dle věku účastníků. 
Musíme žáky velice pochválit, neboť ačkoliv se jednalo o 
nultý ročník, účast byla hojná a kvalita předvedených proje-
vů a výběr textů k recitaci byly na velmi vysoké úrovni.
Vítězům jednotlivých kategorií byly předány hodnotné ceny 
v podobě poukázek do knihkupectví, což věříme, že bude 
žáky do budoucna motivovat k četbě hodnotné literatury.
Jako organizátoři bychom rádi poděkovali všem zúčastně-
ným žákům, protože ve spěchu závěrečných týdnů školního 
roku pomohli vytvořit kultivovanou a poklidnou atmosfé-
ru několika málo vyučovacích hodin. Rovněž bychom rádi 
poděkovali učitelům, kteří dohlédli na výběr přednášených 
textů a pomohli žákům s formálním uchopením přednesu.

Jaroslava Zajíčková, 
Vojtěch Vytiska

bodů a přes 90 bodů, což jsou nadstandardní výkony. Cel-
kový bodový průměr byl proto ve třídě 81 bodů, zatímco 
celostátní bodový průměr byl 61 bodů.

Takový úspěch samozřejmě těší a úspěšným žákům lze 
oprávněně gratulovat, což rádi činíme.

Děkujeme tímto třídnímu učiteli Mgr. Zdeňkovi Bro-
movi za zapojení žáků do soutěže.

Zuzana Pokorná
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Rozloučení se školním rokem v ZŠ 
Nerudova

Školní rok rychle uplynul a v jeho závěru se naši žáci ještě 
stihli zúčastnit mnoha akcí.

Den dětí jsme oslavili sportem – proběhlo školní kolo 
lehkoatletických závodů a žáci si porovnali svoje síly v 
různých disciplínách na Sokolském hřišti. Z svoje výkony 
získali diplomy, na což byli patřičně hrdí.Přípravná třída 
soutěžila společně s dětmi z MŠ U slunečních hodin ve 
znalostech z oblasti EVVO a ochrany přírody. Tuto akci 
pro malé spolužáky pomohli připravit žáci 9. ročníku, 
kteří byli zároveň jejich průvodci celým zábavným dopo-
lednem.

Téměř všichni žáci se zapojili do plavecké soutěže, kte-

rou uspořádalo Centrum Na Fialce pro všechny říčanské 
školy. Naši žáci postoupili v kategoriích mladších i star-
ších žáků do finále, kde získali dvě první a dvě pátá místa, 
což považujeme za obrovský úspěch a k výkonu gratulu-
jeme.  Červen bývá dobou školních výletů. Letos se děti z 
přípravné třídy vypravily do říčanské Japonské zahrady, 
kde si pro ně paní učitelky připravily program. Ostatní 
žáci jeli do ZOO Praha, kde si prohlédli, jak prospívají 
nově narozená gorilí a sloní mláďata a doplnili si poznatky 
z přírodovědy a přírodopisu.

Žáci, navštěvující školní družinu, uvítali akci Noc ve 
škole, kterou pro ně uspořádaly paní vychovatelky. Všich-
ni nejprve jeli vlakem do Strančic, kde si zahráli minigolf. 
Po návratu si společně připravili večeři a po dalších téma-
tických hrách a soutěžích přespali v tělocvičně. Pro někte-
ré nejmladší žáky to bylo malé dobrodružství.

Před vydáním závěrečného vysvědčení jsme se, jako 
každý rok, slavnostně rozloučili nejen s vycházejícími 
žáky devátého ročníku, ale i s dětmi z přípravné třídy, 
které pak nastoupí do prvních ročníků na běžné základní 
školy. Doufáme, že všichni zažijí na budoucích působiš-
tích hodně úspěchů. Všem ostatním žákům a hlavně peda-
gogům přejeme pěkné prožití letních prázdnin. 

Blanka Veselá

Masarykovo klasické gymnázium Říčany

V průběhu celého školního roku se konal sběr papíru na 
všech říčanských základních školách. Celkem bylo sebrá-
no: 88 660 kg starého papíru, v průměru na 1 žáka říčan-
ských škol tj. 52,16 kg.
Sběr hliníku probíhal na 3 základních školách, neprobíhal 
na Základní škole U Říčanského lesa. Hliníku sebrali žáci 

škol celkem 1052,58 kg, v průměru na jednoho žáka zú-
častněných škol je to 2,69 kg hliníku.
V příštím školním roce nebude Ekocentrum Říčany zajiš-
ťovat sběr hliníku vzhledem ke stále rostoucí ceně za svoz 
a stále se snižující výkupní ceně hliníku

Vyhodnocení sběru papíru a hliníku v rámci projektu Patriot na říčanských školách

Naši studenti se zúčastnili zájezdu do 
Drážďan, kde si prohlédli Rezidenční 
zámek s klenotnicí, zahrady Zwinge-
ru, město Altstadt se svojí dominan-
tou „Frauen Kirche“ a malebné nábře-
ží lemované historickými památkami. 

Nezapomenutelným zážitkem byla večerní romantická 
okružní jízda, která ukázala Drážďany v celé své kráse. 
Blahopřejeme všem žákům, kteří úspěšně vykonali přijí-
mací zkoušku do primy našeho gymnázia. Na nové primá-
ny se moc těšíme. 

Zároveň blahopřejeme našim maturantům. Ve státní části 
a profilové části prospělo 17 maturantů s vyznamenáním 
z celkového počtu 22 maturujících. Přejeme jim hodně 
štěstí v pracovním i osobním životě. 

Ráda bych také poděkovala všem rodičům za vzájemnou 
spolupráci při výchově a vzdělávání našich dětí. 

MKG
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Už zase žijeme v době temna. Vy 
mladí jste naše největší naděje, 
znělo na cenách Gratias Tibi neboli 
Děkuji Tobě
V pražském kině Lucerna byly 31. května již potřetí předá-
ny ceny Gratias Tibi pro mladé lidi, kteří pozitivně ovliv-
ňují své okolí. Porota letos vybírala z více než 130 nomi-
novaných projektů. 

V kategorii středních škol zvítězil projekt „Zachraňme 
tmu“ bojující proti světelnému smogu. Tma v noci již v 
současné době není samozřejmostí. A to přináší spoustu 
rizik pro lidi, ale také pro živočichy a rostliny. Skupina 
studentů, kteří bydlí v Ondřejově a jsou tak úzce svázáni 
s místní hvězdárnou, se rozhodla za velké podpory tisko-
vého tajemníka a popularizátora astronomie, pracovníka 
Astronomického ústavu AV ČR Pavla Suchana, na tento 
problém upozornit. V Lucerně převzal „hvězdný tým“, 
který podnikl řadu osvětových aktivit proti umělému 
nasvěcování, významné ocenění svojí práce – 1. místo. 
Hlavní aktérkou projektu je nyní již bývalá studentka na-
šeho gymnázia Pavla Hudcová, kterou napadlo předávat 
informace formou workshopů žákům různých věkových 
skupin. Celé problematice se Pavla dlouhodobě věnovala 
i ve své středoškolské odborné práci a nyní měla možnost 
pohovořit o „tmě“ na ČT 1 ve Studiu 6. V týmu oceněných 
je i studentka 1. ročníku našeho gymnázia Lucie Brilová. 
Společně s dalšími studenty spravují informační stránku 
na Facebooku, natočili video, a tak se snaží o světelném 
smogu informovat širokou veřejnost.

Média často referují o mladých lidech v negativních 
souvislostech. Často je citován jejich nezájem a pasivita 
ke všemu dění. Cena Gratias Tibi je důkazem toho, že vel-
ké většině mladých lidí na světě kolem záleží, že k němu 
nejsou lhostejní a přijímají za něj i spoluzodpovědnost.

A jak se k úspěchu vyjádřil Pavel Suchan? „Pracuji v 
problematice světelného znečištění od roku 2001 a za tu 
dobu se mi povedlo  mnohé, co vedlo ke zlepšení situace. 
Ale jen málokdy se přihodí, že se téma objeví na obrazov-
ce. A vy jste to dokázali. Dnes, díky vašemu projektu, díky 
snaze něco zlepšit, díky vašemu času věnovanému dru-
hým, díky vašemu umu se nápis „Zachraňme TMU!“, to-
lik potřebný ke zhlédnutí všemi, dostal na deset minut do 
České televize. Možnost sdělit, že tu máme problém svě-
telného znečištění, využila Pavla vrchovatě nejen dnes v 

České televizi, ale také včera na slavnostním vyhlášení cen 
Gratias Tibi v Lucerně. S velkou úctou všem moc děkuji!“
A my se s velkým DÍKEM připojujeme!

Úspěch v krajském kole biologické 
olympiády

Významného úspěchu dosáhli naši žáci nižšího gymnázia 
v letošním jubilejním 50. ročníku biologické olympiády. 
Krajské kolo kategorie D pro žáky primy a sekundy se 
konalo v DDM v Mělníku. Žákům naší školy se podařilo 
obsadit dvě medailová umístění. Primán Jakub Sůsa se 
umístil na  2. místě, Šimon Vašut obsadil 3. místo a Ema 
Dorňáková ze sekundy 6. místo. Díky skvělému umístění 
mají možnost účastnit se Letního odborného soustředění 
Biologické olympiády pro nejúspěšnější soutěžící z celé 
ČR.

Všem účastníkům gratulujeme k dosaženým výsled-
kům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Úspěšní matematici
Výborného výsledku dosáhla Barbora Hálová z tercie v 
krajském kole soutěže „Matematický klokan“. V kategorii 
Kadet obsadila 2. místo. 

V okresním kole „Pythagoriády“ v kategorii pro 6. roč-
ník obsadil primán Viktor Knobloch 2. místo, v kategorii 
pro 7. ročník vybojovali sekundáni Jan Votruba 1. místo, 
Štěpán Choutka a Julie Skřivánková 4. - 5. místo. Za-
stoupení jsme měli i v kategorii pro 8. ročník. Terciáni Jiří 
Tlamicha obsadil 1. místo, Matěj Koudelka 2. místo a na 
3. - 6.místě se umístili Barbora Hálová a Jakub Melichar.
Blahopřejeme! 

dř

Němčina „naživo“
V pondělí 30. dubna jsme měli možnost na semináři z 
německého jazyka přivítat Freyu, původem z Hamburku, 
nyní studující v rámci programu Erasmus v Praze. Po zá-
bavném úvodním kvízu nám Freya představila své rodné 
město, druhé největší v Německu, které je zároveň třetím 
největším přístavem Evropy. Přímo v Hamburku, ale i na 
dalších místech severního Německa vzkvétá lodní dopra-
va. Přináší s sebou pozitiva i negativa, o nichž jsme měli 
možnost diskutovat. 

Tímto bych jménem svým i svých spolužáků ráda po-
děkovala Freye, že si na nás našla čas, a paní profesorce 
Dvořákové, že návštěvu zorganizovala. Díky tomu jsme se 
znovu mohli přesvědčit o tom, že rodilý mluvčí nejen že 
dokáže osvěžit vyučovací hodinu, ale hlavně studentům 
zprostředkuje kontakt se „skutečným světem“, který se 
od světa učebnicového přeci jen liší. Není zkrátka nad to, 
vyzkoušet si komunikaci naživo.

Kristina Kupková, V7
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V Borkenu bylo skvěle!!
Navázaná spolupráce 
ZUŠ Říčany s hudební 
školou v Borkenu po-
kračuje a rozvíjí se dál. 
Ve dnech 15. – 18. červ-
na 2016 navštívili děti 

a pedagogové z říčanské zušky Borken. Byly to opravdu 
skvělé dny. Absolvovali jsme dva koncerty. Na prvním 
koncertě vedle dětí z komorního a tanečního orchestru 
z  Říčan a Borkenu vystoupil  ještě holandský orchestr.  
Společné skladby, které znáte již z koncertu v Říčanech, 
jsme zahráli ve velkém symfonickém obsazení. Na  pó-
diu sešlo více než 70 hudebníků. Byl to skvělý zážitek. Na 
druhém koncertě vystoupili mladí muzikanti z říčanského 
tanečního orchestru společně s borkenským Big Bandem. 
Nejprve každý orchestr zahrál sám a na konci koncertu 
zahráli  muzikanti společně. Oba koncerty byly opravdu 
velmi pěkné!
Byly pro nás přichystány i dva výlety – ve čtvrtek jsme 
navštívili v Essenu Zollverein museum, volně přeloženo 
muzeum uhlí a hornictví a v pátek jsme navštívili město 
Münster. Bylo o nás skvěle postaráno. Děkujeme kolegům 
a přátelům z Borkenu a zvláště řediteli borkenské hudební 
školy Ulfu Hoppenau a jeho ženě Zuzaně, Bennovi Ric-
kert a Nachiko Ueno za tyto skvělé dny a doufáme, že příš-
tí rok navštíví zase borkenský Big Band Říčany.
Také chci poděkovat dětem za vzornou reprezentaci měs-
ta a školy a kolegům ze ZUŠ Říčany – Jitce Adamusové, 
Josefu Brázdovi, Jiřímu Odcházelovi a Tomáši Zemanovi 
– za přípravu náročného programu, který jsme v Borkenu 
předvedli.

Poslední dík patří městu Říčany za finanční podporu celé 
akce. Asi nejlépe budou skvělou náladu celé akce repre-
zentovat fotografie.

Iveta Sinkulová 
ředitelka ZUŠ Říčany
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Absolventi ZUŠ 2015/2016
1. řada zleva: Magdaléna Jedličková – flétna, Viktorie 
Nováková – klavír, Eliška Veselá – flétna, Adéla Kateřina 
Pokorná – viola, Anna Luxemburková – klarinet, Eva Ple-
šingrová – flétna, Anna Termerová – klavír, Marie Thüm-
melová – taneční obor.
2. řada zleva: Petra Porschová – saxofon, Cyril Šimon – 

housle, Petr Slavíček – kytara, Vojtěch Polena – kytara, 
Jan Flajžík – zobcová flétna, Anastázie Šachová – výtvar-
ný obor, Eva Povýšilová – flétna, Anežka Mládková, Karo-
lína Tajovská – výtvarný obor, Adam Sirovátka – housle, 
Vojtěch Válka – bicí nástroje, Josef Javorský – výtvarný 
obor, Tobiáš Dědek – tenor.
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NEOBYČEJNÍ OBČANÉ ŘÍČAN /42
Vzpomínky Dalibora Hofty
Prošli jsme Rýdlovou ulicí a opět se vracíme do srdce Říčan, 
na rozlehlé náměstí, jehož proměny od klukovských let sle-
duji. Dovede nás k němu Olivova ulice.
V řeznictví, kterému starousedlíci stále říkají U Chejnů 
(podle majitele před znárodněním), jistou dobu kraloval 
i Josef Svoboda, mladší ze dvou synů drobného řezníka s 
krámkem na náměstí vedle někdejší restaurace Antonína 
Vavery. Chodil jsem s ním do školy a do Sokola. Když po 
únoru 1948 nahradil soukromé řezníky národní podnik s 
úderným názvem Masna, Josef se stal vedoucím prodej-
ny v Olivově ulici a jako profesionál udržel úroveň svého 
předchůdce. Dokázal sehnat kvalitní a čerstvé maso, a tak 
zde stávala fronta, kterou prodavačky nestačily odbavo-
vat. Řezníci odjakživa bývali bohatí a nejinak tomu bylo 
za komunistů. Leckdy si kvůli tomu vysloužili i nelichoti-
vé přezdívky. Pepa hrál za mlada dobře hokej a při gólové 
šanci na něj někteří diváci volali „Vošidil, Vošidil!“ Sice se 
usmíval, ale rád nebyl…
Přejděme přes silnici k severní straně náměstí. Poblíž 
dnešního městského úřadu si pamatuji Živnostenskou zá-
ložnu. Vznikla v roce 1928, úvěrem podporovala své členy 
při provozování živností a také Československou stranu 
živnostensko-obchodnickou. V době starostování mého 
otce šlo o opoziční stranu (po volbách v roce 1936 čtvrtou 
nejsilnější ve městě). Živnostenskou záložnu vedl pan Pa-
pež, který se způsoby v politice trochu podobal italskému 
diktátorovi Mussolinimu a já jsem na něj doma slýchával 
stížnosti. Je s ním spojen jeden z mých příběhů.
Za časů, kdy mi bylo asi třináct let, nebylo zvykem do-
stávat kapesné. Abych si trochu přivydělal, ujal jsem se 
maminčina hospodaření s odpadovým dřevem. Tatínek 
jí ho přenechával – v truhlárně, kde pracuje přes dvacet 
lidí, se ho najde dost. Dřevo prodávala a měla tak peníze 
na své drobnosti a parádu. Odřezky a špalky jsem na pá-
sové pile dál řezal na polínka a špalíčky, až jsem naplnil 
veliký jutový pytel (původně od klihu). Ten matka pro-
dávala za čtyři, někdy za pět korun. Já měl své zákazníky 
na náměstí a v přilehlých ulicích, a tak jsem jednou za 
čas popadl dvoukolák, naložil tři čtyři pytle a rozvezl je. 
Obvykle jsem dostal korunu od cesty a když jsem náklad 
vysypal až do sklepa, velkorysejší zákazníci mi dokonce 
dali celou další pětikorunu, tenkrát slušný obnos. Za ko-
runu jste nakoupili například pět housek nebo dva buřty. 
S penězi v kapse jsem pyšně chodil po náměstí a koukal do 
výloh, co bych si mohl koupit. Ale nekoupil – zašel jsem si 
k panu Hůlovi na jeden dort za korunu a to bylo všechno. 
Jednou mě napadlo, že si peníze uložím. Úroky z vkladů 
byly tehdy běžně tři procenta, ale Živnostenská záložna 
dávala jako jediná ve městě tři a čtvrt procenta. Pan Papež 
seděl ve veliké místnosti za obloukovitým pultem a vedle 
sebe měl ztepilou slečnu. Vstal a vlídně se zeptal: „Co si 

přeješ, chlapče?“ Když jsem se svěřil se svým záměrem a 
představil se, zbystřil, ale zůstal laskavý a věnoval mi čo-
koládový bonbon. Vytáhl jsem tenkrát z kapsy tuším jede-
náct korun, on mi vypsal vkladní knížku, slečna to zapsala 
a dala mi do knížky razítko. „Přijď, chlapče, znova, rád tě 
uvidím,“ loučil se ředitel záložny a já jsem ho hned viděl 
v příznivějším světle než při politikování u nás. Ze slečny 
v záložně se později stala paní Papežová. Bydleli v dnešní 
Jiráskově ulici naproti opravně aut pana Sklenáře. Co vím, 
paní Papežová pracovala ve spořitelně v Průhonicích. Byla 
to velmi obratná a příjemná úřednice. Po smrti svého cho-
tě žila s vdovcem panem Havlíčkem v jeho rohovém domě 
při křížení ulic Rýdlovy a Štefánikovy. Na stará kolena se 
z ní stala tak trochu karatelka spoluobčanů, někdy jim do-
mlouvala, jindy chodila se stížností na městský úřad. I v 
teplých dnech nosila kolem krku bohatou černou kožeši-
nu. To už se psala léta po sametové revoluci.

Zaznamenala Renata Skalošová 
s využitím Kapitol z dějin Říčan
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RENESANČNÍ MUŽ JAN PETŘÍČEK
Výstava Společenský 
život hmyzu, která je v 
říčanském muzeu k vidě-
ní do 14. srpna, oprášila 
jméno místního ento-
mologa Jana Petříčka 
(1896–1968). Depozitář 

muzea obsahuje rozsáhlou sbírku motýlů a brouků, na 
které Petříček pracoval desítky let. Není to ale jediný 
důvod, proč by nás měl tento muž zajímat.
Když mu bylo osmnáct, začala první světová válka a ro-
dák z Luštěnic od Mladé Boleslavi, absolvent Obchodní 
akademie, narukoval. Z Rakousko-uherské armády pře-
šel na podzim 1917 k Československým legiím v Rusku. 
Činnost v nich ukončil v červnu 1920, ale do vlasti se vrátil 
po strastiplné cestě přes Sibiř až v roce 1922. Pracoval pak 
jako úředník na ministerstvu železnic a později země-
dělství. Odtamtud ho vyhnali nejprve nacisté a po únoru 
1948 komunisté. Kolem roku 1926 se usadil v Říčanech – 
nedaleko nádraží pro jeho rodinu postavil Josef Větrovec 
typický domek se zahrádkou. Po prvorozené dceři Ludmi-
le se manželům Petříčkovým v roce 1927 narodil syn Jan. 
Ten dnes při prohlížení fotografií uvažuje: „Mám podezře-
ní, že právě mezi legionáři získal táta lásku k divadlu. Oni 
v Rusku divadlo hráli, dokonce i ženské role, protože tam 
žádné ženy nebyly, a tam to asi vzniklo. V Říčanech, když se 
nějaké divadlo chystalo, tak se neobešlo bez něj.“ Vlastenec 
Petříček režíroval, vytvářel kulisy a když bylo třeba, i hrál, 
v souborech Tyl a Dramatika, nacvičoval vystoupení na 
sokolské šibřinky či pro jiné příležitosti. Věnoval se také 
loutkovému divadlu. Z dobových dokumentů můžeme 
vyčíst, že navštěvoval ochotnickou školu, pořádanou Ty-
lovou obcí ochotnickou. Přednášky a praktická cvičení v 
ní mj. vedl autor Světových dějin divadla Vojtěch Kristián 
Blahník.
Zastoupení legionářů v Říčanech bylo silné – při jejich 
stěhování sem jistě sehrála roli blízkost Prahy s mož-
nostmi pracovního uplatnění a patrně výhodné stavební 

parcely. Někdejší spolubojovníci se setkávali a na základě 
přátelství vznikla i dlouhodobá spolupráce, ze které těží 
dnešní muzejní sbírky: „V Mánesově ulici bydlel řídící uči-
tel Jan Tichý, právě s ním táta brouky a motýly sbíral,“ uvá-
dí Jan Petříček mladší. Společně zmapovali celý tehdejší 
říčanský okres. Jan Tichý postupně vytvořil celorepubli-
kovou sbírku. Otec a syn Petříčkovi na brouky jezdívali do 
Louňovic: „Tam jsme chodili do lesa, kde bylo vyrovnáno 
nařezané dřevo. Když bylo v létě horko, nalítávali na ně 
většinou krasci. Je to druh brouka, který je strašně živý a 
špatně se chytá.“ Jan Petříček vzpomíná, že chytání hmy-
zu se věnovali už za první republiky: „Táta sebral mámě 
prostěradlo, vzaly se baterky a šli jsme na louku k lesu. Na 
dvě tyče se prostěradlo natáhlo a zezadu se svítilo baterkou. 
Na bílou plochu začaly lítat můry a brouci.“ Někdy se pou-
žíval stěr: do látkového pytle na bambusové tyči se stírala 
stébla trávy. Z množství napadaného hmyzu se přes skle-
něný válec s gumovou trubičkou, fungující jako pipeta, 
vybral kýžený druh. Padne zmínka o říčanské čtvrti Běliš-
tě: „Žili tam kdysi brouci nosatčíci. A ti byli tak vzácní, že 
byli jen ve Francii a tady,“doplňuje Jan Petříček. Do práce 
na sbírkách pro muzeum se jeho otec plně ponořil po ko-
munistickém puči. Legionář a národní socialista musel 
změnit povolání (až do penze byl zaměstnaný v Ocelaně 
v Uhříněvsi jako skladník). Doba nesvobody se dotkla 
také milovaného divadla. Tehdy pracoval i na herbářích a 
vytipovával památné stromy. Pro výzkumný ústav v Prů-
honicích sbíral místní názvy. Se synem se po léta věnovali 
filatelii, vytvořili spolu originálně vázaná a ilustrovaná 
alba známek. Zemřel krátce po srpnové okupaci, 1. října 
1968. Mluvil tenkrát o tom, že sovětská vojska se tu jistě 
zdrží dlouho.
Jeho jméno v zapomnění jen tak neupadne, i proto, že zů-
stalo uchováno v pojmenování brouka z čeledi Krascovití: 
druh, který objevil, po něm nese jméno Sphenoptera Pet-
říčeki Obbg. 

Renata Skalošová
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Foto: Říčany, Fialka: setkání legionářů zachytil fotoaparát patrně na začátku 30. let. V úvodu článku: Jan Petříček s manželkou Albínou na začátku 60. let
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Zprávy z MASky
• Brožura „Prů-
vodce naučnými 
stezkami Říčan-
ska“ realizovaná 
z dotace Středočes-
kého kraje se blíží 
do finále a brzy se 

můžete těšit na první výtisky.
• Čekáme na výsledky hodnocení naší 
podané strategie do výzvy č. 2 k před-
kládání žádostí o podporu Strategií 
Komunitně vedeného místního roz-
voje. 
• Získali jsme finanční podporu z roz-
počtu Středočeského kraje z Fondu 
kultury a obnovy památek v rámci 
Tematického zadání „Podpora kul-
tury“ na pořádání říjnového festi-

valu řemesel a jablečných slavností 
ve Strančicích. Program bude i letos 
díky této dotaci velmi bohatý.
• Dovolujeme si touto cestou podě-
kovat zástupcům obcí, které projed-
návají na základě setkání starostů ze 
dne 11. 5. 2016 průběžně finanční 
podporu pro MAS na svých zastu-
pitelstvech. Již nyní víme, že bu-
doucnost MAS není lhostejná obcím 
Kamenice, Klokočná, Louňovice, 

Čestlice a Struhařov a městům Mni-
chovice a Říčany. Děkujeme. 
Kancelář MAS je pro veřejnost ote-
vřena každé úterý od 8 do 16 hodin. 
Ostatní dny po telefonické domluvě. 
Omlouváme se za omezený provoz, 
který je vzhledem k současné perso-
nální kapacitě MAS nezbytný.

Pohodové letní dny přeje vaše MASka
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Dne 13. 7. 2016 se dožívá 85. na-
rozenin moje milovaná maminka a 
paní učitelka Marta Veselá.
Vzpomeňte si prosím na ni všichni, 
kdo ji znáte a máte rádi - pro její 
srdečnou a laskavou povahu.

Syn Martin

Dne 10. 8. uplyne pět let 
od doby, kdy nás navždy 
opustili naši drazí Jirka, 
Zuzka a Martin z Mukařo-
va, kteří společně za tragic-
kých okolností zahynuli.

Za vzpomínku děkují 
Marcela a Petr Jirsovi 
a rodinaDne 19. 8. 2016 by se dožil 70 let pan Jan Zvířecí z Kuří u Říčan. 

Vzpomíná manželka Zdenka s rodinou.

Společně objevovat nové břehy – 
Gemeinsam neue Ufer entdecken

Jak jsme vás již dříve informovali o 
letních prázdninách se žáci říčan-
ských škol zúčastní projektu Komise 
pro partnerská města Říčany, Twin-
ningu Říčany a úřadu města Grabow 
(SRN), projektu Společně objevovat 
nové břehy - Gemensam neue Ufer 
entdecken, který je možné realizo-
vat jak díky finanční podpoře part-
nerských měst Říčany a Grabow, tak 
Česko-německého fondu budouc-
nosti. Tento projekt nebude již pouze 
bilaterální, nýbrž trilaterální. Zúčast-
ní se jej mládež z Čech, Německa 
a Polska. Žáci se nalodí na palubu 
projektu 13.8.2016 a budou se plavit 
9 dní. Skutečná plavba po Baltském 
moři na lodích bude však trvat pouze 

5 dní. Na programu bude řada akti-
vit jako např. jazyková animace, te-
ambuilding (horolezení, pádlování, 
sportovní a společenské aktivity...) 
a poznávání jak paluby a řízení lodi, 
tak pobřeží. Žáci budou rozvíjet své 
jazykové dovednosti a dále budou 
interkulturně vzděláváni. Plavba 
bude uskutečněna z Rostocku/ War-
nemünde do polského přístavního 
města Schwinemünde na ostrově 
Usedom. Doufáme, že všichni se vrá-
tí plní zážitků, nových přátel a chuti 
účastnit se dalších Twinningem or-
ganizovaných akcí (http://twinning.
ricany.cz/partnerstvi/cz) a projektů.

Martina Dvořáková

Pavlína Šantorová 
Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka 
MAS

Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

Petra Přílučíková 
Ředitelka MAS
Projektová manažerka 
MAS

Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty@ricansko.eu
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Škoda 100 na cestách
Už jen čtrnáct dní zbývá do startu naší expedice. Děku-
jeme všem startérům a partnerům, bez vás by to nešlo! 
K příležitosti odjezdu plánujeme dvě akce. 8. července od 
15:00 pod záštitou osadního výboru Strašín na hřišti na 
Strašíně (vedle cvičiště pro pejskaře) neformální rozlou-
čení s koncertem kapely Yetti ON a také s možností pro-
hlédnout si naší Škodu 100. Vstupné je dobrovolné a jeho 
výtěžek použijeme na benzín. Na místě bude připravené 
tradiční občerstvení, pivo, limo, grilovaná šunka a další. 
Oficiální odjezd naší expedice je 16. července z Masary-
kova náměstí v Říčanech od 15:00. Na obou akcích bu-
dou k zakoupení naše dárkové předměty jako samolepky, 
rybičky Mikov a trička. Zakoupením trička přispějete 
na nadaci 1000 statečných. Naši cestu můžete následně 

sledovat na www.skoda100nacestach.cz na Facebooku 
popřípadě poslouchat reportáže na vlnách Radiožurnálu. 
Na obě akce jste srdečně zvaní, přijďte v hojném počtu jíd-
la a pití bude dost.

Ohlédnutí za prvním Říčanským Handmade marketem
Máte rádi osobitou atmosféru trhů, kde vás prodejci 
lákají ke svému stánku se zbožím, u kterého se sezná-
míte s jeho příběhem, vzduchem se line vábivá vůně 
čerstvě namleté kávy a k nakousnutí vybízejí domácí 
mňamky? Já tuto atmosféru miluji. Mimo jiné i proto, 
že nákupem u místních výrobců přímo podporujeme 
lokální ekonomiku a kreativní lidi, kteří plody své váš-
ně dělají radost všem okolo. 

Ve spoustě světových měst má Handmade market vý-
znamné postavení, těší se popularitě a podpoře nejen 
místní komunity. Proč tedy nezavézt podobnou tradici 
v našich Říčanech? 
Datum jsme stanovili na 14. května a místem setkání jsme 
zvolili krásné a pro akci vhodné prostory kavárny Steam 
Coffee (nejen pro příjemný úsměv a lahodné domácí ob-
čerstvení paní majitelky Ludmily Křenkové).
Na historicky prvním říčanském Handmade marketu se 
sešla celá třicítka vystavovatelů od tradičních řemesel 
jako je výroba košíků či drátěného zboží, přes moderní 
dyzajnové kousky oblečení a módní doplňky, různorodé 
šperky pro lesní víly i dámy, skleněné vitrážové objekty, až 

po domácí ekologickou kosmetiku. Rozhodně bylo z čeho 
vybírat. 
Naším cílem bylo a je vedle podpory místních tvůrců také 
poskytnout prostor pro sdílení, networking a další osob-
ní rozvoj. V rámci doprovodného programu jsme pokřtili 
prvotinu Lucie Nobis, knihu Mateřství a Seberealizace, 
která stojí mimo jiné za celým projektem Handmade mar-
ketu. Měli jsme možnost zúčastnit se poutavé diskuze na 
téma ekomódy a konceptu kontinua v praxi. Zazpíval nám 
Tomáš Janoušek za folkovou kapelu Rubinet a Veronika 
Solisová rozvlnila kavárnu jižanskými rytmy. Mnozí si 
také v rámci workshopů vyrobili něco svého na památku.  
Za nás a v souladu s obrovským množstvím ohlasů hodno-
tíme akci jako velmi povedenou. Podařilo se nám společně 
vytvořit jedinečnou energii. Díky týmu Steam Coffee za 
profesionální přístup a všem, kteří přišli, za to, že sdílíme 
stejné hodnoty, které tímto podporujeme. Věříme, že se 
z akce stane tradice. 
Další termín: sobota 26.11. 2016, Vánoční Handmade 
market – stejné místo, stejně naladění lidé a ještě úžasněj-
ší atmosféra. 

Lucie Vybíral Pastrňáková
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Aquapalace v červenci a srpnu
Prázdniny jsou konečně tady! Aquapala-
ce Praha s tím počítá – na celé léto jsme 

připravili pro děti nabitý program plný zábavy a akčního 
dovádění uvnitř i venku. V létě návštěvníky čeká nová forma 
animací, kdy se animátoři ujmou dětí našich návštěvníků a 
naučí je tančit, hrát na bubínky nebo zpívat. Děti poté na 
podiu předvedou, co se naučily. A otevíráme novou kavár-
nu ve vstupní hale. Novinek na léto je mnoho, všechny in-
formace budou aktualizovány na www stránkách nebo na 
Facebooku.

Každý den po celé letní prázdniny budou pro děti připra-
veny workshopy:
Taneční workshop

 Profesionální lektorky budou děti učit taneční kreace, 
které následně předvedou na podiu před všemi návštěvní-
ky Aqupalace Praha.

 Podle věku dětí vyberou vždy choreografie podle nároč-
nosti

 Workshop vždy trvá 45 minut
 Představení pro rodiče, každý účastník workshopu do-

stane dárek od partnera dne.

Kreativní workshop
 Umělecky založená lektroka si děti odvede na kreativní 

workshop
 Ten bude spočívat v tom, že si děti něco pěkného vyrobí, 

namalují apod. - tuto věc dáme na podium na vystavku a 
až budou děti odcházet domu z vystavky si odnesou i před-
mět, který si vyrobili

 Každý účastník workshopu dostane dárek od partnera 
dne

Hudební workshop
 Účelem workshopu je udělat z dětí kapelu, která bude 

hrát na nástroje (buben, tamburína, rumba koule, apod.)
 Animátor jim nejdřív vysvětlí, odkud nástroje pocháze-

jí, pak jak na jednotlivé nástroje naučí hrát (každé dítě si 
vyzkouší svoje)

 Každý účastník workshopu dostane dárek od partnera 
dne

Každý den od 19:00 SWIMMING POOL PARTY u ven-
kovního bazénu s DJ’s Grébik. 
Speciální letní drinky, karaoke, muzika a další zábava!!!

Červenec
1. – 3. 7. - Zahájení letních prázdnin - Pro děti je připrave-
no spoustu zábavy a mohou se těšit na Pohádkové zpíván-
ky. Partnerem akce je Corny.
5. – 6. 7. - Dějepisný kvíz nejen pro děti
9. - 10. 7. - Podvodní focení s mořskou pannou    
16. – 17. 7. - I. a II. semifinále Miss léto 2016
23. 7. - III. semifinále Miss léto 2016 - Kde jinde uspořá-
dat akci Miss léto, než právě v Aquapalace Praha? Plavky, 
krásné ženy, sluníčko, zábava to jsou věci, které nám jed-
noznačně pojí spolupráci s Miss léto 2016. 
24. 7. - Plavme pro dobrou věc - Za každý odplavaný kilo-
metr bude zaslán finanční příspěvek na dobrou věc.
30. – 31. 7. - Víkend jako v Texasu 

Srpen
5. 8. - DJ’s Day
6. – 7. 8. - Magický víkend - Čeká nás pořádně začarovaná 
show kouzelníka Čáryfuka a laboratorní chemické poku-
sy.
10. 8. - Media Day a autogramiáda Lucie Vondráčkové - 
dětem  pod 150 cm, budeme rozdávat vstup na koncert 
Lucie Vondráčkové zdarma v rámci jejího Letního turné 
v letních kinech
13. – 14. 8. - Víkend integrovaného záchranného systému 
Středočeského kraje
19. 8. - Módní přehlídka
20. – 21. 8. - Podvodní focení s mořskou pannou
27. – 28. 8. - Staň se AQUASTAR – zpěváci sobota, taneč-
níci neděle
31. 8. - Loučení s prázdninami

Více informací na www.aquapalace.cz
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ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PORADNA PRO PODNIKATELE
Další profesní posun 
firmy RADIUS Říčany   
- Ing. Andrea Jeriová 
se stala daňovým 
poradcem
Čtenáři KURÝRU již mají v pově-
domí společnost RADIUS Říčany 
s.r.o. jako místní firmu, poskytující 
služby vedení účetnictví. Majitelka 
RADIUSu Ing. Věra Tauberová s ve-
likým potěšením a profesní hrdostí 
touto cestou sděluje všem čtenářům 
a zákazníkům, že naše klíčová za-
městnankyně Ing. Andrea Jeriová 
úspěšně složila velmi náročné pro-
fesní zkoušky před zkušební komisí 
Komory daňových poradců a stala 
se daňovým poradcem s evidenčním 
číslem 5085. Činnost daňového po-
radce bude Ing. Andrea Jeriová vy-
konávat prostřednictvím společnosti 
RADIUS Říčany s.r.o., což konkrétně 
znamená, že RADIUS Říčany s.r.o. 
bude zapsán v oficiálním seznamu 
poradenských společností, vedeném 
Komorou daňových poradců v Brně, 
a Ing. Andrea Jeriová bude v RADIU-

Su  odpovědnou osobou pro oblast a 
problematiku daní. O velikosti a vý-
znamu úspěchu Ing. Jeriové nejlépe 
svědčí citát převzatý přímo z inter-
netových stránek Komory daňových 
poradců, kde je uvedeno toto „Pokud 
daňový poradce musel složit poměrně 
náročné zkoušky, aby mohl vstoupit 
do profese, pak tyto zkoušky slouží 
jako důkaz jeho odborné kvalifikace, 
tj. komplexní znalosti celého daňo-
vého systému. Zkoušku na daňového 
poradce úspěšně složí 20 – 30 % ucha-
zečů. U zkoušky uspějí jen ti nejlepší 
uchazeči, kteří jsou schopni složit kva-
lifikační zkoušku díky svým širokým 
teoretickým i praktickým znalostem a 
zkušenostem.“ Pokud uvážíme, že na 
každý termín zkoušek se přihlašují 
stovky uchazečů a letos jich v jarním 
termínu uspělo celkem 47, pak se 
tento úspěch Ing. Jeriové jeví jako 
opravu mimořádný a významný.
Proto bych touto cestou ráda ještě 
jednou osobně blahopřála Ing. Jeri-
ové k tomuto velikému profesnímu 
úspěchu a také bych chtěla vyjádřit 
své poděkování za její dosavadní prá-

ci pro společnost. Velmi se těším na 
naši další spolupráci a vážím si jejího 
rozhodnutí setrvat v naší společnosti 
i do budoucna.   

Ing. Věra Tauberová 

Téma na  prázdniny: 
Elektronická evidence 
tržeb  -  pomůžeme 
vám se na ni připravit
Elektronická evidence tržeb (EET) je 
velké téma, které je mezi veřejností 
hojně diskutováno.  Ať už s jejím zave-
dením souhlasíme, nebo ne, musíme 
všichni respektovat zákonné rámce, 
které platí v této republice. A zatím je 
právní stav takový, že od 1. 12. 2016 
je EET skutečností a povinností pro 
vybrané druhy činností (konkrétně 
ubytovací a stravovací služby) s tím, 
že další fáze podle oborů podnikání 
budou následovat. Zcela nepochybně 
bude zavedení EET u každého podni-
katele vyvolávat spoustu otázek, ne-
jasností či dotazů a také technických 
problémů. Podobnou situaci jsme 
zažili začátkem tohoto roku v souvis-
losti se zavedením kontrolních hláše-
ní. Naše společnost tehdy uspořádala 
odborný seminář na toto téma, jehož 

obsahem a náplní bylo seznámit naše 
zákazníky srozumitelným způsobem 
s touto problematikou. Přednášková 
místnost byla beznadějně zaplněná a 
ze zpětných reakcí jasně vyplynulo, 
že právě toto našim zákazníkům chy-
bělo. Chyběly jim správné informace, 
rady jak postupovat a řešit svou kon-
krétní situaci, chyběl jim srozumitel-
ný výklad. Protože ohlas byl opravdu 
neuvěřitelně pozitivní, připravuje 
RADIUS Říčany na dobu po prázd-
ninách projekt SEMINÁŘ k EET, 
jehož odborným garantem bude naše 
klíčová pracovnice Ing. Andrea Jerio-
vá, daňová poradkyně. Protože však 
EET přináší vedle účetních a daňo-
vých otázek také otázky praktického 
(technického) řešení, spojil se RADI-
US pro realizaci tohoto projektu s od-
borníky z oblasti výpočetní techniky. 
Budeme tedy schopni nejen našim 
zákazníkům, ale i nejširší veřejnosti 
poskytnout kompletní informace, 
rady i konkrétní technická řešení 

tak, aby se na povinné zavedení EET 
mohli v klidu a s předstihem připravit 
a nebyli na celou situaci sami. Naším 
cílem je, aby účastník semináře nejen 
porozuměl celé problematice z pohle-
du účetního či daňového a mohl své 
dotazy řešit s daňovým poradcem, ale 
aby účastník dostal i konkrétní pod-
poru a pomoc při technickém zajiště-
ní celého procesu zavedení EET. Sle-
dujte tedy zářijové číslo KURÝRU, 
kde se již dozvíte konkrétní termíny 
a místo konání SEMINÁŘE k EET, a 
také i způsob, jak se na seminář při-
hlásit.
Za sebe osobně přeji všem čtenářům 
krásné léto a budu se těšit, že si naši 
rubriku opět otevřete v září.
 V případě jakýchkoliv dotazů nevá-
hejte kontaktovat RADIUS Říčany 
s.r.o., rádi se vám budeme věnovat.             

Ing. Věra Tauberová 
tel. 728 832 303

vera.tauberova@radiusricany.cz
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sport | kultura | zábavaVÍKEND
CESTOVATELSKÝCH
FILMŮ23.-25. září

Dan Přibáň
(Trabanti)

Markéta Kutilová 
(válečná fotografka 
a novinářka)

Cestovatelské filmy

Historická autobusová linka

Přednášky:



Mezi námi

REALITNÍ PORADNA

Ing. Jana 
Karlachová
Vaše realitní 
makléřka pro 
Říčany a okolí

Chcete také po-
radit při prodeji, 
koupi nebo proná-
jmu nemovitosti? 
Pošlete mi svůj 
dotaz k problému, 
který řešíte. 

Otázka: Dobrý den. Chtěla bych prodat chatu a následně 
do půl roku koupit rodinný dum. Veškeré peníze z prodeje 
chaty chci použít na koupi tohoto domu. Musím zaplatit 
daň z příjmu nebo ne? Jitka T

Odpověď: Dobrý den, pokud použijete peníze za prodej 
chaty k pořízení vlastního bydlení, pak jste od platby 

daně z příjmu osvobozena. Je tam podmínka, že tuto 
vlastní nemovitost k bydlení musíte koupit do konce ná-
sledujícího roku po roce, ve kterém došlo k prodeji první 
nemovitosti.

Otázka: Dobrý den, našli jsme si podnájem v bytě a v ná-
jemní smlouvě stojí, že nájemník je povinen hradit „běžné 
opravy v bytě“. Co se vše dá považovat za běžné opravy? 
Co když se porouchá plynový kotel a bude potřeba pořídit 
nový – je to ještě běžná oprava? Jan N.

Odpověď: Dobrý den, obecně lze říci, že běžné opravy jsou 
všechny drobné opravy, jejichž souhrn za rok nesmí pře-
sáhnout 100 Kč za 1 m2 užitné plochy bytu (např. v bytě 
50 m2 je to maximálně 5000 Kč za rok). Co je nad tento 
limit, hradí pronajímatel. Výměna plynového kotle není 
„běžná oprava“. Co vše je považováno za drobné opravy 
se sem bohužel nevejde, ale najdete to v poradně na mém 
webu www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

Ráda vám zodpovím další dotazy, z nichž některé  
s vaším souhlasem otisknu v dalším čísle. 
Dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz

Přeji krásné léto! Jana Karlachová
REMAX VIP, Černokostelecká 245/67, Říčany
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Olivova dětská léčebna 

pořádá sbírku obnošeného 
dětského oblečení 

pro děti 
z dětských domovů. 

Velikosti 
98–140 

Všem děkujeme

 Volejte pí. Peřinková 
728 524 983
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Názory

Moderní technologie mění společnost, sociální chování jednotlivců a 
zároveň způsoby komunikace a řízení

Reaguji překvapeně na emotivní a pře-
pjaté reakce opozice na projekty typu hla-
sování D2.1, participativní rozpočtování 
nebo návrh na mobilní aplikaci přibližu-
jící občany blíže službám a informacím 
radnice. Hesla typu „zbavování se odo-
povědnosti“, „malá menšina nahrazuje 

rozhodování delegovaných zástupců ve volbách“ či „ne-
dostatek informací pro přímé rozhodování občany“ uka-
zuje na hluboké nepochopení přicházejích společenských 
a sociálních změn vyvolávaných možnostmi nových tech-
nologií.
Technologie umožňující být on-line 24 hodin denně, so-
ciální sítě schopné okamžitě reagovat na jakoukoliv udá-
lost nebo různé typy mobilních aplikací se již propsaly do 
našich životů, mění zažité chování firem a jejich podniká-
ní a nevyhnutelně pronikají i do řízení všech politických 
a sociálních systémů tedy i měst a obcí. Interakce mezi 
voliči a volenými zástupci ve 20. Století končila volbami, 
v mezidobí byla komunikace omezená. Současná doba je 
mnohem dynamičtější a umožní v budoucnu být v kontak-
tu s téměř každým občanem- voličem. Když se podíváme 
na moderní trendy řízení měst a obcí na západ od našich 
hranic je naprosto zřejmé, že interaktivita vedení měst 
směrem k občanům a jejich zpětná vazba je zcela nepře-
hlédnutelný trend. Lidé jsou a budou schopni více ovliv-
ňovat dění kolem sebe právě díky novým technologiím. 
Jde nejen o komunikaci, ale také o tzv. „Internet věcí“, 
který přinese občanům další informace a služby např. o 
dopravě, o stavu ovzduší, o parkovací kapacitě a mnohem 
víc. 
Osvojení si těchto nových způsobů komunikace bude 

dlouhodobý proces. Poukazovat dnes na momentálně 
malé počty zúčastněných v těchto projektech je podobné 
jako v 90. letech argumentovat proti prvním kufříkovým 
tlačítkovým mobilním telefonům. Ano, bylo jich pár a byly 
velmi drahé, ale dnes jsou mobilní telefony neodmysli-
telnou součástí našich životů. Funkce těchto telefonů by 
před deseti lety patřily do oblasti sci-fi. Technologický po-
krok přímo ovlivňuje naše chování a komunikaci v závis-
losti na technologických možnostech. 
Samozřejmě pořád platí, že finální odpovědnost za roz-
hodnutí mají politicky zvolení zástupci. To nikdo neroz-
poruje, cílem těchto projektů je dát voličům nástroje k 
vyjádření jejich názoru na důležitá témata a podílet se více 
na jejich řešeních. Vedení města a zastupitelé budou mít 
mnohem lepší přehled o názorech svých voličů a budou 
tak moci rozhodovat kvalitativně lépe. 
My nemůžeme a ani nechceme ignorovat tyto trendy, 
které přinesou větší účast občanů na ovlivňování kvality 
života v místě jejich bydliště. Bojovat proti těmto trendům 
a vyčítat tyto aktivity vedení města ukazuje na nedostatek 
rozhledu a znalosti věci. To o čem může být diskuze je 
volba technologické platformy tj. má to být komunikační 
platforma D2.1 nebo některá jiná, jaké funkce a infor-
mace má mít městská mobilní aplikace nebo zda má mít 
městský informační systém takové či jiné parametry. 
Diskuze by to měla být věcná, o tématu. Bohužel zatím 
dochází pouze k používání polopravd a demagogických 
argumentů, které k žádné věcné diskuzi nepřispívají. 

Martin Gebauer, zastupitel za KM
Pracuje jako generální ředitel 

telekomunikační společnosti

Další odsunutí dostavby pražského okruhu může mít pro Říčany 
nepříjemnou dohru

Rozhodnutí vlády ze začátku června, 
kterým byla dostavba Pražského okru-
hu mezi D1 a Běchovicemi vyřazena z 
prioritních staveb, u kterých při troše 
štěstí nebude nutno projít znovu celým 
procesem posuzování dopadu stavby na 
životní prostředí (EIA), je samo o sobě 

nešťastné a obyvatelům Říčanska a jihovýchodu Prahy 
v podstatě vzalo šanci dožít se výraznějšího zlepšení do-
pravní situace v regionu. Stává se tak navíc v době, kdy 
bylo vydání územního rozhodnutí na dosah, protože tento 
úsek má díky mravenčí práci mnoha lidí podporu praktic-
ky všech zúčastněných. Nyní však hrozí, že se dostavby 
okruhu nedočkáme dříve než za 10 - 15 let, a to s sebou 
přináší možnost, že přeložka silnice II/101 (Říčanská) v 
oblasti Pacova bude realizována ještě před dokončením 
okruhu a stane se v podstatě jeho náhražkou.
Proti tomuto záměru se naštěstí svou peticí jasně postavil 

osadní výbor Pacov, neboť přeložka má být vedena přímo 
křižovatkou U Křížku, tedy v podstatě mezi domy. Na 
základě petice pak město zaslalo svůj nesouhlas s navr-
ženým vedením komunikace Krajskému úřadu. Problém 
je, že dříve město zaslalo kraji opakovaně souhlas s touto 
přeložkou, na základě kterého byla podniknuta řada kro-
ků v přípravě investičního záměru. Územní rozhodnutí 
nebylo vydáno, a tak se zatím můžeme dočkat maximál-
ně požadování náhrady vynaložených nákladů od Kraje 
a nevůli obcí mezi Pacovem a Úvaly, kterým budou auta 
i nadále jezdit pod okny. Každopádně projekt je hotový, 
a byť se nejedná o dvouproudou komunikaci, dopravu by 
především v případě neexistence obchvatu Prahy do Ří-
čan významně zahustil.
Odklad výstavby navíc zřejmě oddálí i přípravu přeložky 
silnice II/107 mezi silnicí č. 2 Kutnohorskou a D1 kolem 
Tehova, Světic a Všechrom, jak navrhuje dopravní studie 
revidovaná krajem v loňském roce. Ta by odklonila dopra-
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Říčany se vzdalují lidem
Politika je služba pro lidi. A obzvlášť ko-
munální politika, ta je o těsném kontaktu 
s občany města. Tím, že jsem chodila pěš-
ky i v době, kdy jsem byla místostarost-
kou, a chodím pěšky i nyní, měla jsem a 
mám tak možnost pohovořit s lidmi, sly-

šet jejich problémy. I zastupitelstva bývala živější, chodilo 
více lidí a probíhala i diskuse. 
Jsem proto smutná, když vidím, že v poslední době na 
zasedání zastupitelstva nechodí vůbec žádní lidé, sál je 
prázdný a my tam během jednání nemáme žádnou zpět-
nou vazbu obyvatel (chápu, že v televizi je to rozdílné, 
člověk mluví a zpětnou vazbu nedostává, tedy vlastně ani 
nepotřebuje, ale pro komunální politiku je zpětná vazba s 
občany nejdůležitější).
Kladu si proto otázku, čím to je. A vidím dva možné dů-
vody. Ten první je paradoxně snaha současného vedení 
města nechat občany o všem rozhodovat interaktivně, na 

internetu. Nebo teď dokonce v mobilu. Ano, jsme v 21. sto-
letí a modernizace je nutná. Ale ne cestou, kterou jsme se 
vydali v Říčanech. Někdo na radnici rozhodne, jaké mají 
obyvatelé problémy, a nechá je v D21 určit, v jakém pořadí 
tyto problémy cítí. Ale co když občané města mají jiné po-
třeby, které se vedení radnice do jejich ankety nevejdou?  
Co když občané chtějí, aby se jejich problémy řešily, a ne 
se pořád jen sestavovaly do anonymních žebříčků? Je jas-
né, že pokud zástupci města nevyzvou k AKTIVNÍ disku-
si, kliknutí na internetu mezilidské vztahy nevyřeší. 
A druhý problém je, dle mého, arogance zástupců radni-
ce. Občan není v diskusi s radnicí rovnocenný partner. Na 
zastupitelstvech, i v Kurýru, zástupci vedení města musí 
mít vždy poslední slovo. Vždy musí oni přesvědčit druhé, 
že se mýlí, a že město vše ví nejlíp. Věcná diskuse byla na-
hrazena arogancí a mentorováním. A v tom vidím velký 
problém. Říčany se vzdalují lidem.

Karla Egidová, zastupitelka

vu mimo obce i naše město přímo na dálnici. Nutno říct, 
že se podle studie jedná především o dopravu obyvatel 
v našem regionu, tranzitní doprava v ní hraje významně 
menší roli. Její výstavba je však vedením obcí podmiňová-
na dokončením stavby mezi D1 a D11. 
Změna podpory přípravy výstavby této části obchvatu je 
nepochopitelnější o to víc, že stavba je považována za nej-

důležitější nejen v našem regionu, ale dost možná v celé 
zemi. Tranzitní doprava i díky výstavbě jiných úseků dál-
nic naroste, ale i kvůli neexistenci kapacitního propojení 
dojde k výraznému zhoršení dopravy u nás. To nesmíme 
dopustit! 

Miloslav Šmolík, zastupitel

Souhlasím s Karlou Egidovou, že poli-
tika je službou pro lidi. Ale to je tak je-
diné, v čem má pravdu. Není pravda, že 
na zastupitelstvu občané nediskutují. 
Třeba výstavba školy Magic Hill přinesla 
živou diskuzi s plným sálem, stejně tak 

schvalování návrhu na úplný zákaz automatů. Lidé chodí 
a mají svobodu vystoupit. S říčanskými obyvateli se stý-
kám velmi intenzivně na ulici, při veřejných projednáních 
nebo v rámci setkání z Očí do očí. A kupříkladu text petice 
osadního výboru v Pacově k silnici 101 se finalizoval před 
jejím zahájením u mě v kanceláři, přičemž jsem navrhl i 
cesty, jak získat co nejvíc podpisů. Jenže to K. Egidová 
či M. Šmolík netuší. Chodím pěšky, jezdím na kole, jsem 
mezi lidmi neustále. Problémy řeším o nedělích i svátcích, 
někdy se to povede, jindy ne. Karla Egidová už nesedí ve 
vedení města, a proto nemá přehled o tom, že komunikace 
vedení města s obyvateli je ještě intenzivnější a o něco peč-

livější než dřív. Kromě osobních setkání přibyla i komu-
nikace prostřednictvím Facebooku nebo právě prostřed-
nictvím „Řídím Říčany“. A sbíráme podněty a nápady ze 
všech směrů a stran – od dětí i dospělých. Myslím si, že 
Karla Egidová tak mluví pouze o svém zkresleném poci-
tu, který vychází z toho, že je v opozici. Volby jsou věrný 
důkaz toho, jak je na tom politik s důvěrou u veřejnosti. 
ODS ve volbách neuspěla, protože se lidem vzdálila a lidé 
viděli, že vede neférovou volební kampaň. Bohužel vedení 
ODS nevidí vinu u sebe, dává ji mně a Klidnému městu. 
Namísto odstoupení hlavních lídrů a změny kurzu pokra-
čuje volby nevolby v negativní kampani. Ta je však lichá 
a sterilní. Nálepku nepřilepím, nebudu říkat, že je někdo 
arogantní, zhrzený nebo hloupý… Jen řeknu, že hlasování 
„Řídím Říčany“ inspiruje mnoho obcí nejen v České re-
publice právě jako inovace v komunikaci s voliči. Vždyť se 
jen aktivně ptáme na názor!

Vladimír Kořen, starosta

Územní plán města
Radní David Michalička má pravdu, když říká, že město 
dodnes doplácí na ÚP z devadesátých let. Vznik tohoto 
megalomanského ÚP, vydaného  v devadesátých letech 
za starosty Františka Vrby, pamatuji. Byl jsem v té době 
členem tehdejší stavební komise, kde se UP tvořil. Pama-
tuji se dobře, jak tam někteří členové prosazovali zasta-
vění rozlehlých ploch, zejména Jarda Richter, který byl 
jeden čas předsedou této komise, byl v tomto směru velmi  
agilní. Já jsem si tenkrát říkal, že snad máme osvíceného 

starostu, který na to nepůjde. No mýlil jsem se. Franta 
Vrba, obklopen pochlebníky ze své šarže takříkajíc „zblb-
nul“, což se starostům občas stává, trpěl velikášstvím, ve 
svých očích byl nejchytřejší a s těmito lidmi si postupně 
notoval. Já jsem tuto komisi i z tohoto důvodu a po roz-
kmotření se starostou opustil, výsledek jsem pak pouze 
trpně zaznamenal. Časem jsem pochopil, že tito jedinci 
již v té době sledovali své  budoucí zájmy, na které jsem já 
ve své prostotě ani nepomyslil. Dá se směle říci, že těmto 
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Říčany zázraky přírody - aneb psi na šňůru a někteří do náhubku

několika lidem vděčíme za to, že se z našeho města stává 
ohromná zastavěná aglomerace, která má k někdejší ma-
lebnosti daleko. A samozřejmě tehdejšímu  zastupitelstvu, 
které to svou většinou, která svého starostu podporovala, 
akceptovalo.
Druhá chyba, alespoň podle mého názoru, bylo ta, že 
město nevyužilo možnosti do konce roku 2011 změnit 
ÚP, aniž by muselo platit náhrady vlastníkům pozemků, 
kterým by se touto změnou jejich pozemky vyňaly ze za-
stavitelných ploch. Šlo to samozřejmě udělat pouze tam, 
kde ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí, ale takových 
ploch bylo dost. Jako člen tehdejšího výboru pro územní 

rozvoj jsem to někdy v roce 2009 navrhoval, ale paní sta-
rostka Mrázová a paní Šťastná, vedoucí odboru pro územ-
ní rozvoj, to odmítly s tím, že se obávají soudních sporů. 
Dodnes jsem to nepochopil.  Po volbách na podzim 2010 
se nové vedení radnice teprve rozkoukávalo a popravdě 
nebylo časově již v jeho možnostech v tom mnoho udělat. 
A tak je to tak, jak to je. Dnes již není síly, která by postup-
nou zástavbu těchto ploch zarazila. Město by tyto náhrady 
finančně neuneslo.

Václav Macinauer

Člověk by si po přečtení oné vyhlášky a na ni navazujících 
článků pomyslil, že na každého obyvatele Říčan připadne 
minimálně tak pět psů, že říčanské ulice lemují místo aut 
psi a že zabahněné rybníky jsou od psích výkalů. Čtenář 
Kurýru by si snad řekl, páni, ty Říčany jsou ale akční, en-
vironmentální, sociální a moderní; obyvatel Říčan by pak 
doufal, že vedení města bude s podobným švihem přistu-

povat k dopravní situaci města nebo k žalostně podivné-
mu rozmístění odpadkových košů. 
Očekávala bych debatu na úrovni, argumentující, vedoucí 
k řešení, ne debatu připomínající bulvár, vrcholnou politi-
ku. Uložení povinnosti majitelům psů mi připadá nepřija-
telně restriktivní, vytvářející strach, nejistotu a negativní 
naladění ve městě, zcela nepodporující odpovědnost kaž-

Vše není jenom černé nebo bílé
Problematika změny využití pozemku soukromého vlast-
níka není tak jednoduchá, jak se pan Macinauer, při vší 
úctě k němu, snažil ve svém článku nastínit. Již v roce 
2009 Nejvyšší správní soud (NSS) judikoval, že při tvor-
bě územního plánu je možné zasáhnou do práv vlastníka 
pozemku bez jeho souhlasu, ale jen v přiměřené míře, kte-
rá odpovídá intenzitě sledovaného veřejného zájmu. Při-
měřenost zásahu do vlastnického práva jednotlivce pak 
může přezkoumat soud. Stejně tak NSS už v roce 2009 
dovodil, že se vlastník v takových případech může domá-
hat přiměřené náhrady, aniž by to bylo výslovně uvedeno 
ve stavebním zákoně.  Příklad z Říčan. Na základě žalob 
několika vlastníků jsme proti provedené změně ÚP ustá-
li jeden jediný spor. Hlavním důvodem bylo to, že jsme v 
tomto případě u soudu prokázali, že jsme s vlastníkem 

před změnou územního plánu jednali, navrhovali vykou-
pení pozemku nebo směnu za pozemek stejné hodnoty v 
podobné lokalitě a vlastník pozemku na tyto návrhy nepři-
stoupil. 
Část jeho pozemku byla územním plánem určena pro vý-
stavbu komunikace. Jiné spory jsme bohužel prohráli a to 
zejména tam, kde jednání s vlastníky neproběhlo a inten-
zitu veřejného zájmu, která by ospravedlňovala zásah do 
vlastnických práv majitelů pozemků, soud neuznal. Na-
štěstí došlo jen ke zrušení části změn územního plánu a ne 
územního plánu jako celku. Na základě těchto skutečností 
jsme opravdu každou takovou změnu v neprospěch vlast-
níků velmi zvažovali a naše obavy z možných budoucích 
soudních sporů byly zcela jistě opodstatněné. 

Adriena Mrázová

Reakce na občasník Buldog 
Dovoluji si reagovat na výše uvedený článek, jelikož pisa-
tel nás značně zneklidnil svým vyjádřením a zjevným ne-
souhlasem s opravami cest pro pěší a cyklisty. Vybudování 
cesty v říčanském lese a oprava cesty v okolí koupaliště Ju-
reček a dále podél potoka je velkým přínosem pro rodiny 
s dětmi, pěší turisty a procházející se důchodce. Konečně 
lze v Říčanech najít místo pro provozování pohybových 
aktivit, bez rizika střetu s dopravním prostředkem.
Říčany, resp. Radošovice byly již v minulém století pova-
žovány za místo vhodné pro rekreaci, s čistým vzduchem. 
Své rekreační vily si zde stavěli pražští bohatí podnikatelé. 
Manželé Olivovi vybrali toto místo za nejvhodnější pro vy-
budování dětské ozdravovny.
A dnes… celé město je značně přetíženo automobilovou 
dopravou, těžké kamiony ničí městské silnice, které nej-
sou často konstrukčně vhodné pro tak vysoké zatížení. 
Řidiči parkují svá vozidla na chodnících, ale i po stranách 

jízdních pruhů, bez ohledu na to, zda je dostatečné místo 
pro průjezd jiných vozidel, ale také na zákazech zastavení. 
Hrůzným příkladem je ulice Rýdlova, ve která jsou zapar-
kována auta bezohledně po obou stranách silnice v jízd-
ním pruhu vyhrazeném pro cyklisty.
Snaha o vylepšení dopravní situace v Říčanech není „ne-
logické protěžování jedné skupiny účastníků silničního 
provozu jen proto, že na radnici má tuto oblast na starost 
fanatický cyklista“, ale je velkým přínosem i pro veškeré 
pěší občany, rodiny s dětmi a výsledkem bude i zvýšení 
bezpečnosti pro cesty dětí do škol.
Vzorem nám říčanským mohou být i daleko menší města 
v Německu, Itálii, Rakousku, Velké Británii, v jejichž cen-
trech jsou pohyb a hlavně parkování motorových vozidel 
velmi omezeny, náměstí bývají pěšími zónami a vedle sil-
nic či podél řek a jezer jsou kilometry cyklostezek, které 
mohou užívat bez rizika úrazu či střetu s auty všichni ne-
motoristé.

Marcela Selixová
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Odpovědnost nebo zdraví?
Ačkoli se novela vyhlášky o veřejném po-
řádku týká cca 22 % psů Říčanech (tedy 
cca 350 psů v 17ti tisícovém městě), tak 
toto téma z veřejné diskuse, či spíše pole-
miky,  nemizí.  Je však vhodné zastavit se 
nad argumentací, které se prý přiklání až 
údajná „polovina“ občanů Říčan, jak se 

píše v jednom „psím“ časopise jedné kdysi slavné politic-
ké strany:  „Nechte mě jednat (pohybovat se s mým psem 
jak se mně i jemu líbí) a neberte mi moji odpovědnost nést 
následky mého jednání.“  Popřípadě se ještě dodává, že 
psy pokousaných lidí je málo a je tedy zbytečné pohyb psů 
na veřejných místech jakkoli regulovat.
Jen s malou nadsázkou lze v této souvislosti připome-
nout, že dopravních nehod s újmou na zdraví je na území 

Říčan také relativně málo a přesto nikoho (doufám) ne-
napadne tvrdit, že je proto zbytečné právním předpisem 
regulovat rychlost, předjíždění, přednosti atp.  Nebo, jak 
vidno, možná napadne, protože mu přece nesmíme brát 
odpovědnost za to, když někoho autem srazí, zmrzačí či 
dokonce zabije.
Odpovědnost je totiž jen sankce za porušení povinnosti.  
Odpovědnost viníka nikdy poškozenému zdraví nevrátí a 
vrátit nemůže.
A jen se tak ptám - na kolik si ceníte roztržený obličej va-
šeho dítěte, abyste byli dostatečně odškodněni a jizva a 
trauma na celý život „nevadily“? Milion, dva, deset, víc? 
Na kolik si žena cení svůj dekolt, aby nad tržným zraně-
ním mávla rukou. Všechno není o penězích. A zdraví už 
vůbec ne.  Škodám je potřeba účinně předcházet. Třeba i 
náhubky pro psy na veřejnosti.

Zdeněk Hraba, místostarosta

Hledáte zařízení pro seniora? Vyhněte se obloukem Škvorci!
Při rozhodování, komu svěřit do péče naší matku Radmi-
lu trpící alzheimerovou chorobou 2. Stupně, jsme zvolili 
Sanatorium Topaz ve Škvorci. Nebylo v našich silách po-
skytnout jí péči 24 hodin denně. Avízovaná specializace 
a blízkost zařízení rozhodly o umístění matky právě zde. 
Člověk udělá v životě mnoho chyb, tato se po čase jeví jako 
naše největší. 
Matce se stal vážný úraz (napadení jiným klientem). 
Došlo k rozsáhlým zhmožděninám téměř po celém těle. 
Službu konající lékař nezkonstatoval žádný důvod pro 
zajištění odborného lékařského vyšetření i přesto, že při 
pádu mohlo dojít např. k vnitřnímu krvácení. Rodina 
byla o mimořádné události informována až třetí den. Bylo 
nám oznámeno, že došlo k banálnímu pádu a že odvezou 
matku na rentgen. (Před touto událostí matka neužívala 
žádné léky a pohybovala se bez jakýchkoli kompenzačních 
pomůcek). Přesto, že zdravotní stav matky se den ode dne 
horšil, rodina byla informována o opaku. Na razantní tlak 
můj a mé sestry byla matka převezena po 8 dnech do ne-
mocnice v Říčanech ve stavu ohrožujícím život. S infekcí v 

těle, běžným způsobem nezměřitelnou glykemií, dehydra-
tací organismu, zlomeninou obratle a stydké kosti, ležící, 
nekomunikující. 
Vedení sanatoria jakékoli zanedbání lékařské péče od-
mítá. MUDr. Alexandr Kučera (jednatel společnosti), 
naopak tvrdí, že péče o naší matku byla nadstandardní. 
V čem? Z oficiálního vyšetření věci ze strany policie ČR 
nemají evidentně ve Škvorci strach. Dle sdělení MUDr. 
Kučery se tak stalo již mnohokrát a vždy měl zdravotní 
dokumentaci v pořádku. Na dotaz, proč nebyla zavolána 
rychlá zdravotnická pomoc, nám jednatel zařízení řekl, 
že by se jim v Říčanské nemocnici vysmáli a že pacienty 
z Topazu nechtějí přijímat. Máme ověřeno, že toto tvrzení 
se nezakládá na pravdě. 
Pokud by toto sdělení pomohlo byť jediné rodině při roz-
hodování o umístění svého blízkého do tohoto zařízení, 
jsem tomu rád.

Vladimír Ryvola a 
Helena Čamrdová, Říčany

dého z nás. A ano, niterně jsem přesvědčená, že poškozuje 
zdraví zvířat a je v rozporu se současnými směry výchovy 
psů. 
A proto, budu-li citovat: „…stalo se módou sezóny…, že 
ten, komu se demokraticky přijatá pravidla chování nelí-
bí, tak je prostě nerespektuje…“ (p. Hraba, místostaros-
ta) – budu asi opravdu módní – chodím pěšky, na nádraží 
jezdím na kole či koloběžce, do práce vlakem, odpadky vy-
hazuji do košů, třídím, dokonce platím poplatky ze psa, co 
více, i po něm uklízím, myslela jsem, že jsem i respektující 
a držící v silné úctě práva druhých. Tuto vyhlášku v tomto 
znění však nemohu respektovat. Nezlobte se, ale nene-
chám se zbavit své vlastní odpovědnosti za život a, ano, i 
své odpovědnosti za psa, kterého jsem si pořídila.

Takže, ano, jsem majitelkou československého vlčáka, 
na náměstí ho nepustím, protože pohled na obří maketu 
zmrzliny před kavárnou by u něj mohl vzbudit touhu tuto 
lahodnou věc prozkoumat. O nedalekém kebabu ani ne-
mluvě. Především se mi však při procházkách stává (ač 
mám psa na šňůře), že mi na něj míjející lidé šahají, mluví 
(to v lepším případě), jinak vyjí, mlaskají, štěkají. Není ra-
ritou, že vybíhám z obchodu, protože vidím, např. pána s 
dítětem, jak se nad mým uvázaným psem sklání, mluví na 
něj a chtějí si šáhnout. 
Ptám se, nechtělo by to spíše osvětu než restriktivní a ve 
své podstatě nevymahatelnou vyhlášku?

Monika Celundová

Dne 23. 6. naše milovaná maminka přes veškerou snahu a péči interního odd. v Říčanech zemřela. Děkuji ošetřující 
lékařce Lucii Benešové a celému kolektivu interního odd. Dcera Helena Čamrdová
Jednatele společnosti Alexandra Kučeru i jeho sekretariát oslovila redakční rada se žádostí o vyjádření k problé-
mu. Do termínu uzávěrky tohoto čísla žádná reakce ze strany Sanatoria Topaz nepřišla.
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Stolní tenisté ve Whitstablu

Říčanští stolní tenisté přijali pozvání 
z partnerského města Whitstablu k 
přátelskému zápasu. Na konci květ-
na jsme rádi vyrazili do Anglie nejen 
za stolním tenisem. Dočkali jsme 
se velmi milého přijetí od zástupců 
twinningových aktivit ve Whitstablu, 
včetně prohlídky města a přístavu. 
Na zahradním posezení jsme potkali 

jediného žijícího Čecha v tomto pěk-
ném městě, a to pana Jana Buneše, 
který emigroval již v roce 1948 ve 
svých 20 letech kvůli politickému 
pronásledování. I přes pokročilý věk 
má stále perfektní češtinu a vždy se 
rád setkává s krajany. 
Samotný zápas ve stolním tenise se 
odehrával ve velmi dobré atmosfé-

ře. Celkem nastoupila 4 dvoučlenná 
družstva na každé straně. K vidění 
byly zajímavé souboje, v nichž větši-
nou naši hráči dominovali. A tak se 
celkové skóre na počítadle zastavilo 
až na stavu 18:4 v náš prospěch. Po 
zápase následovalo tradiční místní 
občerstvení „fish and chips“ a my 
jsme poděkovali místním za zorgani-
zování zápasu.
Během zájezdu jsme poznali nejen 
Whitstable, ale i historické město 
Canterbury, staré vesničky Chilham 
a Lenham. Zkrátka hrabství Kent má 
své kouzlo.
 Děkujeme městu Říčany za podporu 
partnerských aktivit. Je samozřej-
mostí, že jsme pozvali naše hostitele 
na příští rok k nám do Říčan. Navíc 
máme v jednání zápas v dánském Al-
bertsundu.

Vratislav Valenta
TTC Říčany  v rámci TJ Tourist
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Gladiátor Run
Přestože jsme klub založením pře-
vážně na běhání v jakékoliv podobě, 
občas někteří naši členové zavítají i 
do jiných typů závodů. V minulosti 
to byly triatlony všech typů od kla-
sických silničních, přes terénní až po 
zimní, bikové závody, v zimě lyžařské 
a jiné. Tento rok v květnu jsem rozší-
řil řadu ne zcela běžeckých závodů o 
další, a to Gladiátor race. Přišel jsem 
k němu čistě náhodou. Startovné na 
jeden podnik na bývalém tankodro-
mu v Milovicích jsem vyhrál v odpo-
vědní soutěži běžeckého serveru. Po 
zjištění, o co se jedná, jsem se dlouho 
rozmýšlel, zda účast neodmítnout, 
ale zvítězila u mě touha vyzkoušet i 
takovouto na první pohled šílenost, a 
to i přes to, že mě dost známých zra-
zovalo. Hlavním jejich argumentem 
bylo „už jsi na to starej“. 
O co se jedná. Je vytyčena sedmikilo-
metrová trať, na které jsou vybudo-
vány umělé překážky typu bahenní 
louže, přelézání různých zdánlivě 
nesmyslných překážek, podlézání 
ostnatého drátu, tanku, ručkování na 
provazových smyčkách, převalování 
velkých pneumatik, prolézání odsta-

vených železničních vagonů a další 
podobné legrácky.
Ráno v den závodu jsem se se sevře-
ným žaludkem vypravil do místa ko-
nání závodu. Během prohlídky tratě 
jsem z jednoho obytného přívěsu 
nechtěně zaslechl hlášku „hele, on 
je tady i šedesátiletej dědek“. Jistě 
každý pochopí, že mně to nijak na 
náladě nepřidalo. Věkové kategorie 
na této akci byly do 40 a nad 40 let. 
V okamžiku, kdy jsem vyrazil na trať, 
ze mě veškerá nervozita spadla. Nej-
větší šok jsem zažil hned pár metrů 
od startu v první bahenní lázni. Vody 

tam bylo sice jen po pás, ale více jak 
polovina bylo propustné bahno, do 
kterého jsem zajel a nemohl se hnout. 
No válel jsem se tam jak… Po chvilce 
jsem přišel na způsob, jak se dostat 
na druhou stranu a pokračovat. Ná-
sledovaly další překážky, na kterých 
jsem se již orientoval lépe a také je 
celkem solidně překonával. Protože 
jsem mezi jednotlivými překážkami 
přebíhal rychle, podařilo se mi na-
konec v kategorii obsadit 3. místo 
(celkově 10.). Při vyhlašování si ko-
mentátor neodpustil připomenout 
můj věk, z čehož byla spousta účin-
kujících „překvapená“. První místo v 
mé kategorii obsadil Jan Hruška, bý-
valý vynikající cyklista, účastník Tour 
de France, Giro d Italia a dalších. Na 
podiu jsme se docela pobavili.
Tímto příběhem jsem chtěl také uká-
zat, že i v pokročilejším, téměř seni-
orském věku je možno vyzkoušet a 
zažít některé nové neobvyklé akce a 
inspirovat dříve narozené k aktivní-
mu životnímu stylu. 
Činnost našeho Běžeckého klubu 
podpořilo i město Říčany přidělením 
dotace na částečné pokrytí nákladů.

Miloš Smrčka
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TŠ TWIST nabízí kurzy pro děti!

Studio DANCE EB: Dosáhli jsme na nejvyšší příčky, 
je to jak sen 

Máte malé dítě a potřebujete mu dát 
od září smysluplnou zábavu 1x až 2x 
týdně? Neváhejte a zajděte na ukáz-
kové hodiny TŠ Twist Říčany! Nezá-
vazně si můžete se svými ratolestmi 
vyzkoušet, co je to taneční trénink, 
jak vypadá příprava nejmenších ta-
nečníků rokenrolu, či jaký vřelý pří-
stup mají trenérky v přípravce pro 
nejmenší!  
Nejsme jen „další“ taneční kroužek.  
Jsme exkluzivní taneční škola, vloni 
nejúspěšnější z celé ČR v juniorských 
formačních ktg., například na MS a 
ME v ruské Kazani.  TŠ Twist je velká 
rodina, kde si všichni pomáhají, fandí 
a kamarádí navzájem!  Pracujeme s 
dětmi celoročně, včetně každoroční-
ho letního soustředění. 
Trenéra u nás dělají jen dospělé osoby 
s trenérskou licencí – a s vlastní ta-
neční minulostí (mezi trenérkami je 
šest mistryň světa!).  Vaše dítě dosta-

ne péči odpovídající věku i tanečním 
schopnostem. Díky tomu, že máme 
16 různých skupinek, mohou se 
členové po přípravce zařadit do od-
povídajícího oddílu. Ti nejlepší pak 
reprezentují ČR na mistrovství světa, 
Evropy, světových pohárech. Zatím 
jsme získali třikrát titul mistr světa v 
rokenrolu!
A nebojte, akrobacie se může tančit 
až v párových ktg. od 14 let. Nikdo 
nepožaduje po dětech žádné „vylo-
meniny“. 
Nábor dětí od ukončených čtyř let do 
nejvýše sedmi roků probíhá v pátek 9. 
září v ZŠ U Říčanského lesa od 16.00 
hodin. S sebou pohodlnou obuv, tep-
láčky, tričko, pitíčko a hlavně dobrou 
náladu! Starší zájemce od sedmi let 
uvítáme tamtéž od 17.30 hodin! 
A co je v TŠ Twist nového?
Dívčí formace od patnácti let Czech 
Ladies získala 21. 5. senzační sed-

mé místo na světovém poháru v bel-
gickém Diepenbeeku. Holky si užily 
úspěch na významné soutěži, ale také 
den odpočívaly v nádherném bazéno-
vém středisku. Získali jsme také me-
daile i v dalších ktg. na mezinárodní 
soutěži v Brně 18. 6. a hlavně od srp-
na „makáme“ na soustředění, neboť 
další taneční sezona se blíží.  A nej-
méně tři naše formace budou repre-
zentovat na ME a MS ve Švýcarsku. 
Více na www.tstwist.cz, nebo na fa-
cebooku

Před pár měsíci jsme se rozhodli, 
jsme připraveni, zkusíme to, zkusí-
me mistrovství ČR v pom pom dance 
(roztleskávačky). Obě velké forma-
ce pod vedením Terezy Broukalové 
prošly Region Cupem, Mistrovstvím 
Čech až na samotné Mistrovství ČR. 
Ale to stále není vše! Na každé metě 
stály tanečnice na nejvyšších příč-
kách. Jsme stříbrní a bronzoví Mistři 
Čech a bronzoví Mistři ČR! Na začát-
ku postupové soutěže jsme byli úplní 
nováčci a outsideři. Říčany… no, kde 
to vůbec leží? Ptal se každý a pousmí-

val se. Brzy je smích přešel, a když na 
MČR v Hradci Králové, v extraligové 
hokejové aréně, znělo na stupni vítě-
zů: „Říčany! Říčany! Říčany!“, hřálo 
to na srdci, teď už určitě každý ví, kde 
naše město leží a jaké úžasné trené-
ry a tanečníky máme! Je to jako sen, 
tolik slz štěstí, dojetí, dočista všichni 
se objímali. Poprvé po 5 letech přišel 
nový tým a poprvé v historii dosáh-
nul na medaile na MČR. Ano, DAN-
CE EB to je! Chcete to zažít s námi? 
Chcete být součástí skvělé party dětí 
a rodičů, která miluje tanec a spous-

tu srandy? Tak to jste 
správně, po celé září a 
říjen přijímáme nové čle-
ny a nabízíme vám až 8 
tanečních stylů všech vě-
kových kategorií. Máme 
přípravky na nejvyšší 
úrovni, a to pro nejmenší 
od 3-6 let. Posílejte při-
hlášky na webu již během 
léta. 
  

V květnu se konala taneční show na 
oslavu našich neuvěřitelných 20. na-
rozenin. Ano, již 20 let jsme tu pro 
vás a vaše nejmilovanější. Děláme 
naši práci s obrovskou láskou a stu-
dio s jeho členy je náš celý život. 
  
V září jsme si pro vás všechny připra-
vili za podpory města Říčany jedineč-
né taneční soustředění. Profesionální 
lektoři, výuka zaměřená na různé 
věkové skupiny, krásné prostředí a 
mnohé další. Roztleskávačky, street 
dance, tap dance, disco dance. A to 
vše 23. 9. - 25. 9. ve sportovní hale v 
Říčanech. Přihlášky budou online na 
našich webových stránkách od 15. 7. 
Harmonogram a bližší informace v 
srpnu. 
Studio DANCE EB
www.danceeb.cz

69



Ze sportu

Koncem dubna nám skončil jarní 
žebříček mládeže Středočeské ob-
lasti. Celý seriál zahrnoval 7 závodů, 
barvy OB Říčany hájilo celkem 46 
dětí. Dosáhli jsme několika hodně 
pěkných celkových umístění včetně 
medailových. 
V kategorii D10 - Markéta K. (3. mís-
to), Beáta P. (8), Adélka K. (10)
D12 - Martina P. (5), Ema P. (7), Bára 
K. (10)
D16 - Bohdana V. (4)
D18 - Anna F. (4)
H10 - Jan P. (6)

H16 - Alex P. (9)
H18 - Mikuláš Č. (2)
Děti si vyběhly 4 licence „B“, které 
je opravňují v příštím roce soutěžit v 
žebříčku „B“ Čechy.
Od května probíhá seriál závodů PPŽ 
(Pražský pohár žactva). V soutěži 
oddílů držíme po pěti závodech prů-
běžné krásné 2. místo (z celkem 19 
oddílů). 
Dále bojujeme v žebříčku „B“ Čechy 
a celostátním „A“ žebříčku. I tady 
mají děti pěkné výsledky včetně me-
dailových, které je řadí do užší špičky 
v rámci celé České republiky. Oba 
žebříčky končí na podzim a určitě bu-
deme čtenáře Kurýru informovat, jak 
jsme celkově dopadli. Na závodech v 
Jeseníkách jsme měli možnost „při-
vonět“ k atmosféře Mistrovství Evro-
py v orientačním běhu, kdy štafetový 
závod ME předcházel našim odpo-

l e d n í m 
závodům. 
Snad nás 
n e j l e p š í 
e v r o p š t í 
borci, které jsme viděli na vlastní oči, 
dostatečně motivovali do dalších tré-
ninků a závodů.
Přejeme všem pěkné prázdniny a na-
čerpání sil do podzimních soutěží. 
Těm, kteří bez orienťáku nevydrží 
ani přes prázdniny a zúčastní se let-
ních závodů (většinou vícedenních), 
přejeme rychlý běh a bezchybné hle-
dání kontrol. Někdo se účastní závo-
dů v ČR a budeme mít i zástupce na 
soutěžích v zahraničí - například na 
trojmezí Slovinsko, Rakousko, Itálie 
nebo ve Švýcarsku ve Svatém Mořici. 
Petr Šrámek

Orientační běh Říčany

Říčanský plavecký pohár škol
Na začátku loňského školního roku 
se v hlavě lektorky Simony V. z Pla-
vecké školy Na Fialce zrodil skvělý 
nápad na uspořádání plaveckých zá-
vodů pro všechny školní děti v Říča-
nech. První nadšení poněkud otupily 
postupně se objevující drobné pře-
kážky, a tak se podařilo vše připravit 
až v novém kalendářním roce 2016. 

Během ledna jsme oslovili šest ří-
čanských škol a pozvali jsme jejich 
žáky k poměření sil při plavání v ba-
zénu. Podle věku závodníci plavali 
volným způsobem 50 nebo 25 metrů, 
opravdoví neplavci měli možnost ba-
zén v mělké vodě přeběhnout. Před-
běžně se přihlásilo cca 900 žáků a 
závodů se nakonec účastnila necelá 
pětistovka plavců i neplavců.

Závodilo se vždy v pondělí a ve 
středu v bazénu Na Fialce od 13 do 
14 hod. První závody proběhly 21. 
3. a poslední základní rozplavba se 
uskutečnila 1. 6. V bazénu se setkaly 
vždy dvě třídy, které byly rozděleny 
do tříčlenných rozplaveb. Po úvod-
ní rozpravě k závodu měli závodní-
ci prostor pro rozplavání, na který 
bezprostředně navazoval již „ostrý“ 

závod. Plavalo se dle pravidel plavání 
na třech drahách pod dohledem ča-
soměřičů, obrátkového rozhodčího, 
startéra -  prostě závod, jak má být. 

Plavalo se celkem v osmnácti 
dnech od března do června a na zá-
věr byly připraveny dva finálové dny. 
V pondělí 6. 6. se v bazénu setkalo z 
každého ročníku vždy šest nejrych-
lejších chlapců a dívek z šestých až 
devátých tříd ZŠ a z primy až kvar-
ty z víceletých gymnázií. Poprali se 
mezi sebou o titul „Nejlepší mladý 
plavec Říčanska“, který pro tento rok 
získal Jan Frinta. Ve středu 8. 6. se o 
titul „Nejlepší malý plavec Říčanska“ 
utkali žáci prvních až pátých tříd ZŠ 
– získal jej Matyáš Tomek.

Pro všechny finalisty byl poslední 
závod zážitkem, a to nejen atmosfé-
rou, ale také přítomností osobnos-
tí, které závodníky během závodu 
povzbuzovaly a na závěr vítěze de-
korovaly – Sandra Kazíková, česká 
rekordmanka na 50 metrů volným 
způsobem; Iva Kumpoštová, para-
olympijská vítězka ze Sydney 2000; 
Vladimír Kořen, starosta města Ří-
čany.

Děkujeme všem za pomoc s orga-
nizací a podporu, pedagogům za 
pomoc s realizací a hlavně žákům a 
studentům za sportovní nadšení. Od 
pana starosty se nám dostalo slov 
uznání a příslib podpory při realizaci 
dalšího ročníku. Tak v příštím škol-
ním roce na viděnou!

Vlaďka Lipovská
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Závěrečný účet našich basketbalistek je výborný
Sezona všech našich družstev je u 
konce. Výsledky jsou nad očekávání 
dobré. Náš nepříliš velký oddíl bude v 
příští sezoně hrát 3 celostátní žákov-
ské a dorostenecké ligy. U 14 pod ve-
dením Nikoly Šmolcnopové a Aničky 
Kudrnové. U 15 s trenérkami Janou 
Machovou a Romanou Cahovou a U 
17, který vede Michal Doskočil. U 12 
budou hrát krajský přebor mladších 
minižákyň s Lenkou Schickerovou a 
Alicí Jirouškovou a naše nejmladší, 
kterých se ujala Eva Vilhumová, bu-
dou hrát především přátelská utkání 
během celé sezony. V květnu absolvo-
valy úplně první turnaj, který se ode-
hrál v Říčanech, a poprvé se setkaly s 
basketem v plné podobě. Podařilo se 
jim vyhrát jedno utkání. Velká gra-

tulace, byly nejmladší. Posledním 
naším družstvem je družstvo žen, 
které úspěšně absolvovalo Pražský 
přebor a skončilo celkově na 3. mís-
tě. Zároveň je i úspěchem, že 3 naše 
hráčky se dostaly do regionálních 
výběrů. Všem hráčkám bych chtěla 
poděkovat za tréninkovou snahu a za 
výborné výsledky během celé sezony. 
Stejně velký dík patří všem trenérům 
i organizačním pracovníkům, bez 
kterých by to fakt nešlo. Do další se-
zony přeji chuť na sobě pracovat, dr-
žet partu a nebát se silných soupeřů. 
Novou sezonu začínáme tradičním 
soustředěním celého oddílu v Hor-
ním Poříčí. 

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

Turnaj minivolejbalu v Říčanech 
Říčanský oddíl 
volejbalu klu-
bu SC SPIRIT 
ŘÍČANY v 
poslední době 
o r g a n i z o v a l 
pro děti mno-

ho akcí. Jednou z nich byl turnaj pro 
naše nejmenší děti v ZŠ Bezručova. 
V průběhu celého dne se na speciál-
ně upravených hřištích prostřídaly 
desítky dětí hrajících tento krásný 
sport, který byl přizpůsoben i těm nej-
menším soutěžícím. Hrálo se dle pra-
videl barevného minivolejbalu, což 
zaručuje dětem nejen mnoho zábavy, 
ale také možnost se zlepšovat, a to vše 
velmi nenásilnou formou. Každé dítě 
mělo možnost si zahrát více zápasů, 
což jistě potěšilo i mnoho rodičů, kte-
ří svým dětem přišli fandit. Všichni 
účastníci a diváci velice ocenili nejen 
dobrou organizaci soutěže, ale také 
fakt, že všechny děti byly odměněny 
něčím dobrým na zub. Celý turnaj 
byl navíc pro účastníky i diváky zcela 
zdarma, což v dnešní době není zcela 
běžné. Říčanský klub se takto snaží 
podporovat a motivovat děti z našeho 
města. 

Říčanský oddíl volejbalu klubu 
SC SPIRIT ŘÍČANY má s dětmi do 

budoucna velké plány. Od dalších 
sezón připravuje nové soutěže v rám-
ci Českého volejbalového svazu. V 
současné době jsou v plném proudu 
přípravy nejen na další sezónu, ale 
také příměstský tábor volejbalu, kte-
rý bude, po velkém úspěchu z loňské-
ho roku, probíhat přímo v Říčanech. 
Děti budou soutěžit a seznámí se s 
panem „Míčem“, který je povede ce-
lým táborem. Tento příměstský tábor 
je určen nejen pro děti již volejbal 
hrající, ale také pro děti, které by si 
volejbal chtěly vyzkoušet. 

Od nové sezóny se vedení klubu SC 
SPIRIT ŘÍČANY snaží navýšit počet 
tréninků pro všechny děti. Velký zá-
jem o dětské kurzy volejbalu nedává 

ani klubu SC SPIRIT ŘÍČANY jinou 
možnost.  „Chceme tak předejít si-
tuacím z předchozích let, kdy jsme z 
kapacitních důvodů tělocvičen bohu-
žel museli odmítat děti. Pokud navíc 
chceme zlepšovat naše herní výsled-
ky v rámci ČR, nezbývá nám více než 
navýšit počty tréninkových jednotek 
i pro pokročilejší děti.“ řekl člen VV 
klubu Jan Černík. 

Již nyní se tedy můžeme v našem 
městě těšit na mnoho krásných vo-
lejbalových okamžiků. A kdo ví, třeba 
i vám a vašim dětem se zalíbí dětský 
volejbal a společně s trenéry se v září 
setkáte na náboru. 

Filip Miler
www.spirit-sport.cz
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Úspěchy říčanských judistů ve druhém pololetí školního roku 
2015/2016

Po čtyřech letech pů-
sobení v Říčanech, 
kdy jsme začínali s 10 
dětmi, můžeme s ra-
dostí konstatovat, že 

v současné době navštěvuje tréninky 
JUDO CLUBU KYKLOP ŘÍČANY 
45 aktivních judistů ve věku 4 – 13 
let. Trénujeme každé úterý a čtvrtek 
ve Sportovní hale v Říčanech a máme 
tři věkové skupiny. Podařilo se nám 
již vybudovat i závodní družstvo, se 
kterým jezdíme po oblastních, kraj-
ských a celostátních soutěžích. Mu-
sím zmínit výborné výsledky několika 
našich závodníků:
Turnaj v Hradci Králové 5. 3. 2016 
– velmi obsazený turnaj
Pavel Šplíchal – 5. místo (45 závod-
níků ve váze)
Krajský přebor v Kolíně – 2. 4. 2016
Pavel Šplíchal  - 3. místo 
Krajský přebor v Mladé Boleslavi – 
9. 4. 2016

Antoine Thirouard – 1. místo a získal 
titul Krajského přeborníka
Madelaine Thirouard – 2. místo
Kamenice CUP – 23. 4. 2016

Pavel Šplíchal – 1. místo
Ondřej Brandejs – 3. místo
Alan Miltner – 3. místo
Turnaj v Benešově – 30. 4. 2016
Pavel Šplíchal – 1. místo
Ondřej Brandejs – 2. místo
Josef Včelák – 2. místo
Filip Kováč – 3. místo
Jan Kováč – 3. místo
Toto jsou závodníci, kteří již cenné 
skalpy získávají, ale máme i plno dal-
ších dětí, které si závody vyzkoušely 

a zatím se v závodním prostředí roz-
koukávají. 
29. 5. 2016 jsme vystupovali na dět-
ském dni v Říčanech a zájem o náš 
sport ze strany dětí byl velmi potěšu-
jící.
Na začátku září se budeme prezento-
vat na Veletrhu volnočasových aktivit 
v Říčanech. 
24. a 25. 9. 2016 budeme ve Sportov-
ní hale v Říčanech pořádat 1. ročník 
celostátního turnaje v JUDU ŘÍČA-
NY CUP pro kategorie přípravka, 
mláďata, mladší a starší žáci a žáky-
ně, dorostenci a dorostenky. Tento 
turnaj pořádáme ve spolupráci s 
Městským úřadem v Říčanech.
V létě se mohou říčanští judisté zú-
častnit 5 akcí, které pořádáme. Jedná 
se o příměstský tábor, 3 judistická 
soustředění a sportovní cyklistický 
tábor. 
Bližší informace o našem klubu na-
jdete na www.judo-kyklop.cz

Alena Mairichová - trenérka

Gymnastický závěr školního roku
Školní rok je u kon-
ce, v přípravkách a 
rekreačních skupi-
nách proběhly ukáz-
kové hodiny, těší nás 
zájem dětí i rodičů 
o pokračování v na-

šich kurzech. 
21. května se konaly Krajské pře-
bory ČGF v Příbrami, kde se stala 
přebornicí Středočeského kraje v nej-
mladší ktg. 2009 Andrea Jechová. O 
rok starší holčičky – E. Pospíšilová, 
L. Procházková a M. Koudelková - 
úspěšně splnily výkonnostní stupeň 
VS1.
Po těchto nejdůležitějších závodech 
přichází již každoroční zpestření – 
závody dvojic  Týnecké tandemy“, 
kdy cvičí společně dvě holčičky prost-
ná na hudbu a na dvou lavičkách 
vedle sebe. 1. místa ve svých ktg. zís-
kaly T. Hrušková s K. Kuchařovou, A. 
Bernardová s A. Jechovou, 2. místo 
A. Žvejkalová s A. Rampulkovou a 

3. místo T. Šubrtová s A. Vašutovou. 
V povinném závodu trenérů a dětí 
vyhrály A. a B. Bernardovy a mezi 
dospěláky si odnesly dortík za nej-
lepší známku a zároveň první místo 
trenérky Bára B. a Jitka J. 
Sportovní gymnastky čeká do konce 
školního roku ještě podobný závod 
dvojic ve Všetatech a na úplný závěr 
se chystají do Prahy na Čerty s An-
dělem (4 členná družstva čertíků + 
trenér Anděl).
V Teamgymu mají své poslední závo-
dy letošní sezony za sebou. Z Dobříše 
si dvě tria (závod trojic) dovezla zlaté 
medaile. Na závody v Praze vyrazila 
všechna závodní družstva – starší 
děvčata skončila druhá, mladší So-
vičky a Ještěrky obsadily první dvě 
místa (z 11 teamů roč. 2008 - 2009). 
Na konci června také proběhl nábor 
pro nejmenší zájemce o závodní pří-
pravku, těšíme se na další malé talen-
ty, které nás budou reprezentovat. 

Závěrem se sluší poděkovat všem 
trenérkám, které se věnují dětem jak 
v závodních, tak rekreačních skupi-
nách, a to konkrétně: Adrianě Kren-
kové, Adéle Dosoudilové, Tereze Háj-
kové, Kristýně Čermákové, Marušce 
Kohoutkové, Kačce Mášové, Janě 
Jeriové, Lucii Cirkvové, Báře Bernar-
dové a Jitce Jechové. 
Všem našim příznivcům děkujeme za 
podporu, dětem za další procvičený 
rok, přejeme krásné prázdniny a hod-
ně odpočinku. 
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6. místo na MČR družstev

Mistrovství České republiky družstev do 12 let se letos hrá-
lo v Hradci Králové. Do 24členného finále se probojovalo 
naše A i B družstvo. O úspěchu v krajském přeboru jsme 
psali v minulém čísle. V Hradci nás čekala celorepubliko-
vá špička a my jsme se pokusili favority překvapit. A tým 
ve složení Němeček, Mačok, Strnadová, Hampl, Bartoš a 
Šmolík skončil na šestém místě. Na medaili chyběl pouze 
jeden bod, který jsme ztratili v zápase s Kuřimí. Nejlepší 
výkon podal Vašek Bartoš, který uhrál 7,5b/9.
B tým ve složení: Němeček, Zemen, Jiroušek, Mandát, 
Pravda, Pravdová a Němec skončili na 17. místě, což není 
zas tak špatný výsledek, ale družstvo se prezentovalo urči-
tě lepší hrou. Nejlepší výsledek předvedl náš malý talent 
Jáchym Němec, který uhrál 6,5b ze 7. Vítězem se již tra-

dičně stal Frýdek Místek, který byl jasný favorit, kterého 
jsme s A týmem hodně potrápili. Věřím, že příští rok bu-
deme bojovat o cenné kovy.

Stanislav Stárek

Fight club Říčany trénuje i o prázdninách
Chtěli bychom informovat všechny 
sportovce, že náš klub trénuje celo-
ročně nonstop, tj. i o prázdninách a 
svátcích ve ST, PÁ a NE od 18:30 do 
20:00 ve velké hale Centra pro volný 
čas Na Fialce. Pokud se váš klub na 
prázdniny uzavírá, tak máte u nás 

možnost, jak si udržet sportovní vý-
konnost a zároveň vyzkoušet jeden 
z kondičně nejnáročnějších sportů. 
I přes náročnost ale tréninky zvládá 
postupně se rozrůstající juniorka 
mladých bojovníků (viz foto po tré-
ninku). Takže děvčata, slečny a dámy 

se nemusí ničeho obávat 
a mohou začít také po-
znávat krásy tohoto nej-
komplexnějšího bojové-
ho sportu. Navíc cena za 
trénování je při pravidel-
né docházce opravdu li-
dová. Členský příspěvek 
600 Kč za měsíc při 4,5 
hodinách trénování týd-
ně vychází na 33 Kč za 
60 minut pod vedením 
licencovaného trenéra.

Dále bychom chtěli upozornit na 
změnu našich webových stránek, 
které nyní najdete na www.fightclub-
ricany.cz.

A v neposlední řadě děkujeme 
městu Říčany za poskytnutí grantu 
na provoz našeho klubu a na 2 akce 
– Říčanské potahání 3 a 4, což jsou 
turnaje v submission grapplingu.

Přijďte si s námi zatrénovat i vy - 
první tři tréninky jsou pro každého 
ZDARMA! 

Základní info na www.fightclubri-
cany.cz a aktuální info na www.face-
book.com/fightclubricany 
Těšíme se na vás

Jan Pavlas 
(předseda sdružení a hlavní trenér)

Klub šachistů Říčany 1925
www.sachyricany.cz

POHÁR města ŘÍČANY 2016
14. ročník

Klub šachistů Říčany 1925 ve spolupráci s městem Říčany a Středočeským šachovým svazem 
zve přátele šachu do Říčan na otevřený šachový turnaj pro všechny věkové kategorie.

27. 8. – 3. 9. 2016
V sále Kulturního centra Labuť Říčany

Časový program: So 27. 8. prezentace 13.30–15.30 hod. 
   1. kolo 17.00 hod. (Slavnostní zahájení 15.45 hod.) 
 Ne  28. 8. 2. kolo 9.30 hod.    3. kolo 15.00 hod.
 Po  29. 8. 4. kolo 17.00 hod.  Út 30. 8. 5. kolo 17.00 hod.
 St  31. 8. 6. kolo 17.00 hod.  Čt 1. 9. 7. kolo 17.00 hod.
 Pá  2 .9. 8. kolo 17.00 hod.  So 3. 9. 9. kolo 9.30 hod.

rie.

Medailonek:
Vojta Plát se narodil v roce 1994. 
Velký talent šachu byl rozpoznán 
v Moravské Třebové, kde se šachy 
začínal. Nejenom šachový talent, 
ale i talent slova rozpoznal i Jan 
Kraus ve své Show, který se vysílal 
v červnu roku 2007. Je také držite-
lem Zlatého oříšku.
Vojta Plát je i přes své mládí členem 
reprezentačního týmu. Největší 
úspěch zaznamenal na Mistrov-
ství Evropy v roce 2006 - 2. místo 

a v roce 2007, obsadil na Mistrov-
ství světa 20.místo. Mistrem ČR se 
stal v mládežnických kategoriích 
poprvé v roce 2004, titul mistra 
republiky dospělých v praktickém 
šachu získal v letošním roce 2016 
v Ostravě. Přemožitele nenašel ani 
na M ČR v bleskovém šachu a Ra-
pid šachu.
Titul mezinárodní mistra si uhrál již 
ve 14-ti letech, tj. v roce 2008.

Akce se koná za podpory města Říčany

Simultánka s mistrem České republiky
v praktickém, bleskovém i Rapid šachu pro rok 2016.

s mezinárodním mistrem VOJTOU PLÁTEM
se koná v pondělí 29. srpna 2016 od 13.00 hod.

v sále KC Labuť.

VSTUP ZDARMA
Nutné přihlášky na adresu: riha.sachy@volny.cz
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JAZ 2016, modernizace atletického stadionu, dotace, výsledky 
našich atletů
Jarní atletické závody – JAZ 2016
22. května 2016 pořádal Atletický oddíl T. J. Sokol Říča-
ny a Radošovice tradiční Jarní atletické závody. Akce se 
zúčastnilo 145 dětí. Většina dětí byla z našeho oddílu, ale 
opravdu nás těší účast závodníků z jiných oddílů (ŠSK 
Újezd nad Lesy, SK Jeseniova Praha, Sokol Hlubočepy, 
USK Praha, Atletika Neratovice, T.J. Sokol Kralupy nad 
Vltavou, SK Babice, ASK Slavia Praha, Atletika Jižní 
Město, TJ Sokol Senohraby) nebo závodníků bez oddílové 
příslušnosti. 

Zahájení závodů jsme přenechali pozvaným zástupcům 
města, kraje a naší jednoty - 1. místostarostovi Říčan 
Zdeňku Hrabovi, krajskému zastupiteli Miloslavu Šmolí-
kovi a starostovi T. J. Sokol Říčany a Radošovice Robertu 
Bělohlávkovi. Pánové na úvod předali poháry Atletickým 
nadějím oddílu za rok 2015 - Janu Boháčovi, Elišce Lac-
kové, Kristýně Vlčkové a Báře Vlčkové. Poté byl slavnost-
ně odkryt plakát znázorňující stav dráhy dnes a stav dráhy 
po plánované modernizaci a po vybudování osvětlení 
(www.atletika-ricany.cz/nase-aktivity). Předseda atletic-
kého oddílu Marek Holinka se po velice hezké úvodní řeči 
zeptal dětí, jestli by si takovou dráhu skutečně přály, jejich 
„ano!“ nebylo možné neslyšet. Všem třem pánům děku-
jeme, že si udělali čas a přijali naše pozvání na zahájení 
Jarních atletických závodů. 

Během závodů jsme mohli vidět několik velmi dobrých 
výkonů na překážkách, výborný čas zaběhla naše Johanka 
Machovcová, Josef Pittner z Atletiky Neratovice, Matyáš 
Drobný a Honza Boháč oba ze Sokola Říčany a Radošo-
vice. Na kriketu zazářili náš Matyáš Drobný (33,18 m) a 
Tereza Kučerová z Atletiky Neratovice (33,65 m). Ondra 
Šátek na skoku dalekém dolétl na metu 426 cm. Velké díky 
si zaslouží všichni rodiče, kteří nám pomáhali na stanoviš-
tích, všechny maminky a, kdoví, třebas i tatínci za napeče-
né koláče a samozřejmě dvojice Jana a Zuzka, které měly 
na starost občerstvení. 
Děkujeme městu Říčany, že fandí říčanské atletice a akci 
Jarní atletické závody podpořilo částkou 30 000 Kč. 

Dotace
O tom, že bychom chtěli nahradit prašnou kameninovou 
dráhu umělým povrchem (my říkáme oranžádou) a celé to 
doplnit osvětlením dráhy, jsme psali několikrát. A stejně 
jako mnoho jiných jednot, jsme o dotace u různých insti-
tucí několikrát žádali i my.

Začátkem června jsme se s obrovskou radostí dozvěděli, 
že MŠMT schválilo naši žádost o dotaci na modernizaci 
atletického stadionu ve výši 3 960 tis. Kč. Je to výborná 
zpráva pro všechny oddíly naší jednoty, pro školy, které 
mají na „sokoláku“ hodiny tělocviku, pro oddíly, které 
si „sokolák“ najímají, ale i pro spoustu nikde neorgani-
zovaných skupin, které si chodí na „sokolák“ prostě jen 
zacvičit. Pocit obrovského nadšení vystřídal pocit obrov-
ské odpovědnosti, neboť si dobře uvědomujeme, že tímto 
okamžikem pro nás začíná závod s časem, akce musí být 
realizována do konce roku 2016. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou projektu, 
s přípravou dotační žádosti a s jejím podáním, jmenovitě 
krajskému zastupiteli Miloslavu Šmolíkovi, radním měs-
ta Říčany Haně Špačkové a Davidu Michaličkovi a všem 
zastupitelům města Říčany, kteří podpořili naši žádost o 
finanční spoluúčast města Říčany. Dík patří i našemu bra-
trovi Viktoru Drobnému, který zdarma připravil a připra-
vuje celý projekt modernizace stadionu. Velmi si vážíme 
vaší podpory!

Sbírka
Abychom zvýšili šance na získání dotace na akci „Moder-
nizace atletického stadionu“, nezahrnuli jsme do žádosti 
investici do osvětlení dráhy a obou hřišť. Osvětlení je však 
zcela zásadní z hlediska využitelnosti celého hřiště. S 
osvětlením by se dala atletická dráha i obě hřiště využívat i 
po setmění nebo v zimě, což by určitě ocenily všechny od-
díly a říčanská veřejnost. Proto jsme se rozhodli, že začát-
kem září vyhlásíme veřejnou sbírku, kdy příspěvky budou 
určeny na instalaci osvětlení. Modernizace před a po
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Fotbal pro každého
Ambassadors Football 
je mezinárodní křes-
ťanská organizace, 
která v Říčanech roze-
běhla nový fotbalový 

kroužek určený pro chlapce a dívky 
ve věku 9 až 15 let. Po letní přestávce 
začínáme trénovat zase v září 2016 
vždy v pátek odpoledne. Pokud bude-
te mít zájem, máte příležitost zahrát 
si fotbal a zatrénovat jen tak pro ra-
dost.

V Česku Ambassadors působí již 
několik let a organizuje fotbalové 
kroužky, turnaje a tábory pro děti.  V 
Říčanech Ambassadors spolupracují 
s Církví Bratrskou, která se rozhodla 
tento kroužek podpořit.

Jak probíhá trénink? Děti hrají 
fotbalové a různé pohybové hry, učí 
se zacházet s míčem, cvičí obratnost 
a koordinaci. Každý trénink se samo-
zřejmě hraje fotbal, který děti nejvíce 
baví. Cílem fotbalové části je, aby 
si děti fotbal zamilovaly a rozvíjely 
své pohybové schopnosti. Trenéři se 

nezaměřují jen na výkon, ale oceňu-
jí snahu a zároveň povzbuzují děti, 
když jim něco nejde. Během trénin-
ku si povídáme o přístupu k fotba-
lu, životu a o tom, jak víra ovlivňuje 
přemýšlení trenérů i jejich vztah ke 
sportu.

Protože jde o kroužek, mohou se 
jej účastnit jak děti, hrající ve fotba-
lových klubech, tak děti, které nejsou 
nikde organizované. Jedna ze základ-
ních hodnot Ambassadors je tým. 
Cílem je, aby se děti respektovaly 
navzájem a při tréninku si pomáhaly.

Více informací na: www.ambassa-
dorsfootball.org/cz  nebo na telefonu 
608 258 685 (Karel Fáber)

Zdravotní jógová cvičení 
o prázdninách pro občany našeho 
města zdarma 
 
Kde: v parku Kapitána Koreše, Olivo-
va ulice,
250 m od náměstí, vedle školy
Kdy: každé úterý od 18 do 20 hod. v 
době prázdnin od 5. 7. do 30. 8. 2016
Přihlaste se na adrese joseftroja-
nek@gmail.com, abychom vás mohli 
informovat pro případ změny místa, 
času.
 
Přijďte se protáhnout, psychicky 
uvolnit, posílit imunitu, prodýchat i 
vy. 

Vezměte si volný oděv, karimatku či 
deku a dobrou náladu
 
Cvičení povedou zkušení cvičitelé Jit-
ka Mášová a Josef Trojánek
 
V cvičeních jde o jednoduché zdra-
votní cviky, prováděné jógovým 
způsobem, to je pomalu a s plným 
soustředěním. Cviky jsou vhodné pro 
všechny věkové kategorie, zvládnu-
telné prakticky všemi příchozími. Za-
měřujeme se především na uvolnění 
páteře (bolavá záda), kyčlí a ramen, 
posílení oslabených svalů a uvolnění 
svalů trvale napjatých, ale i na akti-

vaci vnitřních orgánů, hormonálního 
systému, odstraňování energetic-
kých bloků na čínských meridiánech. 
Významnou složkou našich cvičení je 
také nácvik správného dýchání a od-
straňování nepříznivých stresových 
vlivů příjemnou relaxací.
Takové cvičení vyvolává v těle pří-
jemné pocity, po cvičení se necítíme 
unaveni, ale naopak celkově fyzicky i 
psychicky uvolněni a osvěženi.

Bližší informace: Josef Trojánek 
tel. 323602619

Výsledky našich atletů

V květnu a červnu proběhla další dvě kola krajských pře-
borů družstev pro atletické přípravky. Naše A družstvo 
po 3 kolech celkově vede soutěž s náskokem 190  bodů. 
Největšími oporami týmu byli opět Honza Boháč, Ondra 
Šátek, Karolína Lacková, Matyáš Drobný, Veronika Vrbo-
vá a Matěj Hercik.
4. června pořádal Sokol Lysá nad Labem atletický čtyřboj. 
Zlato si odnesl Ondra Šátek, stříbro Václav Marhoul a Jan 
Boháč, třetí byly Laura Fialová a Tereza Láchová.
12. června se v Nymburku konaly přebory přípravek. Ma-
tyáš Drobný a Jan Boháč zvítězili ve sprintu i na 600 m. 

Tereza Láchová se v roce 2016 účastnila v barvách atletic-
kého oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice mnoha závo-
dů u nás i v Německu. Její specialitou jsou hody. Tereza ve 
své kategorii dívek ročník 2006 vede celoněmecké tabulky 
(2323 atletek) výkonem 46 m. V kategorii 05+06 (4681 
atletek) je s tímto výkonem na 2. příčce. V České republice 
Tereza svůj výkon potvrdila v Jablonci nad Nisou 12. květ-
na, kde hodila 45,68 m. Na sokolské akademii 8. června 
byl Tereze předán Pamětní diplom a ocenění odboru spor-
tu župy Barákovy za sportovní úspěchy roku 2015.
Všem sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů!
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85 let tenisového oddílu Sokola (7)

Vítejte u sedmé části našeho jedenác-
tidílného pohledu do minulosti, sou-
časnosti i budoucnosti sokolského 
tenisu.
Podívejme se v tomto duchu na tři 
generace - bývalých, současných a 
budoucích tenistů, bez kterých by 
současný oddíl nebyl tím, co je.
V první řadě bychom měli vzpome-
nout významnou a vůdčí osobnost 
oddílu - Lubana Stuchlého.
Tento dlouhou dobu první hráč oddí-
lu bohužel ukončil sám dobrovolně 
svůj život počátkem 80. let 20. st. z 
důvodu domnělé nemoci, která, jak 
se potom ukázalo, neexistovala. Pa-
třil opět k osobnostem, na které měl 
říčanský tenis vždy štěstí. Přiložil 
ruku k dílu, když bylo zapotřebí, bez 
ohledu na osobní nebo finanční zá-
jmy. Prostě jen z lásky k tomu kousku 
tenisového světa a k bílému sportu. 
Byl to velký a statný člověk a „kádro-
vým“ jazykem řečeno“ v kolektivu a 
zejména ženském velmi oblíben“. Za 
všechny jeho počiny jmenujme jeden, 
který mi utkvěl z vyprávění pamětní-
ků.
 V dobách, kdy soudruzi tenisu příliš 
nepřáli, docházelo k situacím, které 
ať úmyslně, či z vědomé nedbalosti 
působily říčanským tenistům velké 

potíže. Stalo se tedy, že při rekon-
strukci vodovodního řadu došlo k 
přerušení potrubí, které přivádělo 
vodu na dvorce, což znemožnilo kro-
pení kurtů. Následně jste ale okamži-
tě mohli vidět dnes těžko uvěřitelný 
obrázek - Lubana Stuchlého s krum-
páčem na rohu dnešní Štefánikovy a 
Sokolské ulice. Ve velmi krátké době 
prokopal příkop z daného místa až k 
rohu sokolského hřiště...a voda opět 
tekla. Pro tento, ale i řadu jiných 
důvodů probíhal v osmdesátých le-
tech minulého století na říčanských 
kurtech turnaj mužů: Memoriál L. 
Stuchlého. Bylo by pěkné jej obnovit.

Navazující období je spjato s dal-
ší osobností, bez které bychom se 
nedívali na tenisový areál stejným 
okem - p. Petra Vaculčiaka. Jako 
každá vpravdě osobnost přinesl do 
oddílu nový vítr a pohled. My, tehdy 
malí kluci, na Petra nedáme dopus-
tit jako na skvělého trenéra a kouče, 
spolutvůrce výborné party, kamaráda 
a kytarového virtuoza. Byl dlouho-
letou oporou „A“ a poté „B“ týmu a 
vždy mu záleželo na tom, aby oddíl 
neustrnul, ale rozvíjel se jak po stra-
ně materiální, tak té „duchovní“ - byl 
příjemným místem a klubem setká-

vání lidí, kterým v něm 
bude dobře. Díky jeho 
aktivitě získal oddíl na přelomu tisíci-
letí významnou sponzorskou dotaci, 
která umožnila započít potřebnou 
celkovou rekonstrukci areálu. V po-
sledních letech působí jako vedoucí 
kontrolní komise říčanského Soko-
la. Jeho  zkušenosti a orientace ve 
finančním světě jsou pro Sokol velké 
plus. Jako každá osobnost bývá ně-
kterými kritizován za své kroky, činy 
či názory, řečené velmi přímo, pro ně-
které příliš bez obalu. Z externího po-
hledu je ovšem největším paradoxem 
to, že i jeho kritikům jde v konečném 
důsledku o totéž- o říčanský tenis 
vzkvétající, veselý, příjemný, čistý a 
prosperující. Ani jednomu z nás ne-
svítí na „semaforu“ červená. Země je 
kulatá, areál velký a místa je tu dost. 
Jako na všech místech, od politiky až 
do klubového a rodinného života je to 
zejména o vzájemném naslouchání, 
komunikaci, pochopení a místy i tole-
ranci okořeněnou humorem. Popřej-
me čerstvému (u mužů možno zmínit 
:-) padesátníkovi Petrovi hodně zda-
ru v dalších letech. Protože osobnosti 
všech generací jsou vždy přínosem 
nejen pro tenis.
 
Do budoucnosti oddílu se díky svě-
domité práci s mládeží můžeme dívat 
bez nadsázky optimisticky. Po dva-
ceti letech má oddíl dvě žákovská a 
navíc dvě „babytenisová“ družstva 
mladých nadějí. Díky patří nejen 
nekonečným hodinám práce šéftre-
nérky oddílu Evy Kovačkové, jejího 
manžela Petra, ale od letoška též 
novým mladým trenérům Ondrovi 
Bimkovi a Daniele Simonové.  Mů-
žeme tak věřit, že žlutý míček uvidí-
me létat přes bílou pásku nadále a 
v roce 2031, pro oslavách říčanské 
tenisové „stovky“, bude na našich 
kurtech stále veselo.

Za Tenisový oddíl Sokola Říčany a 
Radošovice

Václav Votruba

FOTO: ŘÍČANSKÝ TENISOVÝ „B“ TEAM POČÁTKEM 21.STOLETÍ. ZLEVA SHORA: J. VÁVRA, J. ČERNOHORSKÝ, P. VACULČIAK, V. VOTRUBA, M. PERST, L. MELICHAR, S. TŮMA, K. KYKALOVÁ, M. ČÍŽKOVÁ, Z. PANGRÁC
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Vydařená sezóna florbalistů
Říčanští florbalisté 
mají za sebou pátou 
soutěžní sezónu a nut-
no říct, že byla velmi 
vydařená a opět posu-

nula říčanský florbal kupředu. Ale 
pojďme postupně od těch nejmen-
ších.

Přípravka (ročník 2007 
a mladší)

Družstvo přípravky nehrálo v uply-
nulé sezóně pravidelnou soutěž pod 
hlavičkou ČFbU, věnovalo se přede-
vším tréninku základních florbalo-
vých návyků a v druhé polovině se-
zóny odehrálo několik nesoutěžních 
turnajů. V této kategorii opravdu 
nejde o výsledky, kluci odehráli zá-
pasy s nadšením, něco vyhráli, něco 
prohráli, ale bavilo je to vždy a to je to 
hlavní. Nasbírali spoustu zkušeností, 
které jistě uplatní  v soutěžních zápa-
sech příští sezóny, ať už budou hrát v 
kategorii přípravka nebo elévové.

Elévové (ročník 2005 – 
2006 příp. mladší)

Elévové mají za sebou velmi intenziv-
ní rok, ve kterém se mnohé naučili a 
měli hodně příležitostí popasovat se 
s různými soupeři. Potvrdilo se, že 
nám roste velmi silná generace, vždyť 
8 z nich pravidelně trénovalo či na-
stupovalo k zápasům za mladší žáky 
a rozhodně se neztratili.  Výsledky, 
ač nejsou v této kategorii stěžejní, 
byly velmi dobré. Týmy (modří a bílí) 
sehrály 12 soutěžních a 2 komerční 
turnaje. Modří odehráli většinu tur-
najů ČFBU ve 3. a 4. koši ze 7 a na 
Innebandy cupu v Českých Budějo-
vicích skončili na 9. místě. Bílí hráli 
většinou v 1. a 2. koši a na závěr se jim 
podařilo celou soutěž čítající 42 druž-
stev z Prahy a Středočeského kraje 
vyhrát, což je obrovský úspěch, když 
si uvědomíme, že náš region patří k 
nejsilnějším v republice. Již výše zmi-
ňovaný mezinárodní turnaj Inneban-
dy Cup v Českých Budějovicích letos 
vyhráli a na prestižním Nisa Open v 
Liberci sice nepostoupili ze skupiny, 

ale jako jediní dokázali porazit vítěze 
celého turnaje FBŠ Plzeň, za což si 
vysloužili uznání soupeřů.

Mladší žáci (ročník 2003 – 
2004 příp. mladší)

Mladší žáci měli letos tréninky roz-
šířeny o všeobecný pohybový a ko-
ordinační blok na novém hřišti na 
Pacově. V halách se nás celý rok schá-
zelo kolem třiceti a jen díky stále se 
zlepšujícím tréninkovým metodám a 
spolupráci rodičů (trenérů) jsme byli 
schopni udržet vytyčenou úroveň a 
zároveň všem předat potřebné do-
vednosti.
V soutěžích ČFbU jsme měli 2 druž-
stva, bílých v soutěži 5+1 a modrých 
v soutěži 3+1. Bílí  se stabilně drželi 
v třetím koši a jednou nakoukl i do 
koše druhého což je v našem nabitém 
regionu velký úspěch. Tým modrých 
dával v soutěži 3+1 příležitosti hrá-
čům, kteří začínali nebo ještě nemě-
li dostatek praxe a sebevědomí na 
těžší zápasy bílého týmu. Byla zde 
dávána do popředí filozofie prožitku 
nad výkonem, ale i tak jsme v druhé 
půli sezóny drželi druhý koš. Takže 
také velká spokojenost. Celkově vel-
mi dobrou výkonnost kluci a holky 
potvrdili na mimosoutěžním turnaji 
Kralupy Open, který po skvělém vý-
konu celý vyhráli a získali nádherný 
pohár. 

Starší žáci (ročník 2001 – 
2002 příp. mladší)

Starší žáci hráli letos ve velmi na-
bité kategorii, které se zúčastnilo 
62 týmů. Předsevzetí před sezonou 
byl postup o dva výkonnostní koše 
vzhůru (začínali jsme v 6. koši). Se-
zona byla jako na houpačce, dobré 
turnaje šly ruku v ruce i s těmi méně 
úspěšnými. Tým se potýkal s častými 
zraněními a omluvenkami, takže se 
sestava doplňovala hráči z kategorie 
mladších žáků a ti si nevedli vůbec 
špatně. Někteří hráči si svými výko-
ny zasloužili i nominace do zápasů 
dorostenecké kategorie, kde si vedli 
velmi dobře. Tým sezonu zakončil v 

5. výkonnostním koši a celkovým 34. 
místem.

Dorostenci (ročník 2000 – 
1999 příp. mladší) 

Hodnocení sezóny 2015/2016 je veli-
ce příjemná záležitost. Kluci se men-
tálně i herně posunuli o veliký kus 
dopředu a konečný výsledek, tedy 4. 
místo v tabulce, je toho jasným dů-
kazem.  A co víc, větší část roku kluci 
bojovali o postupové příčky, které 
jim hlavně díky absencím některých 
hráčů v druhé polovině sezóny utekly. 
Větší část týmu čeká od podzimu pre-
miérová sezóna v juniorské kategorii, 
budeme klukům držet palce. Je třeba 
je opravdu ocenit, protože jsou to oni, 
kdo svým kamarádům z mladších ka-
tegorií vyšlapávají cestu soutěžemi 
ČFbU.

Muži (ročník 1998 a starší)
Naši muži mají za sebou opravdu fan-
tastickou sezónu, kdy svojí soutěží 
procházeli jako nůž máslem a o svoji 
neporazitelnost přišli až v posledním 
turnaji sezóny, kdy už ale bylo dáv-
no rozhodnuto o jejich suverénním 
postupu do vyšší soutěže. Pevně vě-
říme, že v příští sezóně se naši muži 
minimálně ve vyšší soutěži udrží a 
hlavně že se do družstva mužů zapojí 
naši první odchovanci z řad juniorů a 
budou platnými hráči, kteří svou dra-
vostí oživí herní projev družstva.
Přejme si, aby nadcházející sezóna 
byla minimálně tak úspěšná, jako ta 
letošní.

Trenéři FBC Říčany
www.fbcricany.cz;

www.facebook.com/florbalricany
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Boom říčanského ragby dětí a mládeže
Rugby Club Mountfield Říčany se 
stal za uplynulou sezónu nejúspěš-
nějším mládežnickým klubem v čes-
kém ragby, když získal pět zlatých 
medailí pro Mistra ČR v patnáctko-
vém ragby s kategoriemi U18, U16, 
U14, U12 a U10, jednu stříbrnou 
medaili s kategorií U8 a dále dvě zla-
té medaile pro Mistra ČR v olympij-
ském sedmičkovém ragby s kategori-
emi U18 a U16. Největším úspěchem 
však je stále trvající dlouhodobý růst 
členské základny, především nejmen-
ších dětí, kde se říčanské ragby jako 
jediné u nás může pyšnit s pravidel-
nými organizovanými tréninky už 
pro čtyřleté děti (U4). Celá sezóna 
byla pro mládežnické týmy jízdou mi-

mořádným expresvlakem za sběrem 
úspěchů doma i v zahraničí, za oce-
něními kolektivními i individuálními, 
s vagónky mnoha dětí v každém roč-
níku, s pořádnou partou kamarádů i 
rodičů ve všech kategoriích spolu i 
mezi sebou. Ragby je sport, který se 
po loňském podzimním Mistrovství 
světe v Anglii stává v zahraničí stále 
populárnějším, v Česku je nyní více 
vidět nejen v televizi, má více a více 
příznivců, v létě  bude v sedmičkové 
verzi prvně na olympiádě a v Říča-
nech je doslova ragbyový boom ro-
dičů s dětmi chtějícími zkusit ragby, 

zkusit jej pro své ratolesti a být také 
při tom. A začíná to už od školek. Pro 
ty nejmenší to není nic jiného než 
hra na babu s míčem v ruce, ti starší 
mohou přicházet i z jiných sportů, v 
ragby se uplatní každý. V Říčanech 
na ragby jsou dveře otevřeny pro 
všechny, nevybírá se z příchozích, 
nestojí se při zápasech na lavičkách, 
kdo přijde, ten hraje, nebo “si jen hra-
je”. A než děti vyrostou, mají s říčan-
ským ragby nejen několik medailí na 
krku, ale hlavně hodnoty “přátelství-
-respektu-soudržnosti-disciplíny-
-nadšení” vžité do života.

U18 medailová šňůra 
ročníku 1998/1999

Přišli na ragby před deseti až dvanác-

ti lety s rodiči na začátku školní do-
cházky a po práh dospělosti vyrostli 
na ragby. Vyrostli, zmužněli, vyspěli. 
Za celou tu dobu kluci z ročníku 98-

99 posbírali všechna možná ocenění 
a zlaté medaile, co jen mohli. Nyní 
v červnu navíc dosáhli jako zatím v 
mládežnickém ragby jediní dokonce 
double, nejdříve se v Ostravě stali 
Mistry ČR v sedmičkovém ragby, a 
poté doma v Říčanech získali zlaté 
medaile ve finále s Vyškovem a stali 
se tak i Mistry v patnáctkovém ragby. 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že 
za svou dosavadní kariéru sportovce 
nepoznali v ragby porážku, vyhráva-
li doma i v zahraničí, reprezentují se 
lvíčkem na prsou. PŘEJEME jim i v 
seniorském věku a s dalšími týmy mi-
nimálně stejné úspěchy.    
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Poděkování trenérům 
mládeže

Rugby Club Mountfield Říčany dě-
kuje za uplynulou sezónu všem tre-
nérům dětí a mládeže: Miroslavu 
Javůrkovi, Pavlu Šmolcnopovi, To-
máši Kohoutovi, Pavlu Bučkovi, Janu 
Selixovi, Vladimíru Jelínkovi, Pavlu 
Frintovi, Pavlu Novákovi, Stanislavu 
Křečkovi, Ladislavu Radovi, Václavu 
Bartošovi, Michalu Rusovi, Marti-
nu Hornovi, Petru Holému, Ondřeji 
Fořtovi, Adamu Sehnalovi, Micha-
lu Adamcovi, Vlastu Palatovi, Aleši 
Linhartovi, Aleši Fialovi, Michalu 
Fürstovi, Jiřímu Němečkovi, Marku 
Fořtovi, Davidu Kuprovi, Janu Trn-
kovi, Sandře Kazíkové, Pavlu Slá-
movi, Čestmíru Ondrůškovi, Pavlu 
Nevickému, Janu Schejbalovi, Janu 
Štípkovi, Davidu Rousovi, Tomáši 

Petrlíkovi. Dále klub děkuje všem ro-
dičům, kteří děti v ragby podporují do 
tréninků, na turnajích, při zájezdech 
a sami i na řadě akcí pomáhají. DĚ-
KUJEME.  

Ragbyové centrum mládeže 
začalo s tréninky

V květnu bylo za osobní účasti 
hejtmana Středočeského kraje Mi-
loše Petery, starosty Města Říčany 
Vladimíra Kořena, ředitelky státního 
Gymnázia Říčany Anny Martinkové 

a krajského i městského zastupitele 
Miloslava Šmolíka při ragbyovém 
turnaji říčanských škol pořádaném 
Žákovským zastupitelstvem slav-
nostně otevřeno Ragbyové cent-
rum mládeže při Gymnáziu Říčany 
(RCMŘ).  V květnu začalo Centrum 
nabízet první tréninky. Nejen ragbyo-
vé, ale především také specializované 
na rozvoj individuálních schopností. 
Tyto tréninkové programy vedou ex-
perti z jiných sportů, v nichž sami v 
minulosti také jako sportovci úspěš-
ně reprezentovali ČR, a dnes navíc 
mají zkušenosti s trénováním ragby v 
našem klubu. Jsou jimi úspěšní olym-
pionici Pavel Frinta (zápas, v RCMŘ 

úpolová technika), Jan Kobián (boby, 
v RCMŘ atletická příprava) a Sandra 
Kazíková (plavání, v RCMŘ kom-
penzační cvičení a regenerace). 

Francouzské testy mladých 
hráčů

Dva říčanští odchovanci Martin 
Cimprich (1999) a Kryštof Kobián 
(1999) absolvovali s ČSRU v červ-

nu i s dalšími třemi talentovanými 
hráči jiných klubů čtyřdenní testy ve 
francouzských klubech LOU Lyon 
(TOP14)a USO Oyonnax (PROD2) 
s možností tam hrát a studovat. Bě-
hem testů dosáhli u francouzských 

profesionálních trenérů dobrých 
známek. Na konečné rozhodnutí se 
musí ještě počkat, ale i tak je to pro ně 
samotné velký úspěch a dobrá zahra-
niční zkušenost. 

Dětský den a projekt Sportuj 
s námi
V červnu se na ragby konal již dvanác-
tý ročník Dětského dne. Letos opět 
za podpory České unie sportu a jeho 
projektu Sportuj s námi. A s námi 
tam bylo na dva a půl tisíce účastníků 
a soutěžilo na sedm set padesát dětí. 
Děkujeme všem, kteří přišli, či akci 
různě podpořili, nebo přímo na místě 
pomohli. A zase za rok. 
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Devadesát let tenisu v Radošovicích

V sobotu 11. června jsme se sešli na 
kurtech TK Radošovice u Jurečku, 
abychom společně oslavili 90. výro-
čí našeho klubu. A sešlo se nás letos 
skutečně hodně, jak je koneckonců 
vidět i na společné fotografii. Milým 
překvapením i pro nás organizátory 
byla přítomnost paní Suché (za svo-
bodna Teršípové) z Prahy, vnučky 
jednoho ze zakladatelů kurtů v údolí 
Rokytky JUDr. Teršípa. Přítomni byli 
i starosta města pan Vladimír Kořen 
a místostarostka Hana Špačková. 
Hlavní atrakcí letošních oslav byla 
tenisová exhibice, ve které na našem 
hlavním dvorci číslo 3 změřili síly 
odchovanec našeho klubu Marek Mi-
chalička (ATP 235) a Miloš Mečíř ml. 
(ATP 169). Oba hráči předvedli tenis 

světových parametrů okořeněný, jak 
se na exhibici patří, i některými úde-
ry, které v soutěžních zápasech nej-
sou běžně k vidění.

Po skončení exhibice bylo na kurtu 
instalováno zařízení pro měření rych-
losti servisu a všichni zájemci si moh-
li v průběhu odpoledne vyzkoušet, 
jak na tom jsou.
Ostatní se mezitím věnovali prohlíže-
ní plakátů s historickými fotografie-
mi z činnosti klubu. Díky přítomnosti 
mnoha bývalých i současných hráčů 
TK Radošovice i věčného rivala So-
kola Říčany se také vzpomínalo na 
velké zápasy minulosti a obě strany 
se těšily, jak si to zase příště rozdají. 
Vždyť mnoho hráčů působilo postup-

ně jak v Radošovi-
cích, tak v Říčanech 
a vzájemné zápasy 
vždy přinášely dra-
matické okamžiky a 
velké zážitky.
Osobně jsem byl 
velmi rád, že jsem u 
nás na kurtech mohl 
přivítat nestora ří-
čanského klubu, stá-
le aktivně hrajícího, 
více než osmdesátní-
ka Františka Křížka, 
a z našich bývalých 

hráčů Vláďu Boka a Pavla Vobořila. 
Vždyť například Vláďa Bok se již po-
dílel na poválečné obnově našich kur-
tů ve čtyřicátých letech.
Koho nelze v žádném případě opo-
menout, je náš dlouholetý správce 
Ruda Gnad, který je starý stejně jako 
náš klub a na kterém se jeho věk také 
nijak neprojevuje.
Večer pro všechny hrála říčanská 
country skupiny PRO-VAS kapelníka 
Michala Sobíška s manžely Ježkový-
mi, se kterou s chutí zazpíval i Miloš 
Mečíř. 
Po celou dobu oslav se o občerstvení 
– díky laskavosti manželů Ježkových 
– vzorně staral personál ze spřátele-
né restaurace Jureček. Pro děti jsme, 
díky cukrárně ČIKO, měli i dostatek 
zmrzliny servírované z historického 
vozíku.

Myslím, že mohu říci, že oslava se 
nám letos opravdu vydařila, ukázalo 
se, že klub má stále dostatek přízniv-
ců a je významnou sportovní organi-
zací Říčan. I v dnešní digitální době 
se budeme nadále snažit nabídnout 
především říčanským dětem sportov-
ní alternativu k sezení u počítačových 
her a doufám, že se nám to bude dařit 
alespoň tak, jako dosud.

Vladimír Michalička
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Podmořský svět očima Steva Lichtaga

Co se děje v kultuře

Steve Lichtag miluje dobrodružství, 
přírodu, zejména pak svět pod moř-
skou hladinou. Potápí se se žraloky 
a točí filmy, které jsou mezinárodně 
uznávané. Jeden z posledních filmů 
natočil se svým týmem na veřejnosti 
nepřístupném atolu Aldabra v Indic-
kém oceánu, a to navíc jako projekt ve 
3D. O tom, jak celý projekt natáčení 
probíhal, vyprávěl zájemcům při pou-
tavé přednášce v Aquapalace Praha.
V posledním červnovém víkendu 
probíhala v aquaparku akce měsíce s 
názvem Ozvěny festivalu Voda Moře 
Oceány. Kromě promítání dokumen-

tárních filmů a focení dětí s mořskými 
pannami (vynikající fotografkou zá-
běrů z hlubin Lucií Drlíkovou) mohli 
návštěvníci poznat také cestovatele 
a dobrodruhy, kteří jim vyprávěli o 
svých zážitcích. Richard Jaroněk zde 
vystavoval své fotografie a vyprávěl 
o cestování za lvy, Miroslav Hrdý je 
seznámil o potápění se žraloky. A 
Steve Lichtag přiblížil svůj film, který 
v y p r á v í o neuvě-
řitelných zážitcích 
s faunou a florou 
o s t r o v a , který je 
neobýva- ný a patří 

mezi unikáty z hlediska přírodního 
bohatství. Film Aldabra již nyní vzni-
ká v různých jazykových mutacích a 
na Seychelách, jejichž vláda projekt 
podpořila, se chystá jeho světová pre-
miéra. Pokud jste nestihli navštívit 
besedu Steva Lichtaga, určitě se na 
film jděte podívat – ve 3D provedení 
jde o mimořádný zážitek.

Sportovní oddíl pro děti
V září 2016 otevíráme v Říčanech 
sportovní oddíl praktického pohybu 
pro děti od 6 do 10 let. Co je to prak-
tický pohyb? Běh, skok, přeskok, 

lezení, plazení, házení a chytání, zve-
dání a nošení, balancování a úpolové 
hry. Zábavnou formou, se stupňující 
se náročností, s důrazem na rozvoj 

všestranných pohybových dovednos-
tí v tělocvičně i v přírodě. Děti jsou 
takto schopny zvládnout poměrně 
složité úkoly bez sebemenšího zavá-
hání.

Naším cílem je vypěstovat v dětech 
lásku k pohybu a zdravou sebedůvě-
ru, která jim pomůže zvládnout jak 
překážky fyzické, tak i překážky v 
životě. Pokud si děti v mysli zafixu-
jí pocit vítězství z překonání svých 
vlastních hranic, stejný vzorec pak 
mnohem snadněji použijí i v nových 
životních situacích.

Cvičit budeme každé úterý od 16:30 
do 18:00 v tělocvičně Gymnázia v Ří-
čanech. Více informací naleznete na 
webu: www.praktickypohyb.cz

Kryštof Radek
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LADŮV KRAJ A OKOLÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
Změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 14.8. Říčany Společenský život hmyzu – Nahlédnutí do úžasného světa hmyzu pro-
střednictvím fotografií, zajímavých exponátů, modelů i živého hmyzu. 
Muzeum.

do 12.7. Průhonice 9.00-18.00 Lilie – Výstava v dendrologické zahradě. Otevřeno od úterý do neděle.

9.7. Louňovice 17.00 Písnička za dva šestáky – Hudební pohádka, hraje divadélko Kůzle. 
Restaurace U Henců.

9.7. Louňovice 20.00 Pět dolarů za lásku – Dva divadelní příběhy, hraje DS Dipona Louňo-
vice. Restaurace U Henců.

12.7.-13.7. Říčany Textilní řemesla – Workshop textilních řemesel, odnesete si vlastno-
ručně vyrobené plstěné zvířátko, mýdlo, šperky, originálně potištěnou 
tašku. Říčanská hájovna.

15.7. Štiřín 20.00 Pavel Sedláček & Cadillac – Rock´n´roll - koncert na zámku Štiřín.

16.7. Stříbrná 
Skalice

20.00 Olympic
Koncert na náměstí. Koncert se koná za každého počasí.

17.7. Benešov 20.00 JESUS CHRIST SUPERSTAR – Rocková opera v přírodním divadle 
na Konopišti. Vstupné 490/390/250 Kč, rodinné vstupné 600 Kč 
(2 dospělí + 2 děti). Předprodej též v TIC Říčany.

19.7. Říčany 16.00-18.00 Jak rostou kuřátka – Vyprávění o tom, jaké úsilí  musí kuřátka vyvi-
nout, aby se dostala z vajíček na svět, jak z nich rostou slepice a co všech-
no ke zdárnému vývoji potřebují. Dvorek naproti hlavní budově Muzea 
Říčany.

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

23.7. Louňovice 20.00 Dva muži v šachu – Komedie, hraje Divadelní studio Turnov. Restau-
race U Henců.

23.7. Kunice Rytíři na zámku – Veřejná akce pro rodiny s dětmi. Zámek Berchtold.

23.7. Říčany 14.00-17.00 Za trilobity a dinosaury – Proměňte se v paleontology a odkryjte tajem-
ství času v jednotlivých vrstvách Země od prvohor až po počátky lidsta-
va. Ze sádry si vyrobíte odlitek trilobita. Didaktické centrum geologie. 

2.8.-25.9. Průhonice 9.00-18.00 Jiřinky – Výstava v dendrologické zahradě.

3.8. Uhříněves 19.30 Bratři Ebenové – Koncert tří bratrů, Marka, Kryštofa a Davida. Vstup-
né 490 Kč, předprodej též v TIC Říůčany. Divadlo U22.

4.8. Říčany 16.00-18.00 Farmářské odpoledne – Mlácení cepem, mletí mouky na ručním mlýn-
ku, výroba domácího másla, výroba bylinkového másla z bylinek ze za-
hrádky, krmení slepic. Dvorek naproti hlavní budově Muzea Říčany. 

6.8. Říčany 8.30 Babiččin mazanec – Volejbalový turnaj "O babiččin mazanec" pro jed-
notlivé hráče 50+. Sokolské hřiště. 
Informace a přihlášky na tel. 603 531 125.

6.8. Říčany 14.30-16.30 Spirálové sponky a náhrdelníky – Technika plstění vlny a výroba origi-
nálního šperku. Vhodné i pro děti od 10 let. Vstupné 150 Kč. Muzeum.

82 texty.kuryr@ricany.cz
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6.8. Pikovice 6.00-20.00 Kudy chodili trempové aneb sejdeme se v Pikovicích – Turistický 

pochod, startovné 40 Kč, děti 20 Kč. Start Pikovice most, cíl Pikovice 
kemp. K poslechu hraje Matěj a Radim.

6.8. Louňovice 17.00 Pošťácká pohádka –Pohádka pana Čapka, hraje DS UCHO Uhříněves. 
Restaurace U Henců.

6.8. Louňovice 21.00 Agentura Drahoušek –Komedie, hraje DS Klicpera chlumec n.C. 
Restaurace U Henců.

7.8. Kunice 20.30 Aneta Langerová a smyčcové trio – Koncert na Zámku Berchtold, 
vstupné 500 Kč.

13.8. Říčany 14.00-17.00 Voda stokrát jinak – Přijďte se inspirovat krásou vody v zahradě, po-
stavte z písku městečko a sledujte vodní živel při simulaci povodně. Rý-
žujte z vody české granáty. Poradna zahradního architekta O. Semotána 
na téma zakládání a údržba různých druhů jezírek. Didaktické centrum 
geologie. 

13.8. Louňovice 20.00 Charleyova teta – Rozpustilá komedie, hraje LOS Libošovice. 
Restaurace U Henců.

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

20.8. Louňovice 17.00 Hravé odpoledne – Dětské show s klauny. 
Restaurace U Henců.

20.8. Louňovice 21.00 Noc na Karlštejně – Aneb na hradě je ženská, hraje Divadýlko na dlani 
Mladá Boleslav. Restaurace U Henců.

27.8. Kunice 14.00 Vidovický havran – Country festival na Zámku Berchtold.

27.8. - 3.9. Říčany Pohár města Říčany – 14. ročník šachového turnaje pro všechny věkové 
kategorie. Kulturní centrum Labuť.

inzerce



připravujeme
září, říjen 2016

LaCO DeCZi 
+ CeLuLa NeW YOrK
 Út 25 / 10 / 2016 – 20.00
   Koncert světově známého americKého  
   trumpetisty a hudebního sKladatele  
   slovensKého původu.  

HOT SiSTerS
 st 08 / 06 / 2016 – 20.00
   swingové voKální trio  
   s doprovodnou Kapelou.  

LACO DECZI+CELULA NEW YORK 
– Jazzový velikán v Říčanech
 trumpetista, skladatel a kapelník laco deczi se narodil v roce 1938 ve vesnici 
bernolakovo (kousek od bratislavy), na slovensku. v šedesátých letech byl členem 
kapely s+hQ Karla velebného. v sedmdesátých letech nahrál svoje sólové album 
“sentimental trumpet” se smyčcovými nástroji. jako solista byl členem orchestru 
při nahrávání desky “jazz goes to beat” václava zahradníka. na konci roku 1967 
založil vlastní soubor jazz celula a od začátku sedmdesátých let byl členem jocru 
– jazzového orchestru Československeho rozhlasu. laco vystupoval ve spojených 
státech s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou elvin jones, bill 
watrous, junior cook, dave weckl, sonny costanzo a dalšími. moc se na jeho 
koncert těšíme a že bude skvělý, o tom nepochybujeme. takže jste zváni 25.10. od 
20.00 do Kulturního centra labuť. 

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ V ROCE 2016
 
 Základní kurzy tance a společenského chování budou zahájeny  
v sobotu 10. září  2016 v 17.00 a 20.00 v sále Kc labuť v říčanech. 
přihlásit se můžete v  kanceláři Kc nebo prostřednictvím webových 
stránek. Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 7. října 2016, budou  
se konat vždy jednou za 14 dní. jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé  
od 19.00 a pokročilé od 21.00. všechny kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít  
s partnerkou paní Janou Vítovou.

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

září
21

„KDYž SE DNES VEČER 
NEVRÁTÍm”  
uvádí miloň Čepelka
 st 21 / 09 / 2016 –20.00
   celoveČerní Komorní pořad šansonů.  

JAROSLAV UHLÍŘ  
S KAPELOU
 st 05 / 10 / 2016 – 20.00
   Koncert významného ČesKého  
   sKladatele a textaře.  

 KONCERT Y 

II. FORFUN FEST
pá TOTÁLNÍ NASAZENÍ, UKRADENÝ OVOCE, FIVE O´CLOCK TEA, 
COVERS FOR LOVERS...

 KONCERT Y 

„KDYž SE DNES VEČER NEVRÁTÍm”
st  celovečerní komorní pořad šansonů. zpěv: markéta Wankeová, klavír: 
členka divadla Kampa Petra Bílková, slovem provází miloň Čepelka.

 KONCERT Y 

ABBA WORLD REVIVAL PRAgUE
pá Koncert oblíbené revivalové kapely. přijďte si zatančit a zavzpomínat  
na hity legendární kapely ABBA.

 KONCERT Y 

JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU
st jako opravdovou hudební lahůdku nabízíme koncertní program 
největších hitů, ve kterém vystupuje jaroslav uhlíř společně se skvělou 
doprovodnou kapelou v klasickém rockovém složení. diváci se mohou těšit  
na nezapomenutelné písničky, které za posledních 40 let vytvořil J. Uhlíř 
převážně ve spolupráci se Z. Svěrákem jako jsou „Holubí dům“ , „Severní 
vítr“ , „Ani k stáru“ , „Není nutno“ atd. 

 KONCERT Y 

RADŮZA
st Koncert oblíbené písničkářky, skladatelky a spisovatelky.

 KONCERT Y 

LACO DECZI+CELULA NEW YORK
Út Koncert světově známého amerického trumpetisty a hudebního skladatele 
slovenského původu.
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u2 // DeSire +  
GreeN DaY praGue iDiOTS 
revivaL praHa
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
   spoleČný Koncert dvou sKvělých ČesKých  
   revivalových sKupin.  

Vážení milovníci krásné hudby!
 

 děkujeme vám za přízeň, kterou jste projevili 
rekordními návštěvami našich koncertů  
v minulé sezóně a zvýšeným zájmem o to,  
co se chystá na sezónu následující. jsme rádi,  že 
vás můžeme o programu Kph sezóny 2016/17 
informovat již nyní. oproti minulým sezónám 
proběhla jednání s umělci nebývale hladce 
a termíny máme již předběžně domluvené. 
Koncerty se konají vždy ve středu od 19.30.  
a kdo tedy vystoupí?

19.10.2016   

Dagmar Pecková – mezzosoprán,  
miroslav Sekera – klavír

23.11.2016   

Bennewitzovo kvarteto. j. Fišer – 1. housle, 
š. ježek – 2. housle, j.  pinkas – viola,  
š. doležal – violoncello

7.12.2016    

Pražské žesťové kvinteto.  
j. votava – pozoun, F. bí lek – trubka,  
a . Kinkal – trubka, j. lisý – lesní roh,  
K. Kučera – basový pozoun

18.1.2017    

marek Kozák – klavír

8.2.2017      

Ivan ženatý – housle, klavírní doprovod 
(bude upřesněno)

8.3.2017      

Kalabis quintett (dechový kvintet)  
a martin Kasík – klavír

5.4.2017      

Smetanovo trio. j. Čechová – klavír,  
j. vodička – housle, j. páleníček – violoncello

24.5.2017    

Wolfgang Emanuel Schmidt (německo)  
– violoncello, Jan Simon – klavír

Abonentní vstupenky můžete zakoupit  
od 1. července v kanceláři KC Labuť.

KRUH 
PŘÁTEL 
HUDBY

II. FORFUN FEST 
– Totální nasazení, Ukradený Ovoce, Five O´clock Tea, Covers 
For Lovers...
16. září proběhne v říčanech v Kc labuť už druhý ročník ForFUN festivalu. 
i tento rok se můžete těšit na špičky rockové klubové scény. do říčan dorazí 
slánská legenda punkrockové scény, kapela Totální nasazení. těšit se můžete 
na Ukradený ovoce (ex zakázaný ovoce), pražáky Five o’Clock Tea nebo  
pop-punkery Covers for Lovers. „po roční pauze se vracíme do říčan, protože 
víme, že tady má rocková muzika silnou fanoušovskou základnu a rádi bychom 
navázali na tradici pořádání podobných akcí, kterou jsme započali už v roce 1993  
na koupališti jureček” uvádí hlavní pořadatel aleš uhlíř.

lístky na akci lze pořídit v předprodeji na www.kclabut.cz, dále v předprodejní 
síti SmS Ticket, nebo přímo na pokladně v KC Labuť.

(předprodej 150,- Kč/na místě 200,- Kč)

Fb linK: https://www.facebook.com/forfunfest/

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz info@kclabut.cz

NEBUď LABUť A  zajdi na Kulturu!
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Koncerty se konají vždy ve středu od 19.30.  
a kdo tedy vystoupí?

19.10.2016   

Dagmar Pecková – mezzosoprán,  
miroslav Sekera – klavír

23.11.2016   

Bennewitzovo kvarteto. j. Fišer – 1. housle, 
š. ježek – 2. housle, j.  pinkas – viola,  
š. doležal – violoncello

7.12.2016    

Pražské žesťové kvinteto.  
j. votava – pozoun, F. bí lek – trubka,  
a . Kinkal – trubka, j. lisý – lesní roh,  
K. Kučera – basový pozoun

18.1.2017    

marek Kozák – klavír

8.2.2017      

Ivan ženatý – housle, klavírní doprovod 
(bude upřesněno)

8.3.2017      

Kalabis quintett (dechový kvintet)  
a martin Kasík – klavír

5.4.2017      

Smetanovo trio. j. Čechová – klavír,  
j. vodička – housle, j. páleníček – violoncello

24.5.2017    

Wolfgang Emanuel Schmidt (německo)  
– violoncello, Jan Simon – klavír

Abonentní vstupenky můžete zakoupit  
od 1. července v kanceláři KC Labuť.

KRUH 
PŘÁTEL 
HUDBY

II. FORFUN FEST 
– Totální nasazení, Ukradený Ovoce, Five O´clock Tea, Covers 
For Lovers...
16. září proběhne v říčanech v Kc labuť už druhý ročník ForFUN festivalu. 
i tento rok se můžete těšit na špičky rockové klubové scény. do říčan dorazí 
slánská legenda punkrockové scény, kapela Totální nasazení. těšit se můžete 
na Ukradený ovoce (ex zakázaný ovoce), pražáky Five o’Clock Tea nebo  
pop-punkery Covers for Lovers. „po roční pauze se vracíme do říčan, protože 
víme, že tady má rocková muzika silnou fanoušovskou základnu a rádi bychom 
navázali na tradici pořádání podobných akcí, kterou jsme započali už v roce 1993  
na koupališti jureček” uvádí hlavní pořadatel aleš uhlíř.

lístky na akci lze pořídit v předprodeji na www.kclabut.cz, dále v předprodejní 
síti SmS Ticket, nebo přímo na pokladně v KC Labuť.

(předprodej 150,- Kč/na místě 200,- Kč)

Fb linK: https://www.facebook.com/forfunfest/

těšíme se na vaši návštěvu!

www.kclabut.cz info@kclabut.cz

NEBUď LABUť A  zajdi na Kulturu!



Zpěvačka Zuzana Stirská natáčela svůj první videoklip v Říčanech!
Zakladatelka a hlavní tvář vokálního sboru Fine Gospel Time Zuzana Stirská má k Říčanům velmi 
blízký vztah. Několikrát vystupovala v kulturním centru Labuť i na různých městských akcích. 
A tentokrát si naše město vybrala i pro natočení svého prvního hudebního videoklipu, které 
probíhalo začátkem června v kostele sv. Petra a Pavla na Masarykově náměstí.

Co se děje v kultuře

Videoklip vznikl pod taktovkou režiséra Tomáše Magnuska. Sboristé se 
převlékli do odlišných kostýmů, které představovaly nejrůznější profese.

Říčany si zpěvačka vybrala pro blízký srdečný vztah k našemu městu. 

Součástí příběhu byl mimo jiné i svatební obřad.

V klipu si zahrálo mnoho známých českých osobností. Nechyběl například 
herec a bývalý tanečník Vlastimil Harapes.

A také se do Říčan přijeli podívat herečka Jaroslava Obermaierová nebo 
moderátor Karel Voříšek. Natáčení si nenechali ujít ani skladatel Karel 
Vágner či bývalý primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Nedělní odpoledne trávili v příjemné atmosféře v říčanském kostele i 
spisovatel Richard Sacher, ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová 
nebo herec Jiří Štěpnička.

86 texty.kuryr@ricany.cz



Co se děje v kultuře

Zuzana Stirská: Prostě se v Říčanech cítíme jako doma
Zuzana Stirská je „malá dáma s velkým hlasem“. Po-
chází z umělecké rodiny a dlouhá léta vystupovala po 
boku Jiřího Suchého v divadle Semafor. Postupně si 
s energií sobě vlastní po návratu z emigrace vytvořila 
a sestavila smíšený sbor z členů různých profesí a své 
kapely a vlastní improvizovaný pravidelný pořad Go-
spel Time Party s významnými hosty. Také zpívala s 
různými skupinami a orchestry v zahraničí, kde vystu-
povala s M. Oldfieldem, J. Lastem a dalšími světovými 
hvězdami. Sjela téměř celý svět, kde koncertovala na 
zámořských lodích. FINE GOSPEL TIME, jehož je 
zakladatelkou a působí na prknech, co znamenají svět, 
již 15 let, je znám především díky gospelovému reper-
toáru barevných aranží. Prezentuje na svých koncer-
tech průřez rozmanitými hudebními žánry, se kterými 
vystupuje nejen v kostelích a na koncertech, ale i při 
jiných příležitostech. Fine Gospel Time dává publiku 
náboj, radost a energii a je to parta lidí, kteří touto výji-
mečnou hudbou žijí a cítí.

Proč jste si vybrala pro natočení videoklipu právě měs-
to Říčany? 
Říčany jsou mi sympatické z mnoha důvodů. Mám zde ně-
kolik dobrých přátel a město se mi líbí, je čisté a malebné. 
Mám odsud bohaté zážitky z několika koncertů v krásném 
kostelíku, v kulturním centru a v neposlední řadě z neza-
pomenutelné akce během Vánoc před pár lety, kdy jsme 
vystupovali na totálně zaplněném náměstí s nepopsatel-
nou náladou a podporujícím a nadšeným publikem. Moje 
volba byla tedy jasná, proč bychom měli natáčet jinde? Šlo 
tedy jen o církevní formality a i ty zde byly díky přemilému 
a vstřícnému páteru Konstantinovi zcela bez problémů.

Jaký příběh hudební klip vypráví?  
Přemýšleli jsme s režisérem Tomášek Magnuskem, jakou 
písničkou vystartovat, a volba mi padla logicky na velmi 
slavný hit I Will Follow Him z filmu Sestra v akci. Tomáš 
vymyslel, že náš soubor je unikátní tím, jak se v něm sešli 
lidé všech profesí a charakterů. Naše hudba totiž spojuje 
všechny typy lidí. V souboru máme lékaře, šachistu, eko-
noma, inženýry, porodní asistentku, studenty, masérku, 
dirigenta a další. A právě náš klip je svědectvím o tom, že 
dobrá hudba může dát dohromady všechny lidi bez ohle-
du na jejich profesi, politický názor, vyznání a jiné rozdíly. 

Jak náročný byl natáčecí den? A můžete nám říci něja-
kou zajímavou historku z natáčení? 
Vše probíhalo úžasně - počasí, nálada, občerstvení i ně-
kolik vtipných momentů, kdy byl opakovaně náš pianista 
převlečený za městského policistu tázán na povolení pro-
jet kolem kostelíka, nebo když sólový kytarista předvádějí-
cí žebráka před kostelem byl obdarován drobným příspěv-
kem od jednoho dobrosrdečného občana Říčan. Prostě se 
v Říčanech cítíme jako doma. 

V klipu vystupuje mnoho známých tváří. Koho v něm 
uvidíme? 
Udělalo mi obrovskou radost, že se dobrovolně a zce-
la zdarma zúčastnily natáčení úžasné a nám nakloněné 
osobnosti, jako bývalý primátor Prahy a lékař Bohuslav 
Svoboda, sexuolog Jaroslav Zvěřina, herec Jiří Štěpnička, 
muzikant a skladatel Karel Vágner, tanečník Vlastimil Ha-
rapes, moderátor Karel Voříšek, herečka Jaroslava Ober-
maierová, ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšo-
vá, imitátor Petr Jablonský, spisovatel Richard Sacher a 
samozřejmě náš kamarád, dvorní textař a skvělý člověk 
Pepa Fousek. Moc bych jim všem chtěla ještě touto cestou 
poděkovat za to, že věnovali nám a klipu své volné nedělní 
odpoledne! Poděkování patří i režisérovi, který byl rovněž 
úžasný a zvládal takové množství lidí s absolutním klidem 
a jeho obvyklým humorem.

Kde si vás mohou fanoušci v příštích měsících poslech-
nout a na jaké koncerty se mohou těšit? 
Přes léto vystupujeme minimálně, začínáme koncem 
srpna a hlavní sezónou jsou Vánoce. Když koncertujeme 
po republice, jezdíme z technických důvodů většinou ve 
zmenšené sestavě. V kompletním složení jsme na našich 
domácích koncertech Gospel Time Party, které se konaly 
15 let v divadle Semafor a od letošního roku probíhají v 
divadle Rokoko. Tvoří nás 25 zpěváků, sedmičlenná do-
provodná kapela a vždy nějaký skvělý host. Proto čtenáře 
s radostí zvu na 9. října, kdy v Rokoku uvítáme doktora a 
moderátora Romana Šmuclera. A 18. prosince na Zlatou 
neděli se bude konat naše velká vánoční Gospel Time Par-
ty se svíčkami a svařáčkem, a to dokonce dvakrát od 15 
a 19 hodin. Vánoční koncerty bývají vyvrcholením sezó-
ny, jsou tradicí a my jsme nadšeni, že to diváky s námi na 
Vánoce již 16 let těší. Další informace naleznete na www.
gospeltime.cz. 

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

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

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

Výstava 
SPOLEČENSKÝ 
ŽIVOT HMYZU
od 20. dubna do 14. srpna
Tušili jste, že sameček mouchy krou-
žilky své partnerce nosí dárky a ta ho 
pak náležitě odmění? Nebo že dělnice 
včely medonosné během svého života 
vystřídají povolání uklízečky, chůvy 
nebo stavitelky? Přijďte se dozvědět 
zajímavosti ze společností mravenců, 
včel, sršňů, čmeláků a dalšího hmyzu.  
Prohlédněte si živé exempláře – ob-
rovské šváby, kteří se pravidelně 
„svlékají“ a připomínají pak průsvit-
né trilobity, barevné strašilky objeve-
né teprve před 10 lety, chrousty nebo 
zlatohlávky. 
Návštěvu výstavy spojte s prohlídkou 
přilehlé zahrady. Najdete zde čmelín, 
na interaktivním panelu si vyzkouší-
te, jak vidí včela a další živočichové.  
Vylezte na strom a v hnízdě si pro-
hlédněte věrné repliky vajíček růz-
ných druhů ptáků, napumpujte vodu 
do připravených koryt a zatím, co si 
děti budou hrát, můžete studovat, jak 
využít dešťovou vodu v zahradě

Za trilobity a dinosaury 
sobota 23. července od 14:00 do 17:00 

Vydejte se s námi na cestu do minu-
losti naší planety. Proměňte se v pa-
leontology a odkryjte tajemství času v 
jednotlivých vrstvách Země od prvo-
hor až po počátky lidstva. Ze sádry si 
můžete vyrobit vlastní odlitek trilobita 
nebo se na chvíli pomocí tabletu vy-
pravit za dinosaury. 
V 15:00 a 16:00 je připraveno povídání 
o vývoji Země s ukázkou zkamenělin.

Program povede Jakub Halaš, ředitel 
Muzea Říčany a geolog Petr Schnabl. 

Voda stokrát jinak
sobota 13. srpna od 14:00 do 17:00 

Přijďte se inspirovat krásou vody v 
zahradě – v podobě jezírek i bohatého 
života v kapce pod mikroskopem. Po-
stavte z písku městečko a sledujte vod-
ní živel při simulaci povodně. Rýžujte 
z vody české granáty.
Bude připravena i poradna zahradní-
ho architekta O. Semotána na téma 
zakládání a údržba různých druhů 
jezírek, vč. praktické ukázky technolo-
gie jezírka v geoparku.
Program povede Jana Kreidlová a On-
dřej Semotán

Při prohlídce geoparku můžete kaž-
dou sobotu od 14 do 17 hodin využít 
paleontologické naleziště, rýžování 
granátů a výklad průvodce.
Vstupné:
40 Kč; děti, studenti a důchodci 20 Kč, 
rodinné vstupné 100 Kč

Vstup během akcí: 
80 Kč; děti, studenti a důchodci 40 Kč, 
rodinné vstupné 200 Kč
Programy podpořil Středočeský kraj.

Didaktické centrum geologie:
Didaktické centrum geologie Muzea Říčany u 1. ZŠ na Masarykově náměstí

Týden volného času a sportu v Říčanech
Od 4. do 11. září

Město Říčany a Muzeum Říčany pořádá v září další ročník 
Týdne volného času a sportu.  

Veletrh volného času a sportu
neděle 4. září 13:00 až 17:00 na Masarykově náměstí

Týden zahájíme Veletrhem volného času a sportu na Městských slavnostech v neděli 4. září, kde říčanské organiza-
ce představí svou činnost ve stánku nebo vystoupením na pódiu v průběhu programu. 

V zářijovém Kurýru naleznete seznam akcí a aktivit v Říčanech, které bude během celého týdne možné 
navštívit či vyzkoušet zdarma.
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JAK ROSTOU KUŘÁTKA
úterý 19. července od 16:00 do 18:00
Budeme si vyprávět o tom, jaké úsilí musí kuřátka vyvi-
nout, aby se dostala z vajíčka na svět, jak z nich rostou sle-
pice a co všechno ke zdárnému vývoji potřebují. Prohléd-
neme, nakrmíme a pohladíme naše šestitýdenní kuřátka, 
dospělé slepice i králíky. Vyrobíme si sádrový odlitek va-
jíčka.

FARMÁŘSKÉ ODPOLEDNE
čtvrtek 4. srpna od 16:00 do 18:00 
Na vlastní kůži si vyzkoušíte mlátit cepem obilí, umlít 
mouku na ručním mlýnku. Ukážeme si výrobu domácí-
ho másla v pravé dřevěné máselnici a výrobu bylinkové-
ho másla z bylinek ze zahrádky. Společně se postaráme o 
zvířátka na našem Dvorku – nakrmíme slepice, podíváme 
se, zda snesly vejce, nakrmíme a pohladíme naši králičí 
rodinku.

Vstupné: 40 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč, rodinné 
vstupné 100 Kč
Vstupné zahrnuje i návštěvu výstavy Společenský život 
hmyzu a venkovní expozice Dobrodružství v zahradě.

Rukodělná dílna:  Spirálové sponky a 
náhrdelníky

sobota 6. srpna od 14:30 do16:30
Chcete si vyzkoušet techniku plstění vlny a vyrobit si ori-
ginální šperk? Vytvoříte si barevné spirálky a z nich sponu 

nebo náhrdelník.  K dispozici bude barevná vlna různých 
odstínů. Dílna je vhodná i pro děti od 10 let (v doprovodu 
dospělého).
Dílnu povede Eliška Svobodová
Vstupné 150 Kč

Rezervace nutná: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 605 169 533

Ze sbírek muzea – Gotický klíč
Chránit majetek bylo potřeba od nepaměti, a tak není 
divu, že k tomu lidé již ve starověku používali různé důmy-
slné mechanismy na způsob zámků. V Egyptě používali 
dřevěné závory vybavené mechanismem západek, které 
vlivem gravitace udržovaly dveře zavřené. Dřevěný klíč 

skolíčky po zasunutí a zvednutí vzhůru závoru uvolnil. 
To v antickém Řecku nebo Římě již znali kovové zámky a 
klíče.
V Muzeu Říčany jsou uchovávány patrně jedny z nejstar-
ších klíčů a zámků říčanského regionu. Pocházejí z arche-
ologických výzkumů nebo náhodných nálezů. Skutečným 
unikátem pak je na snímku prezentovaný gotický klíč. Na-
lezen byl počátkem 20. století v prostoru pod zříceninou 
hradu. Vzhledem ke svému tvaru patrně pochází z doby, 
kdy zde sídlil rod pánů z Říčan (konec 13. století – 1420). 
Je tedy docela dobře možné, že tento klíč držel v ruce ně-
který z členů onoho slavného rodu. Porovnejme si velikost 
běžného gotického klíče s tím dnešním.
Řadu dalších středověkých nálezů z Říčan a okolí bude 
možno shlédnout na podzimní výstavě „Říčany v době 
Karla IV.“, která bude v Muzeu Říčany otevřena 7. září 
a přinese nečekané pohledy na každodenní život Říčan-
ských ve 14. století.

Martin Hůrka

Hledá se drobné zemědělské nářadí pro 
muzejní expozici

Hledáme drobné historické zemědělské nářadí a vybave-
ní – zejména cepy, hrábě, vidle, proutěné koše, chomouty, 
jha, kosiště (zejména ke kose hrabici), ale i jakékoli další 
předměty zemědělského či obecně etnografického cha-
rakteru. Předměty se stanou součástí venkovní expozice 
„Dvorek“ naproti hlavní budově muzea v Rýdlově ulici. 
Případní dárci nechť, prosím, kontaktují historika Muzea 
Říčany Martina Hůrku, tel. 604 237 175.

Odpoledne na Dvorku 
Dvorek naproti hlavní budově Muzea Říčany, Rýdlova 14
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Je léto – všímejte si motýlů

Podělte se s námi o svá pozorování denních motýlů nebo 
lišajů na Říčansku. Přírodovědné oddělení bude v příš-
tím roce připravovat výstavu zaměřenou na změny, které 
proběhly v posledních 50 letech v přírodě a krajině v okolí 

Říčan. Využijeme k tomu sbírek motýlů a brouků pana J. 
Petříčka. Prosíme amatérské sběratele a milovníky pří-
rody, aby se s námi podělili o svá současná pozorování či 
vzpomínky na podobu různých přírodních lokalit v okolí 

Říčan, případně nás nechali nahlédnout do sbírek a foto-
grafií. 
Fotografie motýlů z Říčan a okolí můžete posílat na kateri-
na.cihakova@muzeum.ricany.cz. Běžné druhy motýlů na 
Říčansku najdete na webu Muzea Říčany ve fotogalerii. 
Zajímají nás zejména tyto lokality: lesní cesty směrem od 
Olivovny, louka pod třešňovkou u skautské klubovny, alej 
Říčaňáků a navazující sady a aleje, louka se solitérním du-
bem za Srnčím rybníkem, louky v okolí Vojkova, louky u 
Nedvězí (v PR Mýto), les pod Strašínem.
Na vlhkých loukách můžete hledat modrásky, na lesních 
cestách a pasekách můžete zahlédnout batolce, bělopásky 
a perleťovce. 

ŘÍČANY PŘIVÍTAJÍ KARLA IV.
neděle 4. září od 13:00 do 17:00 
Kde: Masarykovo náměstí a Říčanský hrad
Říčanští měšťané! Přijďte slavnostně přivítat krále Karla 
IV. s jeho chotí Annou Svídnickou. Ohlásili vzácnou ná-
vštěvu Říčan během svého návratu z korunovační cesty do 
Říma.
Po svém příjezdu na náměstí se královská družina vypra-
ví na Říčanský hrad. Na hradě krále seznámí se situací ve 

městě udatný rytíř Jimram z 
Říčan. I Vy, měšťané, jste na 
hrad zváni! 
Poté bude na hradě a v jeho 
blízkém okolí probíhat vý-
cvik adeptů na přijetí do 
královské družiny.  Uchaze-
či musí prokázat šikovnost, 
chytrost a zdatnost. Čeká 
Vás návštěva kostela, výuka 
u písaře, hudebníka, ková-
ře a šperkaře. U zbrojnošů 
prověříte svůj um ve střelbě 
z praku či v souboji s meči, 
nebo cvičení v drátěné ko-
šili.  
Za odměnu získá každý nově 
přijatý člen družiny čerstvě 
ražený říčanský stříbrňák.
Od 7. září bude v Muzeu Ří-
čany k vidění výstava „Říča-
ny v době Karla IV.“, kde si 
budete moci mimo jiné pro-
hlédnout třírozměrný model 
středověkých Říčan.
Akci pořádá Muzeum Říča-
ny ve spolupráci s Městem 
Říčany v rámci Městských 
slavností.
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Prázdninový provoz v Husově 
knihovně

O tom, jak bude v knihovně otevřeno 
o prázdninách, jsme čtenáře před-
běžně informovali již v minulém čísle 
Kurýra. Od té doby se nic nezměnilo 
a otevírací doba bude tato:

Oddělení pro dospělé:
od 1. července do 24. července: ote-
vřeno v pondělí až pátek od 8.30 do 
18 hodin
od 25. července do 7. srpna: otevře-
no v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 18 
hodin
od 8. srpna do 31. srpna: otevřeno v 
pondělí až pátek od 8.30 do 18 hodin

Oddělení pro děti:
celé prázdniny otevřeno v pondělí a 
ve středu od 8.30 do 18 hodin.

Balení učebnic „na míru“
Služba knihovny pro všechny, kte-
ří nechtějí běhat po papírnictvích 
a shánět atypické obaly na sešity a 
učebnice. Balíme do průsvitné fólie, 
nejpozději do dvou dnů od převzetí, 
za exkluzivní cenu 5,- Kč za kus.
Knihy a sešity můžete přinést do na-
šeho oddělení pro dospělé, a to od 1. 
července do 17. září.  O přijetí zakáz-
ky rozhoduje pracovnice knihovny.

Prázdninová „nadílka“ knih
V červenci a srpnu budou v knihov-
ně (v oddělení pro dospělé u vcho-

du) vystaveny knihy z nadbytečných 
zásob (starší knihy z darů čtenářů 
a příznivců knihovny). Návštěvníci 
mají možnost si zde libovolně vybrat 
knihy podle zájmu a vzít si je, a to 
bezplatně. 

Co se děje v kultuře

Milí přátelé našeho pěveckého sbo-
ru,

7. června jsme zakončili další neza-
pomenutelný školní rok, ve kterém 
děti z našeho zájmovém kroužku roz-
dávaly radost nejen svým blízkým, 
věrným posluchačům, ale především 
samy sobě, a to jak na pravidelných 
hodinách, tak i na vystoupeních, kte-
rá jsme letos absolvovali. Jedním z ta-
kových zážitků byl i nádherný piknik, 
který jsme uspořádali v romantickém 
prostředí zahrady Olivovy dětské 
léčebny a kde malí zpěváci a zpěvač-
ky předvedli repertoár nastudovaný 
v druhém pololetí. Pevně věřím, že 
se tato povedená akce stane tradicí, 

stejně jako se nám to povedlo u pravi-
delného Vánočního koncertu!
Děkuji moc všem svým žáčkům za 
jejich přístup a neutuchající radost, 
Berenice Selixové a Denise Pospíši-
lové, že se na ně mohu pokaždé spo-
lehnout, a všem, kdo náš sbor v jeho 
aktivitách podporují. Budu se s vámi 
těšit opět na shledanou na začátku 

nového školního roku. Vše o jeho 
zahájení naleznete ke konci srpna na 
našich webových stránkách www.pe-
veckysbor.cz, kde jsou zároveň uve-
deny informace pro nové děti – vítá-
me všechny kluky a holky již od 4 let!
S přáním hezkého léta

Eliška Erlichová
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Soukromá řádková inzerce je od roku 2016 zpoplatněna takto:
První řádek textu zůstává za 50 Kč, dva řádky jsou za 100 Kč, 3–5 řádků za 150 Kč, 

6–7 řádků za 200 Kč. Ceny komerční řádkové inzerce si vyžádejte na adrese: inzerce.
kuryr@ricany.cz. Inzerce nabízející pronájem bytu bude nadále zařazena jako 

komerční. Řádková inzerce musí být zaplacena před vydáním konkrétního čísla.

inzerce.kuryr@ricany.cz

Řádková inzerce
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pondělí 22. 8. | 18.00 | U LabUtě | ElEna SonEnShinE Trio

úTErý 23. 8. | 19.00 | U anežky | VíT ŠVEc Trio

STřEda 24. 8. | 18.30 | PaviLon | Jana KoubKoVá quarTET

čTVrTEK 25. 8. | 18.00 | Čajovna | Jan SmigmáTor & Swinging q

páTEK 26. 8. | 18.00 | na rychtě | JazzmazEc

SoboTa 27. 8. | 19.00 | jUreČek | Sax&ryThm

program: 

POHODA DZEZ
aneb tyden jazzu v ricanech
22.–27. 8. 2016

S  P O D P O R O U



Historie v obrázcích

Prosím
e vlastníky historických fotografií (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), kreseb nebo m

alovaných obrazů s regionální tem
atikou, o zapůjčení či darování m

uzeu.  Zapůjčené předm
ěty budou po naskenování v pořádku vráceny m

ajiteli. Přispějete tak k 
dokum

entaci podoby m
ěsta a okolí.

Pokračujem
e v seriálu prezentování starých kreseb a m

aleb ze sbírek M
uzea Říčany. Letní atm

osféru výletů do Říčan připom
íná kresba m

ístního nestora lidové tvorby Zdeňka Uhlíře. Dle dobových sním
ků 

z roku 1902 sestavil, zřejm
ě v polovině m

inulého století, portrét říčanského nádraží. Nádraží z roku 1894 tehdy stálo stranou od m
ěsta v nezastavěném

 prostoru m
ezi poli


