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Hlavní téma:

Investice
Radnice schválila další investice na rok 2017



Ivana Dvorská  
a Jana Svobodová 
knihovnice Husovy knihovny  
v Říčanech
Milí Říčaňáci, čtenáři i vy, kteří se do naší Husovy knihovny Říčany teprve chystáte…

Veřejná knihovna jako taková je součástí kulturního života našeho města již od roku 1919. Prvním kni-
hovníkem byl Antonín John. Myslím, že by byl potěšen, kdyby viděl, jak se říčanská knihovna rozrostla.  

Napsat o knihovně v krátkosti není jednoduché. Dalo by se napsat, že máme 128 560 svazků, že máme 
4 334 evidovaných čtenářů. Nebo že jsme půjčili 154 587 knih za minulý rok. Ale také by se dalo napsat, 
co za akce pořádáme pro širokou veřejnost. Nejlepší bude pozvání do knihovny. Přijďte se podívat, pro-
hlédnout si knihovnu a poslechnout si např. povídání Terezy Boučkové o knížkách. 

Pár vět o knihovně:
V roce 1999 naše knihovna přešla na automatizovaný knihovnický systém Clavius, který je velkým po-
mocníkem nejen pro nás, knihovnice, ale i pro čtenáře. 

Od roku 2016 se rozšířila nabídka našim čtenářům o audioknihy, které se těší mimořádné oblibě. Na-
bídku stále rozšiřujeme, počet se na začátku letošního roku rozrostl na 560 kusů. 

Novou službou našim čtenářům je bibliobox, umístěný na Masarykově náměstí poblíž vchodu do budo-
vy. Zde mohou vracet knihy čtenáři v době, kdy je knihovna zavřená.

Knihovna pořádá kromě knihovnických služeb také tzv. autorská čtení (se spisovateli) a setkávání se 
zajímavými osobnostmi našeho regionu (nazvané „Knihovna po zavíračce“).

Na oddělení pro děti máme také čilý ruch. Děti si k nám chodí půjčovat knihy, časopisy, audioknihy, číst, 
napsat úkoly, hrát na počítačích i si povídat. V knihovně je bezpečno a děti u nás tráví volný čas např. 
mezi kroužky. Knih se u nás půjčuje stále hodně a my knihovnice rády dětem pomůžeme i s výběrem 
knih, které by je mohly bavit. 

Za minulý rok jsme udělaly i 168 akcí pro školy a školky. Máme v nabídce besedy na různá témata (In-
formatiky, Vánoce, Velikonoce, Etiketa, Z pohádky do pohádky, Karel IV., Eduard Petiška aj.). Po každé 
besedě se k nám do knihovny přijde přihlásit několik dětí, a to je ta nejlepší reakce na návštěvu knihovny. 

Hojně navštěvovaný je i Dětský čtenářský klub, mnoho dětí se nám hlásí i na Noc a Andersenem a velká 
účast bývá na Dětském dnu i na Dni pro dětskou knihu.

Jsme rády, že si k nám děti i s rodiči stále nacházejí cestu, protože čtení je prostě super! 

Doma jsem tam, kde mám knihovnu. (Erasmus Rotterdamský)

Slovo úvodem
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předvedl vítězný pár ze Stardance Veronika 
Lálová a zdeněk Piškula.

Foto: Marek Flachs
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tek od 1. do 14. 7., od 1. do 29. 8. 2017. MŠ U Slunečních 
hodin od 1. 7. do 11. 8. a  MŠ Zahrádka Říčany od 1. do 
31. 7., od 14. do 29. 8. 2017. V přípravném týdnu od 30. 8. 
do 1. 9. 2017 bude provoz přerušen u všech jmenovaných 
MŠ.

Krátce z rady 7. 2. 2017
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo 
„Oprava chodníků v Říčanech 2016“ se zhotovitelem RY-
BÁŘ stavební s.r.o., jehož předmětem je navýšení před-
mětu plnění a navýšení ceny za provedení díla o částku 
110.855,05 Kč včetně DPH. Důvodem jsou související 
vícepráce při opravě havarijních povrchů 13 vjezdů k po-
zemkům v ulici Smetanova.
u Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků 
v k. ú. Jažlovice ve vlastnictví města Říčany vypůjčitelem 
UAMK-CYKLO-TRIALOVÝM KLUBEM Střední Čechy, 
z. s., se sídlem Strančice, za účelem úpravy, revitalizace 
a užívání cyklostezky na dobu určitou 20 let.

Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 8. 3. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce  
a na www.ricany.cz.

 Vladimír Kořen, starosta města

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany konaného dne 8. 2. 2017
u Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu města na rok 
2017 dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu s pozměňujícími 
návrhy.
u Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím závazku k financo-
vání akcí rekonstrukce komunikace v ul. Politických vězňů 
v Říčanech v rozsahu 2. etapy ve výši 24,450 mil. Kč včet-
ně DPH a odbahnění Jurečku v rozsahu 2. etapy ve výši 2,5 
mil. Kč vč. DPH v rozpočtu pro rok 2018.
u Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Lesy České republi-
ky prošlo Zastupitelstvem. Předmětem je poskytnutí indi-
viduální dotace ve výši 234.944 Kč na rekonstrukci sváž-
nice podél Rokytky na pozemcích města. Částka je kryta 
úpravou rozpočtu města na rok 2017.
u Předložený návrh zadání změny č. 3 územního plánu 
Říčan dle přílohy č. 1 tohoto materiálu schválilo Zastupi-
telstvo.

u Zastupitelstvo schválilo předložené zadání změny č. 4 
RP lokality Voděradská.
u Revize investičního záměru „Venkovní učebny v Didak-
tickém centru geologie – II. Etapa u 1. ZŠ Říčany“ a zahá-
jení přípravných prací k dotaci bylo odsouhlaseno.
u Zastupitelstvo schválilo „Elektronické označníky“ tý-
kající se modernizace a zlepšení přehlednosti městské do-
pravy v Říčanech. Nahradit mají současné papírové jízdní 
řády na vybraných zastávkách. 
u Zastupitelé rozhodli o ukončení členství v Národní síti 
Zdravých měst ČR.
u Investiční záměr „Výměna vybraných stávajících svíti-
del veřejného osvětlení Říčany za svítidla disponující tech-
nologií LED“ odhlasovali zastupitelé.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z rady 26. 1. 2017
u Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Územ-
ní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Říčany, formou zjednodušeného podlimitního 
řízení, bylo radou odsouhlaseno. Schválila také zadávací 
dokumentaci dle příloh a jmenovala hodnotící komisi. 
u Bylo schváleno posílení spojů PID linky č. 494 o jeden 
večerní spoj denně, ve dnech pondělí až sobota, a jeho 
zařazení do základní dopravní obslužnosti autobusové 
dopravy. Celkové roční navýšení za dopravní obslužnost 
představuje 36.000 Kč.
u Rada souhlasila s uzavřením partnerské smlouvy 
o účasti na projektu „Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb na Říčansku“ mezi MAS Říčansko, o.p.s. jako 
předkladatelem projektu a městem Říčany jako partne-
rem.
u Rada schválila poskytnutí daru 10.000 Kč ze své rezer-
vy, na podporu koncertu k poctě Josefa Suka.

Krátce z rady 2. 2. 2017
u Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit s přijetím zá-
vazku k financování akcí rekonstrukce komunikace v ul. 
Politických vězňů v Říčanech v rozsahu 2. etapy ve výši 
24,450 mil. Kč včetně DPH a odbahnění Jurečku v rozsa-
hu 2. etapy ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH v rozpočtu pro rok 
2018.
u Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Lesy České repub-
liky, s.p. Rada schválila. Předmětem je poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši 234.944 Kč na rekonstrukci svážnice 
podél Rokytky na pozemcích města. Částka je kryta úpra-
vou rozpočtu města na rok 2017.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit investiční zá-
měr „Elektronické označníky“ týkající se modernizace 
a zlepšení přehlednosti městské dopravy v Říčanech.
u Přerušení provozu Mateřských škol v Říčanech v době 
letních prázdnin bylo radou schváleno takto: MŠ Čtyřlís-
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Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 15. 3.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 22. 3. 

u Předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o dotaci na 
poskytování sociální služby pro rok 2017 mezi Středočes-
kým krajem jako poskytovatelem a DPS Senior a stacio-
nář Olga Říčany, příspěvkovou organizací, jako příjem-
cem, byl Radou schválen.
u Předložené návrhy smluv o spolupráci s obcemi Světi-
ce, Tehov a Struhařov při žádostech o dotaci na územní 
studii veřejných prostranství, byly radními schváleny.
u Rada vydala souhlasné stanovisko s realizací projektu 
1. základní školy Masarykovo nám. Říčany, příspěvková 
organizace s názvem: „Moderní výuka na 1. základní ško-
le Říčany“ v rámci Výzvy č. 02_16-022 Podpora škol for-
mou zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ.
u Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Říčany, 
jako místním koordinátorem a spolkem Auto*Mat, z.s., 
jako národním koordinátorem, bylo na radě schváleno. 
Předmětem je spolupráce při realizaci kampaně „Do prá-
ce na kole 2017“. Říčany se budou částkou 15.000 Kč (bez 
DPH) podílet na nákladech kampaně. Smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou do 31. 10. 2017. Částka bude hraze-
na z rozpočtu Odboru kanceláře starosty. 
u Dar 25.000 Kč Spolku Bezručovka poskytne ze své re-
zervy rada města. Podpoří tak benefiční koncert k oslavě 
110 let od založení Základní školy Bezručova a budoucí 
žákyni školy s hendikepem.
u Souhlas rady má podání žádosti 3. základní školy u Ří-
čanského lesa Říčany, příspěvková organizace, do výzvy 
IROP č. 46  Infrastruktura základních škol s projektem: 
“Odborná učebna přírodovědných předmětů.“ Předpo-
kládané náklady na investici jsou ve výši 1 636 661,80 Kč. 
V případě získání dotace je spoluúčast žadatele ve výši 
10 % z uznatelných nákladů.
u Udělení výjimky žadateli Ballagio, s.r.o., na soukromou 
akci  10. 2. 2017 a 3. 3. 2017 od 00:00 hod. do 05:00 hod. 
Rada schválila.

Krátce z rady dne 16. 2. 2017
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku č. 6/2017 Rekonstrukce komunikace Lab-
ská, Říčany, formou zjednodušeného podlimitního řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a schvaluje zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky dle příloh. Rada jmenovala pro účely veřejné za-
kázky č. 6/2017 hodnotící komisi.
u Uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava 
chodníku Zděbradská v Říčanech - Jažlovicích, mezi měs-
tem Říčany a zhotovitelem PORR, a.s., odsouhlasili radní 
za cenu 1 078 702,90 Kč vč. DPH.
u Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit revizi 
investičního záměru akce Inženýrské sítě v ul. Na Hradě, 
Říčany viz příloha a ukládá OSM předložit tento materiál 
na nejbližším jednání zastupitelstva.
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo o dodávkách nových verzí softwarového díla a tech-
nické podpoře k dílu Spisová služba, která byla uzavřena 
dne 25. 2. 2003 mezi městem Říčany a společností CNS 
a.s. Předmětem dodatku je stanovení ceny za upgrade 

a technickou podporu poskytovanou městu Říčany a jím 
zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 78 680 Kč 
bez DPH, tj. 95 203 Kč včetně DPH.
u Rada města Říčany schvaluje předložený plán činností 
v lesích města Říčany za 1. pol. 2017. 
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 6/2016 Svoz 
odpadu pro město Říčany, nejvhodnější nabídku uchaze-
če Marius Pedersen, a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo na provozování systému nakládání s komunálním 
odpadem mezi městem Říčany a dodavatelem Marius 
Pedersen. Předmětem smlouvy je provozování systému 
nakládání s komunálním odpadem pro město Říčany po 
dobu 5 let, za cenu 72.579.308,68 Kč bez DPH (předpo-
kládaná cena za celou dobu trvání smlouvy).
u Rada souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na finanč-
ní dar 7.000 Kč na zhotovení malby na jedné stěně podchodu 
na vlakovém nádraží Říčany o rozměru 150 m2 na základě 
projektu „Grafické ztvárnění stěn podchodu vlakového ná-
draží Říčany“. Projekt bude realizovaný do 31. 12. 2017. 
u Radní souhlasili s uvolněním částky 160.000 Kč z RP 
pro výplatu 1. ceny v architektonické soutěži na komunit-
ní centrum.
u Souhlas radních má uzavření smlouvy o dílo za cenu 
45 000 Kč bez DPH, mezi městem Říčany, jako objednate-
lem, a zhotovitelem ENVIROS, s.r.o. Předmětem smlou-
vy je zpracování energetického posudku, kompletace 
povinných příloh a podání žádosti o dotaci do programu 
EFEKT 2017-2021. 

Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz
Kateřina Lauerová, Odbor Kancelář starosty    

Městský úřad říčany hledá  
nové pracovníky na následující pozici: 

Referent oddělení technické 
správy – odbor správy majetku

Termín podání přihlášek: 14. 3. 2017 do 14,30 hod.
Termín výběrového řízení: 15.3.2017 v 9,00 hod. 
Bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka 

volná pracovní místa) nebo získáte na telefonu:  
323 618 126 Ing. dušan Suchý,  

vedoucí oddělení technické správy nebo  
323 618 128 – zdeňka Störzerová, personální.
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Informace z radnice

Úsekové měření rychlosti  
změnilo chování řidičů  
V nebezpečných úsecích více dodržují pravidla

Po více než dvou letech provozu úsekového měření 
v Říčanech můžeme jednoznačně pozitivně hodno-
tit jeho výsledky. Kamery v ulicích Černokostelecká, 
Říčanská (příjezd do města z obou směrů), Široká 
a Smiřických dokázaly zpomalit provoz a tím i zvýšit 
bezpečnost pohybu na komunikacích pro chodce i pro 
cyklisty. Umístění úsekového měření má prokazatelný 
preventivní vliv na chování řidičů za volantem, ale do-
káže být i pomocníkem při objasňování kriminality.
Smyslem zavedení úsekového měření bylo přimět řidiče 
k dodržování rychlosti dle platných předpisů. „Před za-
vedením úsekového měření, se přestupků proti stanovené 
rychlosti dopouštělo 28 % řidičů. V důsledku měření, tento 
počet klesl o třetinu až dvě třetiny na jednotlivých sledo-
vaných úsecích,“ tvrdí docent Libor Dušek z VŠE, který 
dopady úsekového měření zkoumá. „Navíc počet závaž-
nějších přestupků, které jsou pokutovány, klesl na naprosté 
minimum.“ Vše dokazují výsledky výzkumného projektu, 
který podpořila Grantová agentura ČR. 
Počet dopravních přestupků, které zaznamenají denně 
úsekové radary v Říčanech, se pohybuje okolo padesáti. 
Jejich počet ovlivňuje hustota provozu, klimatické pod-
mínky, zda je pracovní den či víkend. Sledováním je po-
tvrzeno, že přestupků se dopouštějí řidiči, kteří městem 
obvykle jen projíždějí. Preventivní vliv se projevil výraz-
ně u místních řidičů, kteří si rychlost hlídají a nedochází 
k přestupkům příliš často.
Kromě významné prevence bezpečnosti v dopravě, plní 
úsekové měření i funkci při odhalování kriminálních činů, 
které jsou spojeny s průjezdy vozidel pachatelů. Václav 
Řezáč, vedoucí Městské Policie doplňuje: „Minimálně 
jednou za týden je požadavek od služby kriminální policie 
ČR na výdej dat za účelem pátrání po vozidlech pachatelů 
trestných činů, nebo odcizených vozidlech. Data tak opa-
kovaně posloužila k odhalení pachatelů. Stejně tak se po-
dařilo v poslední době ve dvou případech odhalit pachatele 
dopravní nehody, který z místa ujel. Do hodiny byl pachatel 
dopravní nehody zjištěn.“ 

Pozitivní zkušenosti s 24 hodinovým měřením 
motivovaly i další starosty z okolních obcí 
Po pozitivních zkušenostech z úsekového měření rych-
losti vozidel v Říčanech se na radnici obrátili starostové 
okolních obcí. Pro malé obce, které nemají zřízenu obecní 
policii, je to jedno z nejúčinnějších opatření, jak donutit 
řidiče zpomalit. Místostarosta Světic Pavel Kyzlink vidí 
v umístění úsekového měření jediný účinný nástroj na 
zklidnění dopravy při průjezdu obcí. „Troufnu si tvrdit, 
že riziko dopravních nehod způsobených rychlou jízdou je 
velmi vysoké, a i kdyby se mělo předejít jedné nehodě, která 

může mít za následky ohrožení lidského života, tak nám to 
za to stojí. Jsme ochotni se na tom jako obec podílet a nést 
náklady na provoz tohoto zařízení. Tím odmítáme to, že by-
chom úsekové měření pořizovali za účelem výběru pokut za 
přestupky spojené s překročením rychlosti.“
Naši zákonodárci však uvažují o změně, která by výběr pokut 
z pravomoci Městské policie odebrala tam, kde obec není zři-
zovatelem. Přidružené obce se podílejí na nákladech městské 
policie, proto by bylo nelogické jim zakázat využívat stejných 
možností pro zajištění bezpečnosti svých občanů, jako má 
obec, která MP zřídila. Je to nepochopitelný krok ke změně 
něčeho, co funguje. Starostové sedmi obcí z okolí Černošic 
a další starostové již odeslali nesouhlasný dopis poslancům. 
Ke stejnému kroku přikročili i starostové obcí našeho ORP.
Místostarosta Kyzlink stanovisko jasně podpořil: „Je všude 
statisticky dokázáno, že po instalaci zařízení klesne počet 
přestupků na méně než 5 % a z toho již poté žádné enormní 
zisky nejsou, ale to si snad každý dokáže jednoduše spočítat. 
Náklady na provoz zařízení a výkonného aparátu na úřadu, 
který řeší agendu kolem přestupků, rozhodně nejsou zane-
dbatelné. Takže určitě to jak pro obec, tak pro zprostředko-
vatele, tedy ORP, z našeho pohledu není žádný super byznys. 
I kdyby to tak bylo, tak je to prostě tím, že oni nesou celkové 
břímě pořízení všech zařízení, vedení personálu, který se 
zabývá řešením přestupků, právní oddělení v případě vymá-
hání pohledávek, servis atd. To rozhodně není málo. Pro nás 
menší obce, které jinou možnost, než takovouto spolupráci, 
nemají, je to velká pomoc, nabídku Říčan vítáme.“
Policie České republiky prokazatelně nemá takové kapa-
city, aby mohla potřebný dohled na území obcí zajistit, 
píše se v dopise. Dlouhodobý nedostatek lidí v řadách 
Policie ČR nedovoluje provádět měření pravidelně a řešit 
dopravní situaci vlastními silami. Navíc každá obec má 
svá specifika. „Omezení kompetencí městské policie měřit 
rychlost na území přidružených obcí bychom vnímali jako 
nepřijatelné a nesystémové zasahování do nezávislosti sa-
mosprávy,“ potvrzují starostové.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
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mizí billboardy na příjezdu do Říčan
Příjezdová komunikace z dálničního při-
vaděče do Říčan byla do nedávna lemo-

vána reklamními billboardy. Tyto mnohdy graficky ne 
zcela povedené a nebezpečné „odvaděče pozornosti“ 
byly na základě rozhodnutí vedení města odstraněny. 
Důvodem byla nejen větší bezpečnost, ale právě i este-
tické hledisko.
Odstraňování billboardů je trend vyspělých států, kterým 
se inspirovala i naše legislativa. V roce 2012 byl schválen 
zákon, který by měl v praxi od 1. září letošního roku zcela 
zakázat reklamní billboardy podél dálnic a silnic I. třídy. 
Zákaz platí jak pro pozemky patřící ŘSD, tak na soukro-
mých pozemcích v ochranném pásmu komunikací. Obec-
ně je označeno ochranné pásmo pro dálnici 100 metrů, 
pro silnici první třídy 50 metrů a u silnice druhé a třetí 
třídy 15 metrů od osy vozovky, to platí mimo obec.
Reklamou na billboardech v Česku protečou miliardy ko-
run ročně. Firmy provozující venkovní reklamu se proto 
začaly více soustředit na reklamu ve městech. „V Říča-
nech chceme tomuto narůstajícímu trendu zabránit. I do 
budoucna chceme venkovní reklamu omezovat a zároveň 
se zaměříme na důraznější kontrolu,“ říká David Micha-
lička radní (Klidné město) a dodává: „Chtěli bychom tímto 
vyzvat majitele nepovolených poutačů k jejich odstranění, 
neboť se i nadále hodláme věnovat jejích odstraňování 
a postihu těch, které jsou umístěny v rozporu se zákonem.“
Postup ukazuje i shodu mezi vedením radnice a opozicí. 
Jedním z hlavních a dlouhodobých odpůrců reklam u sil-
nic je zastupitel Ladislav Musil (Pro Říčany), který pravi-
delně v rámci diskuze zastupitelů problém řeší a snaží se 
na něj upozorňovat. Komentovat současný stav zatím ne-
chce, nicméně by rád uvítal ještě další kroky na vymístění 
poutačů u silnic. 
„V průběhu několika měsíců jsme nechali odstranit 12 kusů 
velkoplošných reklamních poutačů podél komunikace 101 
od Modletic po Větrník, majitelem byla pouze jedna společ-
nost,“ informuje odbor správních agend a dopravy MěÚ. 

„Po rozhodnutí vedení radnice nepovolovat další umísťo-
vání billboardů jsme nechali doběhnout stávající smlouvy 
a dále se již neprodloužily. Postupně se budou odstraňovat 
další, jak z důvodu bezpečnosti, tak s termínem ukončení 
platnosti povolením.“ 
Problematika reklamních poutačů je řešena dvěma práv-
ními rámci, a to Zákonem O pozemních komunikacích 
a Stavebním zákonem, rozhodující je umístění plochy 
dle územního plánu. Umístění reklamních poutačů podél 
komunikace v ochranném pásmu spadá do odboru správ-
ních agend a dopravy MěÚ a podléhá posouzení Policie. 
Tento úřad také provádí kontrolu, případně nařizuje od-
stranění a může udělit i pokutu až 200 tisíc korun. Odbor 
správních agend v minulosti již několikrát nařídil odstra-
nění billboardu z důvodu bezpečnosti, příkladem může 
být kruhový objezd u mostu přes D1. Nařízení odstranění 
se také provádí v případě, že poutač evokuje dopravní zna-
čení.
Reklamní poutače umístěné mimo ochranné pásmo ko-
munikace pak povoluje místní stavební úřad a umístění 
musí být v souladu s územním plánem. „Územní plán 
města Říčany, který je platný od roku 2014, řeší tuto oblast 
lépe než předchozí ÚP,“ říká vedoucí stavebního úřadu 
v Říčanech Jan Pillvein a dodává „Je patrná snaha vyloučit 
reklamu mimo zastavěná území.“ Stavební úřad povoluje 
takové reklamní poutače, které mají formu stavby a jsou 
mimo ochranné pásmo komunikací. Může též udělovat 
pokutu při zjištění nepovolených staveb.

Proč reklamní poutače nemizí všude?
Bigboardy, na které nemá Městský úřad v Říčanech vliv, 
se nacházejí třeba na ulici Černokostelecká do Říčan až 
po Lidl, ty jsou v kompetenci pražského magistrátu resp. 
TSK Praha – místní komunikace. Na silnici I/2 v Říčanech 
směr Kutná Hora povoluje reklamní zařízení ŘSD a Stře-
dočeský kraj. Zde je rozhodnutí na těchto subjektech.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

7



Informace z radnice

Co je veřejný prostor a kdo jej utváří? 
Snad nejstručnější, 
a přitom velice výstiž-

ná, je definice veřejného prostoru 
či prostranství v zákonu o obcích, 
která říká: „Veřejným prostranstvím 
jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez ome-
zení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomu-
to prostoru.“ Z této definice je patr-
né, že na tvorbě veřejného prostoru 
se podílíme my všichni, zatímco 
o jeho péči se stará převážně město. 
Kvalitu veřejného prostoru si v ur-
čité míře utváříme sami, a to nejen 
péčí o něj, ale také způsobem uží-
vání – buď si jeho hodnot vážíme, 
a nebo jej poškozujeme (grafiti na 

nových fasádách, poničený mobi-
liář, zničené odpadkové koše, ne-
pořádek, ale i bezohledný přístup 
některých investorů). To, co však 
veřejný prostor utváří, jsou stav-
by samotné – stavby financované 
z rozpočtu města i stavby soukro-
mých investorů.
V průběhu několika let se z rozpočtu 
města vybudovalo či zrekonstruo-
valo několik objektů, které měly na 
zlepšení kvality veřejného prostoru 
zásadní vliv – jmenujme např. Lá-
zeňskou louku, rekonstrukci měst-
ského kulturního střediska Labuť, 
odbahnění a opravu hráze Mlýnské-
ho rybníka a na to navazující osvět-
lení na hrázi, rekonstrukci ulice 
Rýdlova, Štefánikova a Olivova vč. 

doplnění zeleně a květinových zá-
honů a mnoho dalších. V roce 2012 
byla vyhlášena architektonická sou-
těž na denní stacionář Olga, v roce 
2016 arch. soutěž na výstavbu ko-
munitního centra na Komenského 
náměstí. Jedná se samozřejmě o in-
vestičně velice náročné realizace, 
které mají na veřejná prostranství 
zásadní vliv. Všichni je vnímáme 
především proto, že byly realizovány 
v centru našeho města, nebo v mís-
tech, ulicích, kde je velká frekven-
ce pohybu lidí. Součástí veřejného 
prostranství jsou ale všechny ulice 
a uličky ve městě. Jejich kvalitu ur-
čují převážně soukromí investoři, 
kteří staví, popř. rekonstruují rodin-
né domy, provozovny, oplocení atp. 
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Není oplocení jako oplocení

Právě ploty mají zásadní vliv na kva-
litu uličního prostoru. Bohužel oplo-
cení bývá pouze zřídka projekčně ře-
šeno s potřebnou pečlivostí. Velkým 
nešvarem několika posledních let se 
stalo oplocení pozemků vysokými 
zdmi, zdánlivě s minimálními finanč-
ními náklady na realizaci a násled-
nou údržbu. Stavbu rodinného domu 
umístěného v zahradě kolemjdoucí 
člověk vnímat nemusí, co ale ve vel-
ké míře vnímá, je zeleň a oplocení 
zahrad a rodinných domů. Pouze 
v ojedinělých případech lze výstavbu 
téměř dvoumetrové zdi na hranici po-
zemku akceptovat – např. z důvodu 
extrémně vysokého automobilového 
provozu.  
Chtěla bych tímto apelovat na všech-
ny investory, aby své stavby projek-
tovali nejen s ohledem na své indi-
viduální zájmy, ale i s ohledem na 
jejich začlenění do stávající zástavby. 
Snaha o utváření a zachování archi-
tektonicko-urbanistických hodnot 
v území, mezi které bezesporu patří 
i kvalitní veřejný prostor, je jedním 
z úkolů architekta města, jehož funk-
ci zastávám. Ke každé soukromé 
investici, a to se týká i rekonstrukce 
oplocení, vydává stanovisko město 
Říčany. Součástí toho souhrnného 
stanoviska je i vyjádření architekta 
města, v němž se v posledním období 
vždy objevuje požadavek, jehož cí-
lem je utváření a podpora kvalitního 
veřejného prostoru – ulic, náměstí, 
nároží, zákoutí. Takový prostor ne-
vznikne realizací parcel opevněných 
dvoumetrovými zdmi z betonových 
desek či štípaných tvárnic. K zámě-
rům, jejichž realizací by byly ohro-
ženy architektonicko-urbanistické 
hodnoty lokality, nejčastěji tedy ulice 
nebo náměstí, se vyjadřuji a budu vy-
jadřovat negativně.
Na závěr článku připojuji několik fo-
tografií z Říčan, které dokládají pro-
měny veřejného prostoru ulic v dů-
sledku soukromých investic. Úsudek 
o „pozitivním vlivu“ těchto a mno-
hých dalších podobných realizací si 
již udělejte sami.

Alice Štěpánková,  
architekt města Říčany, vedoucí 

oddělení investic
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Kdysi se tento impozantní přežvýkavec pásl volně na 
většině území Evropy stejně jako jeho příbuzný bizon 
v Americe. Pak byl téměř vyhuben. Díky několika po-
sledním kusům chovaných v zajetí se zubra evropské-
ho podařilo vzkřísit. Nyní jde o zvíře chráněné několika 
úmluvami a druh vedený v červené knize IUCN chráně-
ných a ohrožených druhů. Záchrana tohoto druhu se 
stala symbolem mezinárodního úsilí o ochranu přírody 
v celé Evropě, kam se také postupně vrací.
V současné době žije v České republice asi 80 kusů zubrů, 
a to jak v oborách, tak i volně v Přírodní rezervaci Milovice 
v bývalém vojenském prostoru a v Doupovských horách. 
O návratu zubrů do volné přírody je uvažováno i na Šu-
mavě a na druhé straně hranice do bavorských lesů v Ně-
mecku.
O tom, že zubři dříve volně žili i na území současné České 
republiky svědčí mimo jiné i názvy tří obcí - Zubří. I když 
nejsme Zubří, ale Říčany, mohli bychom se do záchrany 
tohoto druhu zapojit přijetím daru dvou samic a jednoho 
samce z Polska. Nejednalo by se samozřejmě o návrat do 
volné přírody, ale o chov, který s sebou nese náklady, ale 
zároveň může být velkým turistickým lákadlem do regio-
nu. Lokalita u světické hájenky, která byla pro zubry vyti-
pována, má rozlohu 5,5 až 7,5 hektaru s dostatkem past-

vin, pozemek je ve vlastnictví města. Hájenka je centrem 
vzdělávání ochrany přírody a zároveň se nachází poblíž 
plánované cyklostezky, pro kterou by jistě toto místo bylo 
atraktivní zastávkou.
Informace čerpáme jak od českých chovatelů, tak hlav-
ně z Polska, kde jsme se sešli s respektovanou kapacitou 
v oboru chovu zubrů paní profesorkou Wandou Olech-
-Piaseckou děkankou fakulty Vysoké školy zemědělské 
ve Varšavě a panem Benedictem Rozmiarkou, ředitelem 
Lesního kulturního centra v Goluchówě, které jsme při 
návštěvě Polska také navštívili.

Lesní  obora kulturního centra v Goluchówě
Vzdělávací centrum nabízí nauku z oboru lesnictví, země-
dělství i historická muzea. V polském Goluchówě chovají 
zubry již 40 let a nejstaršímu samci je 21 let. Obora, na 
kterou navazuje rozsáhlý park, se nachází pár set metrů 
od obytné čtvrti. O momentálně třináctihlavé stádo, se 
každý den od rána do soumraku, stará jeden chovatel. Zví-
řata mají k dispozici rozsáhlou plochu 30 hektarů, kde se 
většinu dne pasou. Pravidelně každý den v určitou hodinu 
přicházejí na krmení „do malé ohrady“. To je také doba, 
kdy si je mohou prohlédnout návštěvníci. Je však přísně 
zakázáno zvířata hladit a krmit. Je to jak pro bezpečnost 

Zubr evropský v Říčanech?
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lidí, tak i prevence před přenosem nemocí na zvířata. Dů-
ležitý je přístup k vodě na pití ideálně tekoucí, ale spokojí 
se i s koryty. Zubři spásají listy, keře, trávu, ale jsou i při-
krmováni senem. Velkým lákadlem pro zubry je oves, po-
chutnají si i na řepě, mrkvi. Krmení zubrů kukuřicí nevidí 
paní profesorka ráda, i když to bohužel dělá hodně cho-
vatelů. Zásobu lahodných kaštanů a žaludů rádi zajišťují 
místní školáci. V zubří oboře nesmí chybět pískoviště, kte-
ré vyhledávají pro válení. 

Jak vypadá ohrada 
Samci tohoto největšího volně žijícího suchozemského ob-
ratlovce Evropy dosahují hmotnosti 530 až 920 kg a téměř 
dva metry v kohoutku. Samice váží téměř o polovinu méně, 
320 až 540 kg. Zubr není agresivní zvíře, ale je nutné se mít 
na pozoru, jako před každým divokým zvířetem. Plot je zde 
řešen třífázově nejprve hustý živý plot, ohradníky z kulatin 
a síťové pletivo proti vběhnutí psů. Dále je ve výběhu po ce-
lém obvodě elektrická páska, kterou se zvíře naučí respek-
tovat. Voltáž je stejná jako u skotu, umístěná půl metru před 
samotnou ohradou, aby se zvířata o trámy plotu netřela. 
Což mají velice ráda. Samotná ohrada je zhruba do výšky 
dvou metrů vyrobena ze železných či dřevěných trámů. 
V ohradě musí být řešeno i místo pro telata, kam se nevejde 
dospělý jedinec, a kóje pro případnou karanténu. Z důvodu 
bezpečnosti je pochopitelně zakázán volný pohyb psů.

Jak se připravují Říčany
Správa říčanských lesů na Odboru životního prostředí 
nyní připravuje investiční záměr, který bude shrnovat 

náklady na vybudování ohrady a provozní náklady, kte-
ré by souvisely s chovem zvířat. Obora by nejspíš byla 
doplněna i chovem další zvěře, kupříkladu muflonů. 
Plánovanou stavbu konzultují i s myslivci či případ-
nými zájemci o chov. Zpráva o daru z Polska zaujala 
i česká média, a tak odborné rady přicházejí z mnoha 
stran. Rozhodnutí o dalším postupu bude na zastupi-
telích města, kteří o záměru budou hlasovat v březnu 
nebo dubnu. 

Kateřina Lauerová
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Návštěva v partnerském městě 
Opatówek 21. – 23. ledna

Zástupci města Říčany byli pozváni na oslavu znovu-
nabytí městských práv polského partnerského města 
Opatówek. Důležitost tohoto aktu dokládala řada vý-
znamných hostů přítomných na slavnostním večeru. 
Víceguvernérka Velkopolského vojvodství Marlena 
Malaga přednesla gratulaci Beaty Szydlo, polské před-
sedkyně vlády.  

Nechyběli další představitelé polské vlády, poslanci, euro-
poslanci a zástupci regionální politiky a církve. Ti všichni 
přednesli gratulace a předáno bylo i mnoho vyznamenání 
okresu Kalisz, osobnostem působícím v regionu v oblas-
ti kultury, společenského a sportovního života. Uděleno 
bylo i ocenění za zásluhy o navrácení městských práv 
Spolku přátel Opatówku. Město Kalisz nacházející se ve 
Velkopolském vojvodství je nadřazený územněsprávní ce-
lek formátu našeho okresního města. 
Večerního galavečeru ve sportovní hale školního komple-
xu se zúčastnilo na 1500 místních obyvatel. Gratulanti 
byli nejen polští politikové a představitelé církve, ale i me-
zinárodní delegace kromě té naší z Říčan i z Ukrajinské 
Marianówky. Pan starosta V. Kořen předal svému polské-
mu protějšku dílo místního umělce pana Tomáše Hřivná-
če s obrázkem sochy Panny Marie, která zdobí Říčanské 
náměstí a je ochránkyní našeho města. Stejný motiv je i na 
nedávno vydaných říčanských poštovních známkách. Se 
známkami se pojí i další předaný dar pamětní list a předán 
byl i otisk pečeti města Říčany. Velký aplaus měla i infor-
mace, že jedním z darů jsou tři sudy piva. O tom, že chut-
nalo, nebylo pochyb, vyčepováno bylo během dvou hodin. 
Za znění lidových tónů hosté ochutnávali regionální spe-
ciality připravené místním Spolkem žen. Pan Sebastian 
Wardecki starosta partnerského města Opatówek pro 
zástupce města připravil nabitý program. 
Druhý den se část výpravy vydala na slavnostní bohosluž-
bu do kostela v Opatówku, kde ministroval sám místní 
starosta. Ostatní čekala exkurze v nedalekém podniku 
na pěstování rajčat. Rozlehlé rovinaté Polsko je ideálním 
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místem pro zemědělskou produkci. Stovky metrů dlouhé 
skleníky pokrývají velkou část polské krajiny a produkují 
zeleninu a v menším množství i květiny. Do polského ze-
mědělství putují značné finanční prostředky z evropských 
fondů. Prohlídka technologické linky na třídění, ukládání 
a balení rajčat, byla zajímavá, i když právě nebyla v provo-
zu. Podnik, který jsme navštívili, hospodaří na rozloze 32 
hektarů a sklízejí 55-60 kilogramů rajských na metr čtve-
reční za rok. Sklizeň probíhá ručně a na jednom hektaru 
pracuje v sezóně v průměru 8 lidí. Po sklizni je další cesta 
plodin už značně automatizovaná. Kamery třídí plody dle 
barvy, velikosti a váhy. Produkce je vyvážena převážně do 
Itálie a Řecka. 
V odpoledních hodinách přišla na řadu krátká prohlídka 
stotisícového města ležícího na Jantarové stezce - Kalisz. 
Město zdobí nápis „nejstarší město Polska“ a my jsme 
shlédli nejvýznamnější historické památky. 
Pozdní odpoledne na místním úřadě v Opatówku se nes-
lo ve znamení zubrů. Setkání s osobami v tomto směru 
nejpovolanějšími, iniciovali představitelé Opatówku, aby 
dali konkrétní podobu záměru darovat nám tři zubry ní-
žinné. Paní profesorka Wanda Olech-Piasecká děkanka 
přírodovědecké fakulty Vysoké školy zemědělské ve Var-
šavě (katedry genetiky a chovu zvířat) a Benedict Roźmi-
arka, ředitel lesního kulturního centra v Goluchówě, 
zodpověděli všechny dotazy zástupců z odboru životního 
prostředí. Markéta Zelená a Jiří Dvořák měli připraveno 
mnoho odborných dotazů na chov těchto mohutných pře-
žvýkavců. Pokud dokážeme vytvořit vhodné podmínky, 
může se domovem jednoho samce a dvou samic stát lo-
kalita u Světické hájenky, nedaleko budoucí cyklostezky. 
Večer následovala společná slavnostní večeře polských 
radních, ukrajinských a říčanských zástupců. 

V pondělí čekal delegace program, na který jsme se těšili 
nejvíce a to návštěva obory v Goluchowie, kde jsou kromě 
běžné lesní zvěře jako kanci a jelení zvěř, chováni i zubři. 
Dříve volně žijící druh v celé Evropě, o jehož návrat do vol-
né přírody se v Polsku snaží. U nás se pohybují volně pou-
ze v Milovicích a Doupovských horách. Chováni jsou pak 
na dalších místech ČR. Procházka v zasněženém zmrzlém 
lese, byla zpestřena informačními tabulemi a cestu lemo-
valy různé druhy budek pro ptáky a atrakce pro děti. Na 
vyhlídce jsme pak mohli sledovat krmení těchto příbuz-
ných rodu bizonů. Největší pozornost a respekt vzbuzoval 
tříletý samec ve společnosti samic s telaty. Následovala 
prohlídka lesního a zemědělského muzea a loveckého zá-
mečku. 
Partnerství s tímto polským městem si hned při vzniku 
dalo za cíl vytvořit komplexní spolupráci v oblasti vzájem-
né znalosti kultury, tradice a historie národa, posílení hos-
podářských a kulturních vztahů, budování vztahů mezi 
vzdělávacích a vědeckých institucí. Přínosem je výměna 
znalostí a zkušeností v řízení samosprávy a spolupráce 
při využívání fondů Evropské unie. Tuto vizi se daří na-
plňovat konkrétními kroky. Vedení radnice vedlo jednání 
o možnosti výměnných návštěv dětí ze základních škol, 
o spolupráci v lesním hospodářství, ale došlo i na kultur-
ní a sportovní témata. Polského hostitele jsme pozvali na 
partnerskou návštěvu k nám a plni zážitků a témat k za-
myšlení, jsme se vraceli zpět do Říčan.

Kateřina Lauerová
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Řidiči, obrňte se trpělivostí.  
Začínají rekonstrukce silnic

Ulice Černokostelecká je hlavní komunikační tepnou 
vedoucí přes Říčany od Prahy směrem na Kutnou Horu. 
Denně projede po této komunikaci přes Říčany okolo 
5.000 aut včetně nákladních. Stav Černokostelecké uli-
ce znepokojuje jak občany, tak vedení říčanské radnice. 
Silnice je v majetku státu a spravuje ji Ředitelství silnic 
a dálnic. Město o opravách s ŘSD intenzivně jedná.

Na otázky ohledně ulice Černokostelecká 
odpověděl vedoucí provozního úseku 
Ladislav Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.
Která část ulice Černokostelecká přesně spadá do sprá-
vy ŘSD?
Do majetkové správy Provozního úseku Závodu Praha ŘSD 
ČR spadá část od hranic hlavního města Prahy (křižovatka 
ulic Černokostelecká a Pod Bahnivkou), kde je nultý kilome-
tr silnice I/2, a pokračuje směrem na Mukařov.
Ulice Černokostelecká prošla rekonstrukcí v roce 
2012, kdy byl položen tzv. tichý asfalt. Jaký byl rozsah 
oprav a proč? Kolik stála tato rekonstrukce ulice Čer-
nokostelecká? 
Údržbové práce, které proběhly v roce 2012, nelze v žádném 
případě nazývat rekonstrukcí. V rámci této akce byla z 90 
% vyměněna pouze obrusná vrstva stávající za protihluko-
vou v tloušťce 3 cm.  Cena prací byla 15 mil. Kč.
Zhotovitelem byla společnost Eurovia CS, a.s., jak byl 
zhotovitel vybrán? 
Zhotovitelem zmiňovaných údržbových prací byla společ-
nost Eurovia CS, a.s., která byla vybrána z veřejné soutěže, 
kdy se posuzovala nejnižší nabídková cena. 
Jak jste spokojeni se stavem silnice? Kde vidíte důvody 
častých oprav nového povrchu? 
Skutečností je bohužel fakt, kdy v současné době vzniká 
na tomto povrchu spousta poruch, které sanujeme v rámci 
zimní běžné údržby pomocí studené obalované směsi. Hlav-
ním důvodem vzniku těchto poruch je stavební stav ložní 
konstrukční vrstvy, kdy drenážní obrusnou vrstvou zatéká 
voda k této ložní vrstvě a není odvedena pryč. Pak letošní 
klimatické podmínky, kdy silně působí mráz, mají za násle-
dek trhliny a tím vznik výtluků. 
Společnost Eurovia CS a.s. část opravila v rámci záruky v roce 
2013, ale v současnosti nelze nárokovat záruku, jelikož byla 
36 měsíců. Tuto záruku ani nelze vztahovat k poruchám, které 
vznikají z příčin stavebního stavu spodních konstrukčních vrs-
tev, jejichž oprava nebyla součástí zakázky. Největší problém 
stavebního stavu ložní vrstvy je její stáří, ale hlavně spousta 
nekvalitních sanací překopů kvůli inženýrským sítím.
Další akcí, kterou ŘSD prováděla, byla oprava mostku 
přes Rokytku. Jak jste spokojeni s touto rekonstrukcí? 
V loňském roce proběhla oprava mostu 2-002 přes Rokytku 
a jsme názoru, že oprava proběhla v pořádku včetně do-
pravního omezení, které tuto stavbu provázelo.

Na kdy a v jakém rozsahu jsou plánovány další opra-
vy Černokostelecké? Kdo bude provádět další rekon-
strukci a na základě čeho?
V letošním roce plánujeme začít komplexní opravu ulice Čer-
nokostelecká na základě vypracované PD včetně diagnostiky 
vozovky. Prvním úsekem bude část od hranice Prahy, kde na-
vážeme na opravu ul. Přátelství, až po křížení se silnicí II/101. 
Zbylá část rekonstrukce je plánována na rok 2018. Zhotovite-
lé těchto oprav vzejdou z veřejných výběrových řízení, kde bude 
kromě ceny posuzován také harmonogram prací.
Podle informací projektového managera Davida Micha-
ličky (Klidné město) si radnice prosadila účast na výrob-
ních výborech během přípravy projektu k plánované re-
konstrukci Černokostelecké ulice v roce 2018. Měl by tak 
být zajištěn dohled na to, aby stavba byla koordinována 
s aktivitami města (chodníky, přechody, zeleň, sítě).

K tématu ulice Černokostelecká odpovídala 
i tisková mluvčí společnosti eUrOVIA CS, a.s. 
Iveta Štočková.
Proč v relativně krátké době dochází k rozsáhlým po-
škozením vozovky na Černokostelecké ul. v Říčanech, 
je to chyba tichého asfaltu? Nešlo těmto problémům 
předejít?
Chybou tenkovrstvého tichého asfaltu VIAPHONE to není. 
Naše společnost provedla dle zadání investora stavby ŘSD 
ČR s přihlédnutím k požadavku města Říčan na snížení 
hlukové zátěže pokládku tichého koberce VIAPHONE. Vý-
měnou a sjednocením obrusné vrstvy se hluk prokazatelně 
snížil v průměru o 6,5 dB. Po zjištění poruch byly provedeny 
následně analýzy, při kterých bylo potvrzeno, že povrch VIA-
PHONE v místě nevykazuje žádné poruchy vlivem technolo-
gického postupu, ani kvality námi provedených prací.  Zada-
vatel vzhledem k charakteru dočasné opravy do doby celkové 
rekonstrukce ul. Černokostelecké požadoval pouze výměnu 
povrchu (tzv. obrusné vrstvy) vozovky s lokální opravou nej-
více porušených míst v podkladní vrstvě, především v místě 
mimoúrovňového křížení s ul. Říčanskou.  Oprava ostatních 
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konstrukčních vrstev (zejména ložních a podkladních asfal-
tových vrstev) tak nebyla v dané době řešena.
Jaké máte zkušenosti s tichým asfaltem na jiných mís-
tech republiky? 
Speciální asfaltovou směs VIAPHONE (tzv. tichý asfalt) 
nabízí naše společnost od roku 2010. Za tuto dobu jsme ji 
pokládali na několika místech v ČR. Již jsme položili více 
jak půl milionu metrů čtverečních této směsi. Máme s ní ty 
nejlepší zkušenosti, stejně tak naši zákazníci a obyvatelé, 
kteří bydlí u silnic s použitím této směsi.
Nyní budete rekonstruovat část z Říčan do Uhříněvsi. 
Mohla byste představit, jak se stavba dotkne dopravy 
v Říčanech? Kdy a jaké nás čekají uzavírky? 
Práce budou zahájeny na začátku března a budou probíhat 
až do poloviny prosince 2017. Rozděleny byly do několika 
navazujících etap. První etapa od začátku března do za-
čátku května bude probíhat právě na Černokostelecké ulici 
v Říčanech. Zasáhne zhruba 600 metrů této komunikace. 
Jak přesně bude tato rekonstrukce vypadat? Bude sil-
nice rozšiřovat? Bude i tady tichý asfalt? 
V rámci stavebních prací bude stávající komunikace rozšíře-
na o cca 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V mís-
tě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně 
nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým 
obrubníkem. Poté budou po polovinách odfrézovány staré 
asfaltové vrstvy a následně budou položeny nové asfaltové 
vrstvy vč. míst rozšíření. Na závěr bude položena vrstva spe-
ciální směsi VIAPHONE. Samozřejmě bude obnoveno vodo-
rovné dopravní značení.  V celém úseku rekonstrukce budou 
realizovány nové propustky, a to jak pod hlavní trasou, tak 
pod připojujícími se komunikacemi a vjezdy. Současně bude 

provedena přeložka stávajícího sdělovacího kabelu v celkové 
délce 4,6 km, která však není součástí rekonstrukce, avšak 
musí být se stavbou koordinována.
Máte přesný harmonogram prací? 
Níže je uvedena mapa s vyznačením termínů a navazujících 
etap, kde budou práce probíhat. V průběhu prací bude pro-
voz veden jednosměrně v jednom pruhu vždy od Uhříněvsi 
do Říčan. V opačném směru se bude jezdit po vyznačených 
objízdných trasách. Ty se budou měnit podle probíhající 
etapy. Na úseku 600 metrů v Říčanech, kde jsou příjezdy 
k areálovým objektům, bude příjezd k těmto objektům 
v průběhu prací možný. Pouze v době provádění prací spo-
jených s výměnou asfaltových vrstev (frézování, pokládka 
nových asfaltových vrstev apod.) tento příjezd ve směru od 
Říčan nebude možný. O tomto budeme dotčené objekty in-
formovat několik dní dopředu.
Jak budete komunikovat s podnikateli a obyvateli, aby 
měli dostatečné informace? 
Všechny dotčené orgány byly a jsou průběžně informovány. 
Obyvatelé a ekonomické subjekty v okolí předmětné komuni-
kace budou při závažnějších změnách v organizaci dopravy 
informovány pomocí letáků. Rádi bychom také využili vaše 
informační kanály k průběžnému informování. Společnost 
EUROVIA CS si je plně vědoma toho, že stavební práce na 
této místně velmi důležité komunikaci mohou způsobit do-
pravní komplikace. Uděláme všechno pro to, abychom tyto 
vlivy co nejvíce zmírnili. Proto jsou také naplánovány na 
etapy. Věříme, že odměnou za trpělivost řidičů i místních 
občanů jim bude nově opravená komunikace.

Rozhovory připravila tisková mluvčí MěÚ 
Kateřina Lauerová

Plán stavebních prací ulice Černokostelecká dle informací společnosti EUROVIA CS, a.s. 

 

1. etapa 7/3 – 2/5/2017 2. etapa 3/5 – 1/7/2017  3. etapa 07 – 08/2017  4. etapa 4/9 – 20/12/2017 

 

Plán stavebních prací ulice Černokostelecká dle informací společnosti EUROVIA CS, a.s. 
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Plán stavebních prací ulice Černokostelecká dle informací společnosti eUrOVIA CS, a.s.
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mobilní aplikace 
„Říčany v mobilu“  
je tady 
S touto aplikace pro takzvané chytré telefony můžete 
mít Říčany v kapse. „Vývoj a příprava aplikace trvaly 
asi 3 měsíce, k dispozici jsou verze pro Android a iOS. 
Stáhnout aplikaci zdarma můžete na Google play 
a v Appstore. Do budoucna počítáme s přidáváním dal-
ších praktických modulů,“ sdělil vedoucí odboru IT, 
František Javůrek. Co naše aplikace umí a k čemu vám 
bude sloužit?

Focení závad
Zjistili jste nějakou závadu či poruchu? Nesvítí lampa? 
Spadl strom? Teče z hydrantu voda? Chybí dopravní znač-
ka? Anebo je rozbitá houpačka na hřišti? Vyfoťte to, na-
pište komentář a pošlete jednoduše na úřad. Budeme se 
snažit závadu co nejdříve vyřešit. 

AKCe V ŘíČANeCH A OKOLí 
Buďte stále v obraze, kde a kdy se konají kulturní, sportov-
ní i jiné akce. Novou akci můžete vložit i vy přes kalendář 
na webu města, ostatním se po schválení redaktora zob-
razí v mobilu.

AKTUALITy
Dostávejte aktuální novinky o dění ve městě.

NOTIFIKACe
Nastavte si dle potřeby, na který typ zpráv chcete dostá-
vat upozornění přímo na obrazovku. Připomeneme vám 
třeba přistavení kontejneru či čištění ulic ve vaší oblasti. 
V případě naléhavé krizové situace (požár, povodeň, …) 
vás budeme informovat tímto kanálem.

KONTAKTy
Najděte jednoduše kontakt na kino, nemocnici, knihovnu, 
sběrný dvůr, úředníka, sportovní klub a mnoho dalších.

DOPrAVA A KOLONy
Podívejte se na mapu provozu, kde jsou právě teď kolony. 
Najděte si parkoviště v Říčanech.

ODJeZDy A ZPOžDěNí mHD
Podívejte se, kdy vám to jede, případně zda má spoj zpož-
dění. Výběr máte ze všech říčanských zastávek autobusu 
a vlaku. 

žIVOTNí SITUACe
Stavíte dům? Končí vám platnost řidičského průkazu? 
Hlásíte dítě do školky či školy? Nevíte si rady s místním 
poplatkem za psa? Na mnoho dalších otázek zde najdete 
odpověď. 

ÚŘAD
Potřebujete zjistit otvírací dobu? Chcete si předem rezer-
vovat termín na přepážku? Toto i další praktické informa-
ce najdete v aplikaci.

ÚŘeDNí DeSKA
Nestudujte papírové vývěsky, přečtěte si vše na telefonu.

VeŘeJNé ZAKáZKy
Chcete se zúčastnit výběrových řízení města? Hlídejte si 
vypsané zakázky.

PrůVODCe
Proveďte své známé po památkách a zajímavostech měs-
ta. Najděte si dětské hřiště, sportoviště či kulturní zaříze-
ní, kam vyrazíte s rodinou. Najděte si na mapě nejbližší 
stanoviště separovaného odpadu. 

ŘíČANSKý KUrýr
Přečtěte si ve vlaku Kurýr ještě před tím, než jej dostanete 
do schránky.

Nemáte možnost si aplikaci stáhnout? Nevadí, veškeré 
služby i informační kanály města zůstávají. Můžete sledo-
vat Kurýr, webové stránky či Facebook města. 

David Michalička

Mobilní aplikace pro občany 
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Na kávě se starostou Říčan  
– setkání podnikatelů z Říčan a okolí

Podnikatelský klub Empiria 21 vás ve spolupráci 
s Městským úřadem Říčany zve na neformální setká-
ní u kávy se starostou města p. Vladimírem Kořenem 
a zástupci dalších odborů městského úřadu. Setkání se 
uskuteční ve středu 29. března 2017 od 8 hodin v zase-
dací místnosti MÚ Říčany.
Cílem těchto setkání, která klub Empiria 21 pořádá na 
radnicích měst a obcí, je propojit navzájem podnikatele, 
kteří zde žijí či podnikají a zároveň je osobně seznámit 
s představiteli města. Podporujeme oboustrannou výmě-
nu informací o záměrech radnice na rozvoj podnikání 
a pojmenováváme klíčové otázky, které podnikatele nejví-
ce zajímají, či které je trápí a společně hledáme odpovědi.  
Během těchto setkání má každý z účastníků čas na krátké 
představení sebe i svého podnikání a také sdílení aktuál-
ních problémů, které řeší a se kterými mu mohou ostatní 
účastníci pomoci – poptávka nových dodavatelů, marke-
ting, zaměstnanci, prostory atd.

Za město Říčany se setkání zúčastní:
 Vladimír Kořen – starosta
 Evžen Heyrovský- vedoucí odboru správy majetku
  Čestmíra Šťastná - vedoucí odboru územního plánová-

ní a regionálního rozvoje
 Markéta Javůrková  - vedoucí odboru kancelář starosty
 a další 

Připraveny jsou pro vás novinky z oblastí
 připravovaná výběrová řízení,
 investiční pobídky,
  chystaná opatření v dopravě (vč. plánovaných rekon-

strukcí některých ulic)
 a další

O Podnikatelském klubu empiria 21
Podnikatelský klub Empiria 21 od roku 2014 organizuje 
pravidelná setkání podnikatelů, OSVČ a majitelů a ma-
nažerům malých a středních firem nejen v Říčanech, 
ale i na dalších 7 místech České republiky. Jeho cílem je 
pomáhat podnikatelům nacházet nové klienty, zakázky, 
obchodní partnery a zaměstnance. Tato setkání jsou pro 
účastníky pravidelným zdrojem kontaktů i osobních do-
poručení. O tom, že se klubu tento cíl daří plnit, svědčí 
fakt, že akcí klubu se za dobu jeho činnosti zúčastnilo 
přes 1700 účastníků.

Pozvánka na výstavu soutěžních návrhů 
architektonické soutěže na komunitní 
centrum v Říčanech
Zveme vás tímto na výstavu soutěžních návrhů archi-
tektonické soutěže na komunitní centrum v Říčanech, 
která se bude konat od 22. března 2017 do 15. června 
2017 v prostorech MěÚ v Říčanech na Komenského 
náměstí 1619 v 1. patře. Výstava bude zahájena verni-
sáží dne 22. března 2017 v 17 hodin za účasti vedení 
města a autorů návrhů a bude přístupná denně v úřed-
ních hodinách.

Alice Štěpánková,  
architekt města Říčany, vedoucí oddělení investic

Datum: 29. března od 8 do cca 10 hodin
Adresa:  Městský úřad Říčany,  

Masarykovo náměstí 53, 1. patro
Vstup zdarma, součástí setkání je malé občerstvení.

Vzhledem k tomu, že kapacita setkání je omezena na 
35 účastníků, je nutné se registrovat nejpozději do 22. 
března 2017 na internetové stránce 
www.empiria21.cz/ricany/
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rada starších
Události, věk i zkušenost vždy přinášejí něco nového. 
To je velmi výstižný citát od Terentia, kterým bychom 
rádi uvedli příspěvek týkající se našich seniorů. Počet 
osob v seniorském věku ve městě přibývá. Věk dožití se 
nejen prodlužuje, ale také zkvalitňuje. Lidé ve vyšším 
věku mají své specifické potřeby a přání a ne vždy je 
šance je vyslyšet.
Rádi bychom vytvořili „Radu starších“ - poradní orgán 
seniorů (tedy obdobu žákovského zastupitelstva), která 
by byla nejen nápomocna městu při řešení otázek týkají-
cích se této skupiny občanů, ale i její členové by mohli při-
cházet se svými náměty a nápady. Senioři by se scházeli 
podle potřeby v zasedacím sále říčanské radnice. 

V náplni své práce by měl tento poradní orgán mít na-
příklad:
1) zprostředkování aktuálních informací, návrhů a pod-
nětů mezi seniory a městem, 
2) konzultace opatření v oblasti péče o seniory navrhova-
ných městem, 
3) spolupráce na kulturních, společenských a sportovních 
projektech pořádaných ve spolupráci s Městem Říčany 
nebo organizacemi působícími na území Města Říčany, 
4) a v neposlední řadě i rozhodování o použití financí 
(v řádu desetitisíců korun) vyčleněných městem pro akti-
vity doporučené tímto poradním orgánem

Rádi bychom tedy všechny zájemce z řad seniorů starších 
65 let žijících v Říčanech pozvali k účasti v Radě starších. 
Přihlášení je možné v sekretariátu místostarosty u Zdeňky 
Baroňové. (tel. 323 618 106), Ivety Závodské (DPS Seni-
or, tel. 323 604 244), Ireny Moudré (Seniorcentrum Říča-
ny, tel. 732 383 424), Václava Bráchy (Domov Pod Kavčí 
Skálou, tel. 608 041 545) do 31. 3. 2017. 

Zdeněk Hraba, místostarosta
Irena Moudrá, Seniorcentrum Říčany 
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 12. 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)

204 984 000,00 233 332 168,04 252 299 639,95 108,13

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

74 691 142,00 78 317 810,43 83 254 943,10 106,30

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12 373 501,00 9 909 559,00 11 514 323,00 116,19

Přijaté dotace 42 257 800,00 77 788 208,47 74 887 457,43 96,27

Přijaté splátky půjček (vrácení fin.
výpomoce od olivovy dět.léčebny)

85 200,00 1 985 200,00 1 972 600,00 99,37

Příjmy celkem 334 391 643,00 401 332 945,94 423 928 963,48 105,63
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond 
rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 131 957 535,97 131 957 535,97 100,00

rozpočtové příjmy celkem 385 792 550,00 533 290 481,91 555 886 499,45 104,24
Přebytek hospodaření za minulý rok 37 045 284,00 58 849 249,48 58 849 249,48 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 422 837 834,00 592 139 731,39 614 735 748,93 103,82
VýDAJe 
běžné (provozní) výdaje 252 917 006,00 289 906 845,78 256 225 719,66 88,38

rozpisové rezervy 2 550 000,00 2 236 524,46 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 255 467 006,00 292 143 370,24 256 225 719,66 87,71
Kapitálové (investiční) výdaje 57 360 351,00 144 653 122,67 86 846 470,81 60,04

rezervy na investice 39 259 080,00 3 986 762,51 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 96 619 431,00 148 639 885,18 86 846 470,81 58,43
Výdaje celkem 352 086 437,00 440 783 255,42 343 072 190,47 77,83
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, 
fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)

51 400 907,00 131 957 535,97 131 957 535,97 100,00

rozpočtové výdaje celkem 403 487 344,00 572 740 791,39 475 029 726,44 82,94
Splátky úvěru 19 350 490,00 19 350 490,00 19 350 489,60 100,00

Operace z peněžních účtů organizace 48 450,00 48 450,00
Výdaje vč. splátky půjčky 422 837 834,00 592 139 731,39 494 428 666,04 83,50
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 120 307 082,89

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

Novinky v rONDeLU
Po dohodě s Českými drahami jsme pro naše občany do-
hodli možnost zřídit si In kartu i v pobočce informační-
ho centra v rondelu. Tato karta je určena pro cestující, 
kteří chtějí využít zákaznickou slevu 25 %, 50 % a pro 
důchodce. Dále máme v nabídce „včasné jízdenky“ 
a „akční jízdenky“ ČD. O jejich výhodách se dozvíte od 
našich kvalifikovaných pracovnic v prodejně jízdenek 
v čekárně. Můžete využít i celodenní jízdenku T+R, což 
je jízdenka na Pražskou MHD za 70 Kč na celý den. Platí 
však spolu se zakoupením jízdenky na vlak Říčany – Ko-

lovraty. Jestliže se potřebujete dopravit na ruzyňské le-
tiště v Praze, stačí si koupit výhodnou jízdenku za 69 Kč, 
která je kombinací vlaku a autobusu. Chcete se dovědět 
více? Zavolejte si o informace na telefonní číslo do ron-
delu 727 905 525.
Upozorňujeme, že v rondelu je již nyní ukončen prodej 
známek na popelnice. Rádi vám tuto službu opět zpro-
středkujeme v prosinci na příští sezónu. Nezapomeňte, 
že se jaro rychle blíží, sníh zmizel a letos si opět může-
te půjčit koloběžky k projížďce po Říčanech či Ladově 
kraji.

Pěkné jarní dny přejí pracovnice informačního centra
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GrATULUJeme. Čtvrtý ročník ankety 
Sportovec Říčan 2016 ovládly ženy!
Všechny trofeje pro vítěze ankety patří ženám a dívkám. 
Ceny byly letos předány v rámci 6. reprezentačního ple-
su města, který se uskutečnil 25. února. Slavnostního vy-
hlášení a předání se zúčastnili sportovci ze tří kategorií, 
kteří obsadili v hlasování první tři příčky. Celkem se hla-
sování na platformě D21 www.ridimricany.cz zúčastnilo 

1589 hlasujících, kteří využívali kladné i záporné body. 
Nejvíce hlasů za jednotlivce získala Anna Formánková 
se 155 hlasy. Absolutním vítězem byla formace Queen 
s 228 hlasy. Trofej pro vítěze si odnesla i Jitka Rudolfo-
vá se 103 hlasy za kategorii dospělých. Kdo se umístil na 
dalších příčkách? 

Komise pro partnerská města a Twinning Říčany vyhlašují 
video soutěž o hodnotné ceny „Říčany 2050“
Kdo se může účastnit? 
Všechny děti a žáci z Říčanska ve věku od 8 do 18 let!

Soutěž se realizuje ve třech kategoriích:
I. Školy  
(základní a střední školy v Říčanech, ZUŠ Říčany)
II. Jednotlivci 8 – 18 let 
(videa natočená jednotlivci mimo ZŠ/SŠ/ZUŠ)
III. Skupiny 8 – 18 let 
(videa natočená skupinami mimo ZŠ/SŠ/ZUŠ)

Průběh soutěže:
Ukažte nám a našim partnerským městům v Německu, 
Velké Británii, Francii, Švédsku a Dánsku v krátkém vi-
deu, jak budou Říčany vypadat v roce 2050! Natočte v an-
glickém jazyce video o maximální délce 2 minut. Fantazii 
se meze nekladou – můžete zpívat, tancovat, hrát divadlo, 
malovat či se pustit i do pokusů a vynálezů! 

Video na téma „Říčany  2050“ nahrajte jako neveřejné na 
YouTube. Poté na  mailovou adresu twinning@ricany.cz 
zašlete odkaz na adresu, kde je video umístěno, kategorii, 
jméno a příjmení autora, věk, adresu a kontaktní spo-
jení (mail, telefon). Konečný termín pro přijímání videí                           
do soutěže je 30. 6. 2017. 
Vyhlášení vítězů proběhne v září 2017. Autoři videí, která 
se v dané kategorii umístí na 1. – 3. místě, obdrží hodnot-
né ceny. Vítězná videa z každé kategorie budou společně 
s díly dětí z ostatních partnerských měst prezentována na 
„Výroční konference partnerských měst“, která se bude 
konat   od 24. - 26. listopadu 2017 v dánském Albertslun-
du. Všechna oceněná videa budou ke zhlédnutí na webo-
vých stránkách a FB twinningu Říčany.

Více informací a podrobné podmínky soutěže naleznete 
na: http://twinning.ricany.cz/partnerstvi/soutez. 
V případě dotazů pište na twinning@ricany.cz. 

Výsledky ankety:

Kategorie dospělí jednotlivci 
(278 hlasujících)
1. Jitka Rudolfová  103 
2. Jonáš Vojtěch  68 
3. - 4. Vlastislav Kabeláč  
 Čiháček 59 
3. - 4. Michal Šmahel  59 

Kategorie mládež jednotlivci 
(560 hlasujících)
1.  Anna Formánková 155 
2.  Martin Cimprich 142 
3.  Karolína  
 Bedrníková 138

Kategorie týmy  
(751 hlasujících)
1. Dívčí formace QUEEN 228 
2. RC Mountfield Říčany  
 Kategorie U12 198 
3. Dívčí formace  
 MADONNA 196

W W W . R I C A N Y . C Z

Ř E K N I ŘÍČ A NY

Přijďte na tradiční

SMRTHOLKY

Sraz s Moranami, bubínky a chřestítky
na Masarykově náměstí o Smrtné neděli

2. dubna 2017 v 15 hodin

ČT 22/3 
17:00

Výroba Moran 
v Muzeu

VSTUPNÉ 50 KČ

PRŮVOD S RYTMY
SAMBA BANDU

PROGRAM SOUBORU
MIKEŠ NA JUREČKU

UTOPENÍ MORANY

VÝROBA ZDOBENÝCH 
LÍTEČEK

PRO ZAHŘÁTÍ 
ČAJÍČEK

ODMĚNY ZA KAŽDOU 
MORANU

S  P O D P O R O U

NEW_Morana165x245.indd   1 22.2.2017   21:19:12

Kompletní výsledky najdete na webu města http://sportovec.ricany.cz/hlasovani/rocnik-2016
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
20. ledna, 23.45
Městská policie přijímá oznámení od pracovníka bez-
pečnostní agentury, která se spolupodílí na prevenci kri-
minality a dohledu veřejného pořádku v rámci zábavních 
podniků, že v ulici Černokostelecká se nachází poškozené 
osobní motorové vozidlo a na místě se nachází i osoba, 
která poškození způsobila. Strážníci po příjezdu na místo 
zjišťují, že u vozidla je poškozeno zpětné boční zrcátko. 
Na místo je přivolána i hlídka Policie ČR, která rozhoduje 
o převozu pachatele poškození na Policii ČR k provedení 
dalších úkonů.  

4. února, 11.10
Při kontrolní a hlídkové činnosti strážníci projíždějí slu-
žebním vozidlem ulicí Štefánikova. Zde si strážníci vší-
mají osoby muže, který má problém koordinovat svou 
chůzi a ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního pro-
vozu. Když muž hlídku městské policie zpozoruje, zasype 
strážníky nadávkami a nevhodnými gesty. Strážníci tak 
zastavují služební vozidlo a zjišťují, že muž je pod vlivem 
alkoholu. Strážníci jej vyzývají k vhodnému chování a upo-
zorňují jej na bezpečnost a plynulost silničního provozu 
z hlediska pohybu chodce. Muž však své emoce nekrotí, 
poučení se míjí účinkem, je tak proto vyzván k prokázání 
totožnosti. Výzvě strážníků však nemůže vyhovět, a to ani 
po poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany strážníků, 
jelikož u sebe nemá žádný doklad. Muž je tak strážníky 
předveden na Policii ČR, kde je zjištěna jeho totožnost 
a dokončeny všechny další potřebné úkony.

12. února, 17.03
Strážníci si všímají u provozovny obchodního řetězce 
v ulici Říčanská sedící dívky a ženy, která nad ní stojí. 
Když obě spatří vozidlo městské policie, žena začíná na 
strážníky mávat a dívka se dává na útěk. Strážníci obě 
ženy zastavují nedaleko a zjišťují, že se jedná o matku 
s dcerou, kdy dcera trpí zdravotními obtížemi a nevzala 
si léky. Matka dále strážníkům sděluje, že se obává o život 
své dcery, neboť má sklony k sebevraždě. Na místo je tak 
přivolána zdravotnická záchranná služba, která následně 
rozhoduje o nutnosti převozu dcery v doprovodu matky na 
specializované pracoviště v Praze.

12. února, 19.45
Policie ČR žádá strážníky o součinnost při řešení osoby 
muže, který je podezřelý z krádeže zboží v provozovně 

obchodního řetězce v ulici Říčanská. Po příjezdu na mís-
to hlídka strážníků zjišťuje, že se jedná o muže z místní 
znalosti známého, který se drobných krádeží dopouš-
tí opakovaně. Při řešení přestupkového jednání si muž 
stěžuje na náhlou nevolnost, proto je na místo přivolána 
zdravotnická záchranná služba k odbornému vyšetření 
a případnému ošetření. Závěrem přítomných záchranářů 
je, že se jedná o účelné chování ze strany muže. Kamerový 
záznam, který je k dispozici, muže z krádeže jednoznač-
ně usvědčuje. Muži je strážníky sděleno podezření ze 
spáchání přestupku proti majetku, za který hrozí na místě 
uložená pokuta do pěti tisíc korun. Muž je dále strážníky 
poučen z hlediska možností řešení přestupkového jed-
nání, kdy souhlasí s uložením pokuty na místě při horní 
hranici uvedené částky. Dále bylo muži sděleno, že jeho 
přestupkové jednání bude zaznamenáno do informačního 
systému evidence přestupků a v případě další krádeže zbo-
ží již nebude uložení pokuty na místě možné a celou věc 
bude řešit příslušný správní orgán, kde muži hrozí uložení 
pokuty až do třiceti tisíc korun.

12. února, 22.00
Na základě telefonického oznámení jsou strážníci přivolá-
ni na ambulanci Nemocnice Říčany, kde se nachází agre-
sivní pacient pod vlivem alkoholu. Po příjezdu na místo 
je přítomným lékařem označena osoba muže, který jej fy-
zicky napadl, dále napadl zdravotní sestru a přítomné zá-
chranáře zdravotnické záchranné služby, kteří jej přivezli 
k ošetření. Všechny přítomné muž uráží velmi hrubým 
způsobem. Po prokázání totožnosti je muž vyzván k orien-
tační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Zkouška 
je pozitivní a to s výsledkem 3.34 promile. Dále je zjištěno, 
že muž je pravděpodobně pod vlivem omamných a psy-
chotropních návykových látek. Vzhledem k tomu, že se 
muž nachází ve stavu, kdy není schopen kontrolovat své 
chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe a jiné oso-
by, narušuje veřejný pořádek a nachází se ve stavu, kte-
rý vzbuzuje veřejné pohoršení, je strážníky rozhodnuto 
o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice na dobu 
nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.  

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany 
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Vážení čtenáři říčanského Kurýru, není to snad ani mož-
né, ale první dva měsíce nového roku jsou nenávratně 
pryč! Než jsme se stačili smířit s faktem, že nám v zimě 
opět sněží a mrzne, už máme na dohled jaro. Ale pěkně 
popořádku. Leden i  únor byly na události poměrně výživ-
né. Kolem půlky ledna, přesněji v pátek 13. 1., naši výjez-
dovou jednotku vzbudil poplach těsně po 2. hodině ranní, 
kdy byl nahlášen požár RD v Křenici. Jak se po příjezdu 
na místo ukázalo, nebylo třeba našeho zásahu, jelikož na 
místě již byli kolegové z HZS Říčany. Ještě ten den kolem 
19 h. večer byla povolána naše jednotka na požár kontej-
neru v Široké ulici. Opravdu pátek třináctého, jak má být. 
Další události byly 26. 1., kdy se jednalo o požár tlakové 
lahve v industriální zóně v Jažlovicích, 28. 1. požár RD 
u nás v Říčanech – zahořela digestoř, 3. 2. jsme záloho-
vali u nás na stanici kvůli vytíženosti HZS stanice Říčany, 
4. 2. byl oznámen požár v kuchyni v činžovním domě ve 
Šrámkově ulici opět v našem městě a 10. 2. byl v 9.46 h. 
nahlášen na KOPIS (Krajské operační středisko) požár 
RD v Mukařově, v 10.02 h. byl vyhlášen II. stupeň požár-
ního poplachu a v tu chvíli byla povolána i naše jednotka. 
Píše se sobota 4. 2., a tento den se konal také náš tradiční 
hasičský bál v KC Labuť. Po půl osmé večer se otevřel vstup 
do sálu a šatnáři se nezastavili téměř 1,5 hodiny! Opět se 
ukázalo, že plesová sezóna je v plném proudu a lidé se rádi 
vracejí k tomuto typu zábavy, jakým jsou veškeré plesy 
a bály. Obzvlášť náš hasičský bývá hojně navštěvovaný 
a ani letos nezůstalo místo prázdné. Program byl bohatý, 
ostatně jako obě naše tomboly. Jak malá, kde bylo 444 cen, 

tak i velká, kde bylo 20 velkých, opravdu hodnotných cen. 
Muzika hrála dlouho do noci, bar čepoval pivo a rozléval 
panáky. Úžasné předtančení nám ukázala děvčata pod 
vedením Terezky Broukalové, za což opravdu děkujeme. 
Dále je nutné poděkovat všem členům našeho sboru, kteří 
se na přípravě plesu jakkoli podíleli, a v neposlední řadě 
všem sponzorům, kteří přispěli ať finančním darem, nebo 
hodnotnou cenou. Nemohu všechny jmenovat a věřím, že 
nám to nebudou mít za zlé. Prostě ples se povedl na jednič-
ku a doufám, že ten příští bude zase tak vydařený!
Jak jsem na začátku textu psal, jaro se pomalu blíží a naši 
nejmenší pilně trénují. První ze soutěží je hned v březnu, 
jedná se o uzlování na čas. Děti vážou, motají a šmodrcha-
jí řadu uzlů na čas, takže nestačí umět uzel uvázat, ale musí 
ho uvázat co nejrychleji a stále je tím pádem co zlepšovat. 
Patří to k jejich obecné znalosti o hasičích. Nejen uzle, ale 
i další znalosti si musí uchovat do budoucna, jelikož “to“ 
je ta naše hasičina. Proto i malé děti plní zkoušky a testy, 
získávají tak různé odbornosti (Kronikář, Strojník a Stroj-
ník junior, Preventista). Každý z našich 23 malých hasičů 
už má alespoň jednu odbornost. Můžeme jen doufat, že až 
vyrostou, budou nám pomáhat při zásazích.
Závěrem bych ještě rád doplnil, že ani nás dospělé nemine 
teoretická a praktická příprava. Generální ředitelství HZS 
ČR vydává na každý rok témata, která se musí v každé 
jednotce proškolit. Cyklická školení probíhají po celý rok, 
kdežto fyzická příprava nemá vždy přesný řád. Tak každý 
velitel své jednotky určí to, co je pro jeho hasiče nejúčin-
nější. Například u nás v zimním období vyrážíme jako již 
každoročně do krkonošského Strážného, kde se věnujeme 
například lyžování nebo pěšímu výstupu na Sněžku.

Krásný zbytek mrazivých dnů a nocí přeje 
Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz
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Javor jasanolistý 
Acer negundo

Javory mají obvykle jednoduché la-
ločnaté listy. Javor jasanolistý má 
však složené lichozpeřené listy. To je 
jeden z důvodů, proč někteří autoři 
řadí tento strom do samostatného 
rodu a nazývají ho javorovec jasano-
listý.
Javor jasanolistý pochází ze Severní 
Ameriky. Původní je zejména ve vý-
chodní části kontinentu od Kanady 
až po Mexický záliv, kde často roste 
v nížinách podél vodních toků a jezer.
Do Evropy byl dovezen roku 1688. 
V Čechách je zaznamenána první vý-
sadba roku 1835 v Královské oboře, 
dnešní Stromovce.
Menší opadavý strom dorůstá výšky 
kolem 15 m. Kmen kryje hnědošedá, 
mělce brázditá kůra. Jednotlivé za-
špičatělé lístky složeného listu mají 
okraj hrubě zubatý, nebo jsou téměř 
celokrajné.
Další odlišnost od ostatních javorů 
je dvoudomost - samčí a samičí květy 
se vyskytují na oddělených stromech. 

Vyrůstají před rašením listů od břez-
na do dubna na dlouhých stopkách, 
samčí květy ve svazečcích, samičí 
v převislých hroznech. Plodem je ob-
vyklá javorová dvounažka s křídlem.
V Říčanech a okolí se setkáváme, 
a to hlavně podél silnic, s výsadbou 
přírodní formy javoru jasanolistého. 
Stromy rostou rychle, jsou odolné 
vůči prachu a imisím. Vyšlechtěna 
byla také řada kultivarů s pestroba-
revnými listy.
Javor jasanolistý představuje pro naši 
přírodu plíživé nebezpečí - je řazený 
mezi invazní druhy. V Polabí, na jižní 
a střední Moravě se šíří podél vodních 
toků a zabraňuje vzniku přirozených 

společenstev. Šíří se i na nově zales-
ňovaných plochách a dalších mís-
tech, kde díky rychlejšímu růstu utla-
čuje naše původní dřeviny. Důležitou 
prevencí je ukončení jeho vysazování.
Široké využití měl javor jasanolistý 
mezi původními indiánskými kmeny. 
Vařením kůry nebo mízy získávaly 
cukr. Dřevěné uhlí nebo popel z jeho 
dřeva používaly během obřadů. Za-
jímavostí je, že nejstarší dochovaná 
dřevěná severoamerická flétna byla 
vyrobena v Arizoně kolem roku 650 
ze dřeva javoru jasanolistého.

Jakub Halaš

Fo
To

: J
aK

uB
 h

aL
aš

Fo
To

: J
aK

uB
 h

aL
aš

24 texty.kuryr@ricany.cz



životní prostředí a zdravíživotní prostředí a zdraví

Radek Kratochvíl
nový masér

od února Na Fialce

Více informací na  www.nafialce.cz

Indická masáž hlavy

Klasická relaxační masáž

Masáž lávovými kameny a další...

masáže a fyzioterapie

Péče o ptáky v předjaří
V březnu máte poslední šanci vyčistit budky, které máte 
vyvěšeny v zahradě, nebo umístit nové. Ptáci, kteří tu 
přezimují, je začnou už od března budky obsazovat. Pro 
čištění si vyberte pokud možno chladný mrazivý den a vy-
hoďte z budky všechen materiál z předchozího hnízdění, 
který může být plný čmelíků a dalších parazitů. Nemějte 

obavy, ptáci si posta-
ví hnízdo zcela nové. 
Můžete jim k tomu na 
Vaší zahradě materiál 
poskytnout. V takové 
„ptačí samoobsluze“ 
může být seno, ovčí 
vlna, vlasy či vyčesané 
chlupy od psů. Budete 
tak moci ptáky pozo-

rovat, i když už nesypete na krmítko. Pokud stále chcete 
pozorovat ptáky na krmítku, ujistěte se, že zrní není vlhké, 
a pravidelně krmítko čistěte. Zamezíte tak úhynu zvonků 
na tzv. krmítkovou nemoc, kterou způsobují prvoci bičen-
ky drůbeží. Určitě v předjaří už nezavěšujte lojové koule, 
při krmení rozteklým tukem si mohou ptáci poškodit peří.

Kateřina Čiháková

Stavění budek
čtvrtek 16. března od 17:00 do 19:00 v Muzeu Říčany
Přijďte si sestavit klasický sýkorník nebo polobudku reh-
kovník pro rehky a konipasy. Pomůžeme vám a poradíme, 
jak budku správně umístit. Děti z přírodovědného krouž-

ku připraví doprovodný program o zajímavostech ze živo-
ta ubývajících druhů ptáků.
Vstup zdarma
Cena sýkorníku je 230 Kč, rehkovníku 170 Kč.  

Pochod pro Aleppo
Přes Říčany procházel 17. 1. mírový pochod Berlín - Aleppo, 
jehož cílem bylo přitáhnout znovu pozornost lidí k humani-
tární katastrofě, která v Sýrii probíhá. Iniciátorkou pochodu 
je novinářka Anna Alboth z Berlína, která s dalšími lidmi vy-
šla pěšky z Berlína už 26. 12. Do pochodu se dosud zapojily 
tisíce lidí z celého světa. V Říčanech se lidé pozdravili s mís-
tostarostkou Hanou Špačkovou a na noc se přesunuli na 
Říčanskou hájovnu. Tam už byly pro ně přichystány dobroty 
od dětí z Pramínku a mísy a hrnce plné jídla, které poskytli 
rodiče dětí z Pramínku, říčanská radnice a obecní zastupitelé 
ze Světic. Na hájovně přespávalo asi 30 lidí hlavně z Polska, 
Německa, Francie, Španělska a Holandska.
Ve středu ráno proběhla debata se žáky na ZŠ Světice a mí-
rový pochod se vydal na další cestu. Děkujeme všem, kteří 
pomohli s organizací 
a občerstvením, např. 
Městské policii Říčany. 
Trasu a průběh pocho-
du můžete sledovat na 
https://www.facebook.
com/CivilMarchForA-
leppo/

Kateřina Čiháková 
a Barbora Smetánková

inzerce
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Lékárna říčanské  
nemocnice nabízí  
věrnostní karty
Novinku si pro své zákazníky připravili v lékárně říčan-
ské nemocnice. Od 1.3. zde budou vydávat zákaznické 
karty, které svému majiteli přinesou řadu výhod. Za své 
nákupy získá body, které může využít k zisku zajíma-
vých benefitů a slev.
Lékárna Nemocnice Říčany připravila pro své klienty 
členský věrnostní program. „Od března nabízíme našim 
zákazníkům věrnostní karty. Stačí se jen v lékárně zare-
gistrovat. Za každý nákup se pak na kartu nahrávají body. 
Za ně pak mohou klienti čerpat různé dárky, slevy a další 
výhody,“ uvedla vedoucí lékárny říčanské nemocnice Mgr. 
Alena Eliášová s tím, že sortiment lékárny je přizpůsoben 
spektru léků, které předepisují ambulance nemocnice. 
Pacienti zde však snadno nakoupí i další volně prodejné 
léky, doplňky stravy, zdravotnické pomůcky nebo léčeb-
nou kosmetiku. Lékárna také nabízí odborné poradenství 
a zakládá si na osobním přístupu založeném na úctě k tra-
dičním hodnotám farmacie. Zařízení je zároveň součástí 
programu PharmaPoint, do kterého je aktuálně zapojeno 
více než dvě stě lékáren z celé České republiky. Všechny ctí 
moderní trendy nového století a dbají na tradice individu-
álního přístupu ke každému pacientovi. 

OTVíRACí DOBA LéKáRNy:
pondělí: 8.00 - 18.00 hod.
úterý - pátek: 8.00 - 16.00 hod.

KONTAKT:
telefon: 323 627 515
mobil: 720 042 783
e-mail: lekarna@nemocnice-ricany.cz

Kariéra v říčanské nemocnici!

PERIOPERAČNÍ 
SESTRA

Pracoviště: Nemocnice Říčany a.s., operační sál
Úvazek: 1,0
Provoz: směnný – bez nočního provozu
Datum nástupu: ihned
Kontakt:
Mgr. Iveta Čermáková, hlavní sestra
e-mail: iveta.cermakova@nemocnice-ricany.cz, 
telefon: 323 627 549, 607 079 754

PožADujeme:
• SzS vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo   
 zdravotnický asistent
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání   
 výhodou.
• PSS perioperační sestra a praxe na operačním   
 sále výhodou, ale není podmínkou
• aktivní přístup k práci a zodpovědnost, zdravotní   
 způsobilost.
• Samostatnost, pečlivost

NABízíme:
• Práci na plný nebo částečný úvazek, možnost dPP  
 nebo dPČ
• Nadstandardní platové podmínky, pravidelné   
 odměny
• Možnost dalšího odborného vzdělávání a osobního  
 rozvoje.
• dny zdravotního volna, závodní stravování, masáže  
 a cvičení pro zaměstnance.
• Příjemné pracovní prostředí a kolektiv

26 texty.kuryr@ricany.cz
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OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

DIVADÉLKO ROMANETO
přichází s pohádkou 

O dvanácti měsíčkách
neděle 5. března
10.30 hodin v kapli 
Olivovy dětské léčebny
Tel: 723 564 383
Vstupné 80 Kč

Těšíme se na vás!

   

NárODNí TýDeN TréNOVáNí PAměTI (NTTP) 
se opět vrací do Říčan

V pondělí 13. 3. 2017 
se ve 14 hodin koná 
ZDARMA osvětová 
Přednáška o posilování 

paměti a formách péče o ni.
Místem konání jsou tentokrát prosto-
ry Denního stacionáře OLGA Blaho-
slavova 6a a zváni jsou též obyvatelé 
Domu s pečovatelskou službou SE-
NIOR či jejich rodiny. Přednáška je 
určena široké veřejnosti, zvláště však 
osobám starším 55 let, neboť právě 
v tomto období si výpadky paměti za-
čínáme nejvíce uvědomovat. 
Pořadatelem je Česká společnost tré-
nování paměti a mozkový jogging 
s trenérkou paměti Evou Kubínovou. 
Ta se o problematiku života starších 
lidí zajímá již řadu let a se seniory 
aktivně pracuje na různých úrovních. 
ČSTPMJ je v ČR známa již 19. rokem 
a úzce spolupracuje také s  Českou al-
zheimerovskou společností či odbor-
nými skupinami.
Pro příjemnou pohodu si oživíme pa-
měť i zpíváním s harmonikou a tímto 
jste srdečně zváni na hezké odpo-

ledne ve Stacionáři. Účast přislíbil 
i MUDr. M. Mrázek, radní města Ří-
čany, a děkujeme za podporu a vstříc-
nost vedení Stacionáře a DPS Senior. 
V rámci NTTP se letos koná po celé 
ČR více než 250 akcí s tématem Pa-
měť a také kolegové na Slovensku se 
do kampaně aktivně zapojují. Celo-
světová kampaň „Uvědomování si 
mozku“,  má přimět lidi k zamyšlení 
nad vzrůstajícím počtem osob s Al-
zheimerovou demencí a více se věno-
vat prevenci.

Aktivizační činnosti jsou pro mozek 
velmi důležité a trénování paměti je 
efektivní metodou nejen pro seniory. 
Co nejbohatší podnětové pole umož-
ňuje lidem využívat mozkový poten-
ciál a zaměřuje se i na procvičování 
kognitivních (poznávacích) funk-
cí. Dobré výsledky vedou,  zvláště 
u osob staršího věku, k posílení se-
bevědomí a tím i zlepšování kvality 
jejich života. 

Eva Kubínová

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

Nabízíme
svatební 
obřady

 
723 564 383

Josef Boubín

Již osmá sezóna 
potravinových trhů
začíná letos v sobotu  
18. 3. na masarykově 
náměstí v Říčanech.
Můžete se tak opět každou sobotu 
dopoledne setkat se svými vyzkou-
šenými dodavateli a nakoupit české 
potraviny přímo od pěstitelů a malo-
výrobců. 
K mání bude opět čerstvé pečivo 
pekáren Ranko a Tanvald, zelenina 
z rodinných zelinářství rodiny Pro-
cházkových, Svačinových a Zhor-
ných, čerstvé ryby, vejce a těstoviny 
z farmy pana Dvořáka, uzeniny pana 
Peloucha z Louňovic, skvělá káva 
pana Vlasáka ze Strančic, sýry, ovo-
ce, a další čerstvé potraviny ve vysoké 
kvalitě, na kterou jste zvyklí. 
Jste srdečně zváni! 
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seniorcentruM říčany
Ve dnech, kdy píši tento článek, je chladno 
a leží sníh. Přesto věřím, že teplé jarní dny 
brzy nastanou a s nimi i zahájení našich 
výletů „po vlastech českých“. A začínáme 
nádherným skvostem – zámkem Hluboká. 
Samozřejmě, že naše činnost neobsahuje 

jen výlety, vzdělávání či jiné volnočasové aktivity pro se-
niory. Základním posláním organizace je zajištění sociál-
ních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

a to včetně zajištění provozu tzv. sociálního automobilu. 
Vzhledem k ukončení činnosti pobočky Sdružení slucho-
vě postižených v Říčanech jsme po dohodě s vedením této 
organizace převzali říčanské členy. Počet registrovaných 
členů naší organizace čítá již téměř sto osob a to nás velice 
těší. Doufáme, že i v letošním roce budeme moci našim 
seniorů zajistit požadovanou péči a také mnoho hezkých 
chvil při společných akcích.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

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

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý v DPS Senior od 15.30 
do 16.30 hodin.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS Senior každé úterý 
a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin.
Pěvecký kroužek – kroužek se schází vždy první a třetí 
středu v měsíci od 14:00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Povídání o historii – se ze zdravotních důvodů přerušuje.

Akce:
n 13. března, pondělí – Vítání jara – setkání s hudbou
Místo: KC Labuť. Začátek: 14:00 hodin. Přijďte s námi 
přivítat jaro hudbou a tancem. Na setkání bude hrát Malá 
kapela Františka Moravce. Zpestřením bude tombola. Tě-
šíme se na vás. Vstup zdarma.
n 15. března, středa – Komentovaná prohlídka zámku 

Hluboká. Místo: Hluboká nad Vltavou (Jihočeský kraj). 
Komentovaná prohlídka zámku a dalších kulturních a pří-
rodních památek oblasti. Jednodenní autobusový zájezd. 
Místa odjezdu: 7:20 h Psáry – Štědřík, 7:40 h aut. zastávka 
K žel. stanici, 7:45 h aut. zastávka Rychta, 7:50h aut. za-
stávka Sukova ul., 7:55 h aut. zastávka Masarykovo nám, 
8:10 h Mnichovice – náměstí. Příspěvek účastníků: 480 Kč 
(zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, tištěný materiál).
n 16. března, čtvrtek – Kavárnička. Místo: DPS Senior – 
jídelna. Začátek: 15:00h. Příjemné posezení a popovídání 
při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
n 30. března, čtvrtek – Prohlídka výstavy RETRO. Mís-
to: Praha – Nová budova Národního muzea. Odjezd: vlak 
9:16h (sraz účastníků v 9:00h na vlakovém nádraží). Vstup-
né i dopravu si hradí účastníci sami, členové Klubu Senior 
mají slevu na vstupném 30,- Kč (ta jim bude proplacena po 
zaplacení vstupného). Na výstavě jsou prezentovány hračky, 
móda a technika doby minulé. Přihlášení: do 29. 3.

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, e-mail: seniorcentrumri-
cany@centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komen-
ského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
návštěvní den je třetí čtvrtek v měsíci, tedy 16. 2. 2017 od 
10:30 do 12:00 h.

Stacionář Olga Říčany v roce 2017
V prosincovém čísle Říčanského kurýru jste byli informo-
váni, jakým způsobem probíhal rok 2016 v našem stacio-
náři, a také o nově zřízené odlehčovací službě. Ráda bych 
připomněla důležité momenty naší služby a informovala 
vás o změnách, které jsou důležité.
V roce 2016 bylo jednou ze zásadních změn možnost do-
pravy klienta do stacionáře naším autem s úpravou pro 
vozíčkáře. Tato služba byla ze strany veřejnosti přivítána 
a využívána. Další takovou změnou byla úprava provozní 
doby, která vzhledem k četným připomínkám nebyla zcela 
vyhovující, a především délka odpoledního provozu ne-
odpovídala požadavkům většiny klientů DS. V současné 
době je délka provozní doby od 7.00 do 17.30.
Péče je zajištěna stabilním týmem pracovníků v sociál-
ních službách a také brigádníků z oboru, kteří se starají  
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Komunitní centrum Říčany
poskytuje zejména v regionu Říčanska registrované 
sociální služby, osobní asistenci, sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi a také pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. V naší práci je pro nás velkým 
oceněním neustále se zvyšující se počet klientů využíva-
jících naše služby. V roce 2016 jsme v rámci služby osob-
ní asistence docházeli ve více či méně frekventovaných 
intervalech k celkem 44 klientům z celého říčanského 
regionu. V počtu hodin přímé práce s klienty se potom 
jedná o číslo přesahující 4000. Klienty tvořily všechny 
cílové skupiny, jak děti s různými typy postižení, tak ob-
čané v produktivním věku, např. po propuštění z hospi-
talizace nebo s poúrazovými stavy a samozřejmě senioři, 
kteří chtějí zůstat ve svých domácnostech, ale již potře-
bují pomoci s mnoha běžnými činnostmi. Službu pro ro-
diny s dětmi, nazvanou SPOLU DOMA, využilo v roce 
2016 celkem 65 osob z 22 rodin, tedy sociální práce se 
dotkla jak dospělých, tak dětí. Tato služba pracuje pri-
márně s říčanskými rodinami, rozšířila se však i do regi-
onů Brandýska a Kolínska, z předchozích let pokračova-
la také na Benešovsku. Služba pomáhá zdarma rodinám 
v krizových situacích, jako jsou nefunkční vztahy, nepří-
znivý vývoj dětí, dopady probíhajícího rozvodového říze-
ní, zatížení dluhy, hrozba ztráty bydlení apod. Hlavním 
cílem je tedy umožnit dětem setrvat a vyrůstat ve fungu-
jící rodině. Poslední poskytovanou službu, aktivizační 
službu pro seniory, využili v roce 2016 tři klienti. V této 
službě dochází zdarma ke klientům sociální pracovnice 
a pracuje s nimi různými technikami na zlepšování pa-
měti, skrze vzpomínky mapuje s klienty jejich život či 
jednoduše pomáhá udržovat sociální kontakt. Skrze tuto 

službu lze i trénovat sebeobsluhu nebo mít v pracovnici 
oporu při vyřizování nejrůznějších úředních záležitostí. 
V roce 2016 se tým Komunitního centra Říčany rozšířil 
na celkem šest pracovníků služby osobní asistence, tři 
pracovnice služby pro rodiny s dětmi a jednu pracovnici 
pro aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. V loňském roce nás finančně podpořil jako 
poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím stát-
ní dotace a Evropského sociálního fondu Středočeský 
kraj a dále nám pomohly finančními dary v naší činnos-
ti pokračovat společnosti Spectra spol. s.r.o., Gastro 
4U s.r.o., Prague Club s.r.o. a Moët Hennessy Czech 
Republic s.r.o. Významnými dary přispěli i soukromí 
dárci. Státním i soukromým dárcům tímto děkujeme za 
financování naší neziskové organizace, která tak může 
letos již 11. rokem pokračovat v poskytování sociálních 
služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením 
a rodiny s dětmi.  Budeme samozřejmě také velmi vděč-
ni všem soukromým osobám či společnostem za jakou-
koliv finanční podporu v roce 2017. Veškeré informace 
o naší organizaci i návod, jak nás podpořit, naleznete na 
našich internetových stránkách www.kcricany.cz.  V pří-
padě, že chcete využít naše služby, můžete kontaktovat 
vedoucí služeb pro seniory na čísle 604 522 625 nebo 
vedoucí služeb pro rodiny s dětmi na čísle 737 536 201. 
Děkujeme všem klientům a jejich rodinám za důvěru 
vloženou v naše služby a všem donátorům za podporu 
naší činnosti.

Eva Čeřovská, 
ředitelka Komunitního centra Říčany

tel. 737 587 130

o obyvatele denního stacionáře i klienty odlehčovací 
služby.
V rámci aktivizačních činností spolupracujeme s externis-
ty, zkušenými lektory, jedná se o zdravotní a tělesná cviče-
ní, tematicky zaměřené programy, vzdělávací, výchovné 
a sociálně terapeutické činnosti.
Stravu zajišťuje firma Scolarest, spolupráce je dlouhodo-
bá a jídlo pestré a kvalitní.
Akce pro širokou veřejnost, které probíhaly v loňském 
roce, byly úspěšné. Čarodějnice, Den otevřených dveří 
a Oslava Dne seniorů a doufáme, že nám zajistí vaši stá-
lou přízeň i pro rok letošní.
Nejnovější setkání ve stacionáři se chystá v rámci Ná-
rodního týdne tréninku paměti. Proběhne 13. března 
2017 od 14.00. Akci zajišťuje paní Eva Kubínová, jedná 
se dvouhodinový program, který vám poskytne mnoho 
užitečných informací o procvičování paměti a zároveň 
zpříjemní odpoledne hudebním vystoupením harmoniká-
ře a zpěvem oblíbených písní. Všechny vás srdečně zveme.
V současné době probíhá první odlehčovací služba v letoš-
ním roce a zároveň vyhlašujeme březnový termín 20. 3. 
– 31. 3. 2017. V případě zájmu se ozvěte na níže uvedené 
kontakty.

Veškeré informace o denním stacionáři a zároveň odleh-
čovací službě vám ochotně poskytne Pavla Romanová, 
vedoucí denního stacionáře. 

Kontakt: 733 340 028, stacionar@dps.ricany.cz
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Převody nemovitostí
Bezplatná občanská poradna kromě 
zejména dluhového, rodinného či 
pracovně právního poradenství, s kli-
enty zejména seniorského věku řeší 
i témata nemovitostí, jejich převodů, 
často tím i rodinných sporů. V tomto 
vydání Říčanského kurýru proto při-
bližuje téma převodů nemovitostí. 
Většina z nás se alespoň jednou v ži-
votě setká s některým ze způsobů 
převodu nemovitostí. Většinou se 
rozhodneme nějakou nemovitost 
koupit nebo darovat. Dům, byt nebo 
pozemek se tedy nejčastěji převá-
dějí kupní nebo darovací smlouvou. 
Kupní i darovací smlouvu si můžete 
připravit sami, není třeba, aby byla 
sepsána advokátem nebo notářem. 
Požádat o sepis smlouvy někoho 
právně vzdělaného však není od věci, 
vyhnete se tak zbytečným komplika-
cím, které mohou nastat, pokud ve 
smlouvě uděláte chybu.

Co je tedy potřeba k sepsání kupní 
nebo darovací smlouvy? Připravte 
si listinu prokazující vlastnické právo 
k nemovitostem (například dědické 
rozhodnutí). Dále potřebujete výpis 
z katastru nemovitostí. Znalecký po-

sudek o ceně nemovitosti není k sa-
motnému převodu nemovitosti třeba, 
ale budete jej potřebovat pro zdanění 
smlouvy u příslušného finanční-
ho úřadu. Ne vždy je však znalecký 
posudek nezbytný - například při 
smlouvách o rozšíření nebo zúžení 
společného jmění manželů nebo ně-
kterých darovacích smlouvách, které 
nepodléhají zdanění. 
Pokud se rozhodneme koupit něja-
kou nemovitost nebo ji darovat svým 
dětem, většinou nás zajímá „kolik za-
platíme státu“, resp. jaká se z převodu 
nemovitosti bude platit daň. V součas-
né době se již neplatí daň z převodu 
nemovitostí, ale od roku 2014 se tato 
daň správně označuje jako daň z naby-
tí nemovitých věcí. Daňovým poplat-
níkem je prodávající (tzv. převodce) 
a kupující (nabyvatel) je v takovém 
případě ručitelem. Ve smlouvě se však 
obě smluvní strany mohou dohodnout 
i jinak. V současné době se plánuje se 
však změna, a to v tom smyslu, že tuto 
daň bude platit výlučně nabyvatel.

Daňové přiznání k dani z nabytí 
nemovitosti se podává územnímu 
pracovišti místně příslušného fi-
nančního úřadu nejpozději do konce 
třetího měsíce následujícího po měsí-

ci, v němž byl v katastru nemovitostí 
proveden vklad. Sazba daně z nabytí 
nemovitých věcí, činí 4% z hodnoty 
nemovitosti. Ta může vycházet z kup-
ní ceny nemovitosti, z ceny stanove-
né na základě znaleckého odhadu, 
ze zvláštní ceny nebo ze srovnávací 
daňové hodnoty. Daň z nabytí nemo-
vitostí se ovšem nevztahuje na daro-
vání nemovitosti. Darovací daň je od 
ledna 2014 zrušena, což však nezna-
mená, že darování nepodléhá zda-
nění. Nyní totiž přijatý dar podléhá 
dani z příjmu. U fyzických osob sazba 
daně z příjmu činí 15% ze základu 
daně. V případě daně z příjmu u daro-
vané nemovitosti zůstalo zachováno 
pravidlo, že darování mezi příbuzný-
mi a manželi nepodléhá dani.
Budete-li smlouvu o převodu ne-
movitosti, ať už kupní či darovací 
sepisovat sami, je třeba si dát pozor 
především na správnou identifika-
ci nemovitostí. Od 1. 1. 2014, kdy 
začal platit Nový občanský zákoník 
z.č. 89/2012Sb. již nejsou stavby sa-
mostatnou nemovitostí, ale stávají se 
součástí pozemku. Nepřevádíte tedy 
dům, ale pozemek, jehož součástí je 
stavba například rodinného domu. 
Smlouva o převodu nemovitosti 
s návrhem na vklad se předkládá ka-
tastrálnímu úřadu. V současné době 
je vkladovací řízení zpoplatněno po-
platkem ve výši 1.000,-Kč. Návrh na 
vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí je třeba příslušnému 
katastrálnímu úřadu předložit na 
formuláři Českého úřadu zeměmě-
řičského a katastrálního, který nalez-
nete na stránkách www.cuzk.cz. 

Rozhodnete-li se převádět nemovi-
tost, ať už prodávat, darovat či ku-
povat a potřebujete k tomu více in-
formací, než je uvedeno výše, můžete 
se s důvěrou obrátit na Občanskou 
poradnu obecně prospěšné společ-
nosti Cesta integrace, o.p.s. sídlící 
v Říčanech u Prahy. 
Více info na www.cestaintegrace.cz, 
tel. 312 315 284.
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Výprava na běžky
Letošní zima byla na sníh bohatá, a tak by byla škoda, 
aby toho říčanští skauti nevyužili! Na pololetní prázd-
niny si tedy sedmnáct skautek a jeden skaut zabalili ba-
tohy a v doprovodu tří vedoucích vyrazili na výpravu do 
Jilemnice. Všichni vybaveni běžkami nadšeně se vrhli 
na jilemnické tréninkové okruhy, a jak zkušení běžkaři, 
tak začátečníci, začali se seznamovat se sněhem, dráhou 
a krásnou zasněženou přírodou. 
Druhý den, již řádně připraveni na túru, vyrazili jsme 
všichni autobusem na Mísečky, odkud se dvě výpravy vy-
daly vstříc dobrodružství. Zatímco mladší a začátečníci se 
rozjeli na Rovinky, druhý tým vystoupal na hřebeny dobýt 
výhled na celé Krkonoše. Ke konci sice uvízli v husté mlze, 
ale stálo to za to!

Třetí den jsme zakončili závodem a pak hurá domů.  
A příště zas!

Za 2. oddíl skautek 
Alžběta Mullerová - Myška 

Příměstské tábory v Oáze Říčany 
Areál Oáza Říčany nabízí profesionální sportovní zázemí. 
Program se koná na venkovních sportovištích, bazénu 
a také v případě deště v tenisové hale a v horní restauraci, 
která slouží jako „klubovna“. 

Jak vypadá celodenní program
Rodiče mohou své děti přivést ráno od 7:30 do 8:30 a od-
poledne si je vyzvednout od 16:00 do 17:30. Během této 
doby jen pro děti připraven bohatý program, který je za-
měřen zejména na pohybové aktivity a sportování. Děti 
jsou rozděleny do skupin (5 až 8 dětí ve skupině) a postup-
ně se během dne střídají na stanovištích jako je výuka te-
nisu, venkovní bazén, jízda na kole (není povinná), stolní 
tenis, míčové hry a další herní a sportovní činnosti.
Tábor je určen pro děti od 5 let až do 14 let. Pro letošní 
prázdniny je vypsáno 6 „týdenních“ termínů (vždy pondě-

lí až pátek). Jsou to: 10. - 14. 7., 17. - 21. 7., 24. - 28. 7., 31. 
7. - 4. 8., 7. - 11. 8., 21. - 25. 8.
Cena za tydenní turnus je 3 000 Kč (možná účast i jeden
nebo více dnů – 600 Kč/den). Zajímavá je určitě sleva 500 
Kč, která je poskytnuta při závazné přihlášce a uhrazení 
plné ceny do konce dubna a také všem dětem, které na-
vštěvují tenisovou školu Oáza.

Oáza Říčany pořádá pravidelně ve svém areálu během 
letních prázdnin oblíbené příměstské tábory. Přihlásit se 
můžete již nyní a navíc získáte slevu 500 Kč. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v recepci Oázy nebo ke stažení 
na webových stránkách www.oazaricany.cz. 
Přihlášky prosím odevzdávejte v recepci Oázy nebo zasí-
lejte mailem na adresu oazaricany@oazaricany.cz 
Další informace obdržíte na tel. č. 736 679 097.
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Pro děti a rodiče

mTb & TrIAL mrAVeNIŠTě ŘíČANy  
– NábOr A TréNINKy
Rádi bychom 

pozvali všechny bikery do klubu MTB 
& TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 
(původně TRIAL KLUB MRAVE-
NIŠTĚ ŘÍČANY), který v roce 2017 
chystá pravidelné tréninky mládeže, 
klubové akce i společné MTB vyjížď-
ky. Náš klub vychoval řadu českých 
reprezentačních jezdců, včetně 6x 
mistra republiky Vlasty Kabeláče 
Čiháčka, 2x vítěze Českého pohá-
ru Marka Trynera, vicemistra ČR 
Michala Budského, vicemistra ČR 

v amatérech Lukáše Valného, mistra 
ČR Petra Jeřichy, nebo naší mladé 
naděje Elišky Hříbkové, která pod 
vedením svého otce a jednoho z prv-
ních cyklotrialistů u nás získala titul 
vicemistryně světových her mládeže. 
Našimi členy jsou i legendy Trialu 
Martin Šimůnek a Roman Chvojka. 
Instruktoři a jezdci v jedné osobě by 
rádi předali své zkušenosti, vychovali 
nové reprezentační naděje, ale také 
pomohli aktivním bikerům k získání 
technických dovedností na kole. 

Hlásit se mohou všichni milovní-
ci kol. Dětské tréninky (8-15 let)  
v TRIALu startují 10. 4. 2017. Od  
1. 3. 2017 budou informace na našem 
novém webu www.mtbtrial.cz nebo 
na e-mailu info@mtbtrial.cz . 
Připravujeme i tréninky MTB Petra 
Bedrníka a již od března se může-
te zapojit do pravidelných vyjížděk 
MTB orientovaných na techniku.

Vlastislav Kabeláč Čiháček  
– MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ

Karneval na ledě

Vážení čtenáři, rádi 
bychom vás za naše 
Žákovské zastupitel-
stvo pozvali alespoň 

zpětně na náš Karneval na ledě, který 
byl určen jako dárek za pololetní vy-
svědčení všem žákům a studentům 
z říčanských škol. Celá akce se konala 
1. února v nově postavené Merkur Ice 
aréně, kde byl pro děti připraven bo-
hatý program i soutěže o ceny. Sešli 
jsme se v bohatém počtu, po zapůjče-
ní bruslí a prvotním “rozbruslení” se 
začalo soutěžit. Nejprve jsme rozdě-
lili všechny příchozí na dvě skupiny, 
mladší a starší děti, hlavně z bezpeč-
nostních důvodů jsme rozdělili led na 
dvě části a každý si tak mohl bez pro-
blémů užít svojí část ledu. 
Mladší děti se zúčastnily slalomu 
na ledě, průvodu v maskách a dal-
ších her. Poté došlo na vyhlášení 
nejlepších masek. Rozhodování to 

bylo těžké, ale nakonec jsme spo-
lečně vyhlásili jako nejlepší masku 
čertice a Skota. Odměny předávala 

samotná paní místostarostka Špač-
ková. Pro starší děti jsme připravili 
převážně volný program s hudeb-
ním doprovodem.
Celý tento den jsme později zhod-
notili jako úspěšný, a to i díky tomu, 
že jsme na konci celé akce nemohli 
dlouho děti vyhnat z ledu kvůli uvol-
nění plochy pro hokejisty. Těšíme se, 
až opět něco s  žákovským zastupitel-
stvem zorganizujeme. 
Děkujeme za velmi dobrou spoluprá-
ci majiteli zimního stadionu Martinu 
Altrichterovi.

Adam Babiš, mediální komise  
žákovského zastupitelstva
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Leden utekl jako 
voda a máme 
tady čas posvíce-
ní a masopust-
ních veselic. Ve 

školce jsme si tedy uspořádali karne-
val. Rodiče připravili dětem krásné 
masky a tety ze školky s dětičkami vy-
zdobily třídu. Řádění bylo převeliké.

Více informací najdete: 
www.skolka-kolovratek.eu, www.facebook.com/skolka-kolovratek
tel.: 605 555 009 MŠ Kolovrátek, 
602 484 921 p. Jonáková – majitelka MŠ

mŠ Kolovrátek

Co nového  
v Zahrádce?
Nový rok jsme v mateřské škole Za-
hrádka začali v duchu tříkrálových 
tradic. Děti se seznámily s legendou 
a se současnou podobou a významem 
tříkrálové sbírky. Nejstarší děti ze tří-
dy Hruštiček se převlékly za Tři krále 
a spolu s ostatními dětmi obešly ostat-
ní třídy naší školy s písní My Tři králo-
vé jdeme k vám. Na památku rozdaly 
všem dětem obrázek Tří králů a na 
oplátku dostaly sladkou odměnu.
Vzhledem k tomu, že nám letošní zima 
dopřála hojnou nadílku sněhu, mohly 
si děti užívat zimních radovánek přímo 
na naší školní zahradě. Stavěly sně-

huláky, koulovaly se a hlavně s velkou 
radostí sjížděly kopec na kluzácích. Ni-
komu nevadily ani větší mrazy.
Sněhuláci bylo také téma soutěže, 
kterou jsme vyhlásili pro děti z naší 

školy a jejich rodiče. Měli možnost 
doma společně vytvořit sněhuláka 
jakoukoliv technikou a přinést ho do 
soutěže. Sněhuláků různých podob 
a velikostí se sešla spousta a poro-
ta, složená z našich hodných paní 
kuchařek a uklízeček, neměla lehký 
úkol. Nakonec přece jen vybrala prv-
ní tři místa v kategoriích sněhulák 
velký, střední a namalovaný. Žádný 
účastník soutěže ale nepřišel zkrátka. 
Všichni si odnesli diplomy a odměnu. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se 
soutěže s dětmi zúčastnili.
Nyní chystáme pro rodiče a děti z naší 
školy ve spolupráci s Muzeem Říčany 
odpolední dílničku, kde budou mít 
možnost vyrobit si ptačí budku. Tuto 
si pak odnesou domů. I o tuto akci byl 
ze strany rodičů zájem a my se těšíme 
na další společné akce.

Anna Zemanová, MŠ Zahrádka
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PŘíměSTSKé TábOry – LéTO 2017
17. - 21. 7. 2017 – DOBRODRUžSTVí S PŘíBěHEM 
Vedou: Petra Jančová, Lenka Selicharová 
Věk: pro kluky a holky ve věku 5 - 8 let
Náplň: páteř tábora tvoří příběh a na něj jsou navázány dal-
ší aktivity, hry, tvoření a samozřejmě lesní dobrodružství.
24. 7. - 28. 7. 2017 –  CIRKUS, POHyB A RyTMUS 
V LESE
Vedou: Robert Janč, Cécile Da Costa, Hanka Říhová.
Věk: pro kluky a holky od pěti let
Náplň: Robert povede blok zaměřený na různé cirkuso-
vé disciplíny (žonglování, akrobacii, mikro magii). Cécile 
a Hanka se zaměří na rytmické struktury vytvářené pohy-
bem i hlasem. Naším cílem je předat komplexní tělesný 
zážitek, proniknout do dosud neznámých dovedností a pří-
jemně se vyblbnout.
24. 7. - 28. 7. 2017 – OUTDOOROVý TáBOR PRO 
KLUKy 
Vedou: Samuel Vašín + Michal Jelínek (Jelen)
Věk: pro kluky ve věku 7-13 let
Náplň: Letošní  tábor bude zaměřen na budování kamarád-
ských vztahů a rozšiřování dovedností pro přežití v přírodě 
a na cestách. Naše zázemí se sice nalezá u Říčanské hájov-
ny, ale náš rádius působnosti bude mnohem větší. Budeme 
hrát různé hry, brodit řeky, střílet, lézt po stromech a mno-
ho dalších aktivit. Dále se můžete těšit na výstup na památ-

nou horu naší historie. Nebude scházet ani čas odpočinku 
u ohně:-) Srdečně se na vás těšíme PS: nože s sebou :-)  
31. 7. -  4. 8. 2017 – KAMARáDI SKŘíTCI
Vedou: Veronika Třebická-Tomanová + Jaro Truhelka
Věk: pro kluky a holky ve věku 4-6let
Náplň - tvoříme a hrajeme si, poznáváme les, skřítky hledat 
vydáme se dnes.
7. - 11. 8. 2017 – DRAMATICKO – DIVADELNí 
Vedou: Petra Jančová + Ivona Lašková
Věk: pro kluky a holky ve věku 6-9 let
Náplň - během jednoho týdne dáme vzniknout krátkému 
divadelnímu představení podle zvoleného příběhu. Stane-
me se herci, muzikanty i scénografy.
21 .- 25. 8. 2017 – SBěRAČI A LOVCI
Vedou: Jaro Truhelka a Lenka Selicharová 
Věk: pro kluky a holky ve věku 4-8 let
Náplň: Podíváme se do lesního tábora sběračů a lovců 
z doby kdysi dávno-pradávno

Cena: 2 800 Kč (cena zahrnuje pití a oběd), 3 500 Kč 
Cirkus (zvýšená cena vzhledem k náročnosti programu 
a množství použitých pomůcek)
Další informace a elektronické přihlášky najdete na našich 
webových stránkách www.lesniklubpraminek.cz. Těšíme 
se na vaše děti.

LeSNí rODINNé DOPOLeDNe OD bŘeZNA
Lesní rodinné dopoledne - setkávání žen a mužů s dětmi 
v lese začne ve čtvrtek 2. března  a bude pravidelně probíhat 
každý týden. Více informací na našich webových stránkách.

Den otevřených dveří u nás proběhne v úterý 14. 3. a 4. 4. 
2017 od 9 a 14 hod.

Zápis a den otevřených 
dveří v Landii

Jesličky a mateřská škola Landie v Říčanech mají za sebou 
deset úspěšných let v oblasti předškolního vzdělávání, vy-
chovali jsme spoustu šikovných školáčků, získali spoustu 
cenných zkušeností. Dlouhodobě se držíme své vlastní cesty, 
o děti pečujeme s láskou, respektem k jejich individuálním 
potřebám a s důsledným dodržováním pravidel a nastave-
ných hranic. Ač jsme se v posledním roce hodně rozrostli, 
stále u nás panuje rodinná atmosféra a největší odměnou pro 
nás je to, když jsou děti u nás ve školce šťastné.
Landie byla založena Romanem a Lucií Jirouškovými s cí-
lem dopřát dětem ve školce všeobecný pohybový rozvoj, 
nabídnout jim širokou škálu sportovních aktivit a to vše 
podpořit vyváženou stravou z čerstvých surovin v bio kva-
litě z naší vlastní kuchyně. V tomto směru nepolevujeme 
a máme radost z toho, že se nám hlásí více a více rodičů, 
kterým je toto zaměření blízké a kteří nás svým nadšením 
posouvají stále dál.
Na příští školní rok nabízíme volná místa pro děti od 
jednoho roku s možností výběru dvou typů docházky.

Školné ve školním roce 2017/18
typ docházky cena za měsíc

celodenní (7:00 - 17:30) 4 900 Kč

zkrácená (7:00 - 15:00) 4 000 Kč

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

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

Všechny zájemce zveme na den otevřených dveří spojený 
se zápisem dětí do školky Landie na školní rok 2017/18, 
který se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 ve dvou blo-
cích: od 10 do 13 hodin a od 15 do 18 hodin. Více informa-
cí o nás naleznete na www.landie.cz.  
Těšíme se na vaši návštěvu!

ze života škol(ek)
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místní akční plány  
v OrP Říčany

V současné době je rozvoj technické výcho-
vy prioritou vzdělávací politiky v ČR, rozvíjí 
se tak na základních školách, ale i na dalších 
školských a zájmových zařízeních. Touto pro-
blematikou se zabývá také projekt Místní akční 

plány v ORP Říčany. Na tři otázky týkající se oblasti polytech-
nické výchovy odpovídá ředitel Muzea Říčany Jakub Halaš.
Co si myslíte o tom, že se polytechnická výchova (dříve 
známá spíše pod názvem pracovní vyučování) vrací na 
základní školy?
Je to bezpochyby pozitivní trend, který snad povede k narov-
nání nepřirozeného stavu. Podstatná část populace nikdy 
pořádně neokusí kreativní činnosti spojené s tvorbou výrobků, 
používáním nářadí a nástrojů. Jen částečně se tématu dotýká 
výtvarná výchova. Z toho plyne i následný nezájem o středo-
školské řemeslné nebo vysokoškolské technické obory. Mám 
zkušenost z jedné říčanské školy, že žáci 9. třídy, kteří prošli 
projektem zaměřeným na praktické řemeslné dílny, ještě na 
poslední chvíli přepsali přihlášku na obor umělecký truhlář. 
 Mají základní školy na Říčansku odpovídající zázemí 
a dostatek materiálního vybavení pro práci s dětmi 
v oblasti polytechnické výchovy, nebo raději oslovují or-
ganizace, které pro ně zorganizují program na míru? 
Říčanské školy se ve svých možnostech velmi liší. Bohužel 
někde se z prostorových důvodů odborné učebny zrušily, ně-
kde slouží skvěle, jinde se teprve začnou stavět. Každopádně 
zájem o výukové programy zaměřené na různá témata po-

lytechnické výchovy je. Programy realizujeme dle možností 
v mateřských a základních školách v Říčanech i širokém oko-
lí, nebo na Říčanské hájovně. Zásadní je, že probuzený zájem 
dětí pak motivuje učitele, aby se touto prací dále zabývali. 
Je podle Vás v našem regionu dostatek kvalifikovaných 
pracovníků či pedagogů pro výuku technických oborů?   
Vzhledem k tomu, že celý obor byl dlouho v útlumu a po této 
kvalifikaci nebyla poptávka, je jich velmi málo. Snažíme se 
pedagogům pomoct, nabídnout jim metodiky co a jak je v poly-
technických oborech možné s žáky dělat, ukázat jim i jiné formy 
výuky, motivovat je.V posledních letech, kdy se v rámci několika 
projektů intenzivně zabýváme polytechnickým vzděláváním, 
vycházíme učitelům ZŠ vstříc nabídkou asi 20 akreditovaných 
kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelky 
MŠ s námi realizují a po další 3 roky se mohou stát účastníky 
projektu „Oborový mentoring v polytechnickém vzdělávání“, 
který je zaměřen na jejich osobnostní a profesní rozvoj. 

MíSTNí AKČNí PLáN VZDěLáVáNí V ORP ŘíČA-
Ny plánuje v měsíci dubnu 2017 ve spolupráci s Muzeem 
Říčany workshop v Didaktickém centru geologie pro pe-
dagogické pracovníky a další případné zájemce. Pro bližší 
informace sledujte stránky projektu www.map.ricany.cz
Chcete se zapojit do zajímavé diskuze, navázat kontakty 
a spolupráci s odborníky na vzdělávání, moci ovlivnit vý-
stupy Místního akčního plánu vzdělávání na Říčansku? 
Kontaktujte manažerku MAP Lindu Kůstkovou a staňte 
se členem pracovní skupiny v ORP Říčany. Spolupráce 
všech je vítaná. 

Zápisy do mateřských 
a základních škol  
v roce 2017
V minulém čísle Kurýru jsem vás seznámila s hlavními 
změnami školského zákona č.561/2004 ve znění poz-
dějších předpisů, které vešly do praxe 1. ledna 2017. 
Dnes přináším porobnosti k zápisům do jednotlivých 
typů škol.

Zápis do základní školy
Den zápisu je ve všech základních školách zřizovaných 
městem Říčany stanoven na 21. duben 2017 od 9 do 
17 hodin. Součástí zápisu je osobní návštěva školy dí-
tětem v doprovodu zákonného zástupce. V případě ne-
moci dítěte postačí podání písemné žádosti zákonným 
zástupcem, nebo jeho zmocněncem. Možnosti podání 
žádosti – elektronicky nejpozději do 20. 4. 2017 na adre-
se: http://skoly.ricany.cz, nebo ve škole v den zápisu 21. 
4. 2017. Postup  – elektronicky vyplněnou žádost včas 
odešlete, žádost vytiskněte, pokud nemáte možnost, vy-
tiskne škola. 

S sebou k zápisu přineste:
1.  Vytištěnou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání s da-

tem 21. 4. 2017
2.  Zápisový lístek po kontrole vytiskne škola (s datem  

21. 4. 2017)
3. Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
4.  V případě, že má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný 

zástupce, potvrzení z evidence obyvatel
5.  V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, 

přineste vytištěnou žádost o odklad s datem 21. 4. 2017, 
a dále vyjádření pedagogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře 

Základní kritéria přijímání
1.  děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu příslušné 

školy města Říčany  
2.  děti s trvalým bydlištěm z jiných spádových obvodů 

města Říčany - při volné kapacitě
3. děti z nespádových oblastí – při volné kapacitě

Zápis do mateřské školy
Přijímací řízení (zápis) proběhne ve všech mateřských ško-
lách, které zřizuje město Říčany, 3. května 2017 od 9 do 17 
hod. Podrobnosti o zápisech do mateřských škol pro rodiče 
přineseme v dubnovém vydání Kurýru.

Hana Špačková, místostarostka
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Vyučující cizích jAzyKů  
VyjeDou zísKáVAT oDBorNé 
zNAlosTi Do zAhrANičí
V loňském roce se podařilo naší škole již podruhé zís-
kat dotaci na vzdělání učitelů cizích jazyku z programu 
Erasmus+, financovaného z prostředků Evropské unie, 
Získání dotace na projekt Cesty k efektivnější výuce ci-
zích jazyků II znamená zvýšení kvality vzdělání pro naše 
učitele, i zkvalitnění výuky cizích jazyků pro naše žáky. 
Během podzimu 2016 byly vedením školy vybrány dvě 
vyučující anglického jazyka z 1. stupně a dvě vyučující 
německého jazyka 2. stupně, které se v létě 2017 zú-
častní metodických a jazykových kurzů ve Velké Britá-
nii, v Rakousku a SRN. Poté následoval ve spolupráci 
vedení školy a vybraných vyučujících důkladný výběr 
kurzů, ve kterých získají potřebné znalosti v přístu-
pech k výuce cizích jazyků. 
V době letních prázdnin vyjedou získávat nové odborné 
zkušenosti do Velké Británie vyučující AJ na 1. stupni, p. 
uč. Dana Heřmánková a Eva Skalová. Ve vzdělávacím in-
stitutu NILE v Norwichi jedna z nich absolvuje kurz vě-
nující se využití tvůrčího přístupu a moderních metod ve 
výuce AJ. Druhá se bude zabývat efektivními způsoby vý-
uky cizích jazyků pro žáky s SPU, SPCH, vč. uplatňování 
specifických metod výuky cizích jazyků v inkluzivní třídě.
V SRN a Rakousku budou nové znalosti získávat vy-
učující NJ z 2. stupně, p. uč. Jana Krebsová a Zuzana 
Havlíková. Ve vzdělávacích institutech did deutsch in-
stitut v Mnichově a ActiLingua Academy ve Vídni budou 
zvyšovat své dovednosti v oblasti efektivního využívání 
moderních výukových metod ve skupinách s větším po-
čtem žáků. Rozšíří si také znalosti o využívání digitálních 
technologií ve výuce NJ a o atraktivním zprostředkování 
kultury a reálií německy mluvících zemí.

ÚsPěch V oKresNím Kole 
olymPiáDy V Nj
Začátek kalendářního roku se nese již tradičně ve zna-
mení školních kol olympiád a soutěží, v nichž mají žáci 
možnost poměřit své znalosti a vědomosti. I tento rok se 
v lednu konalo školní kolo Olympiády v NJ, kterého se 
zúčastnil zatím rekordní počet žáků (26). Většina soutě-
žících byla skvěle připravená a o umístění v první desítce 
rozhodovaly opravdu jednotlivé body. 
Do okresního kola, které se konalo 2. února v Čelákovi-
cích, nakonec postoupili Adam Králik z 8.C a Tereza Val-
chová z 9.C. Stejně jako ve školním kole i zde měla soutěž 
dvě části - písemnou a ústní.
V okresním kole v kategorii II. A (žáci ZŠ 8. – 9. tříd) 
dosáhl Adam Králík skvělého úspěchu – umístil se na 
2. místě, přičemž v ústní částí obdržel nejvyšší bodové 
ohodnocení mezi všemi soutěžícími dané kategorie.  Te-
reza Valchová se umístila na 6. místě. 
Oběma reprezentantům gratulujeme a děkujeme, že 
v okresním kole bojovali i přes zdravotní problémy, 
se kterými se v době přípravy a konání soutěže po-
týkali.

kamiony,  a jeden z tahačů představila přímo před bu-
dovou naší školy na Masarykově náměstí. Mohli jsme si 
prohlédnout kabinu i samotný tahač a pánové nám rádi 
vysvětlili, jak celý systém funguje. Zaměstnanci firmy 
bez problémů odpověděli na všechny naše otázky a také 
nám nabídli možnost v rámci volby povolání využít na-
bídku firmy a po základní škole se vyučit opravářem 
kamionů. Všichni jsme byli pozváni na Den otevřených 
dveří firmy. Nejednoho chlapce výklad zaujal a ty,  kteří 
mají k autům blíž, by taková práce určitě bavila. Za za-
jímavý výklad a názorné představení firmě Scania patří 
náš dík.  Pavel Potzmann, 8.B

oPrAVáři KAmioNů
V pátek 27. ledna byli kluci z osmých a devátých tříd po-
zváni na setkání s pracovníky firmy Scania, která vyrábí 

 Předávání pololetních vysvědčení v Tančícím domě v Praze
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ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKéHO LeSA

PISáLKůV SVáTeK
Děti z 1. B se rozhodly zpestřit pi-
sálkův svátek vystoupením s názvem 
„Popletená abeceda“. Tato zdrama-
tizovaná báseň pocházela výhradně 
z jejich „tužek“. Už z názvu vyplývá, 
že děti opovrhly ustáleným pořád-
kem písmen v abecedě. S naprostou 
lehkostí se vznesly o několik úrovní 
výš, až do sfér, ve kterých se jim poda-
řilo dát řád chaosu. Prokázaly tak, že 
pera, která jim byla později slavnost-
ně předána jejich třídním maskotem 
Žerykem, pro svou další tvorbu ne-
zbytně potřebují! 

Tereza Železná, 
třídní učitelka 1.B

mATemATICKá OLymPIáDA 
A 3. ZáKLADNí ŠKOLA 
U ŘíČANSKéHO LeSA
Dá se v matematice skočit do dálky? 
Nebo výšky? No to asi ne, ale kupodi-
vu i matematika má svoji olympiádu. 
Výsledky ze sportovních olympiád 
a sportovních klání jsou běžnou 
součástí sdělovacích prostředků. 
Dovolíme si je doplnit i o ty z klání 
znalostních a vědomostních, přes-
něji z matematické olympiády pro 5. 
třídy, která se konala v únoru tohoto 
roku. Nejprve proběhlo kolo školní. 
Již v tomto kole řada žáků 5. tříd vel-
mi úspěšně řešila zadané úkoly.  Bylo 
proto nutné provést užší výběr těch, 
kteří budou naši školu reprezentovat 

KONCerT PrO rODIČe 1.A
Číst, psát, počítat musí zvládnout 
každý prvňák. V 1.A se 9. února děti 
s paní učitelkou pokusily za dopro-
vodu klavíru, houslí a flétny předvést 
před rodiči své pěvecké a hudební 
umění. 
Výsledkem byla příjemná a srdečná 
atmosféra. 

Martina Kořenová
třídní učitelka 1.A

ze života škol(ek)

v okresním kole. Nakonec byla „no-
minována“ pětice žáků – Vendula 
Kratochvílová (5. B), Eliška Strou-
halová (5. B), Adam Dvořák (5. B), 
Matěj Hercik (5. B) a Jonáš Horn (5. 
A). Tato pětice potom poměřila svoje 
schopnosti s dalšími 104 žáky z býva-
lého okresu Praha – východ v okres-
ním kole matematické olympiády. 
A žáci 3. Základní školy u Říčanské-
ho lesa  se určitě neztratili.
Ze zmíněného počtu žáků Jonáš 
Horn obsadil se ziskem plného po-
čtu bodů 1. – 3. místo. Vendula Kra-
tochvílová a Matěj Hercik dosáhli 
zisku 11 bodů a Eliška Strouhalová 
a Adam Dvořák pak získali 10 bodů. 
Stali se úspěšnými řešiteli a zařadili 
se na přední část výsledkové listiny. 

Žákům našich 5. tříd se tak podaři-
lo navázat na loňský úspěch v celo-
státní soutěži Matematický klokan, 
kdy Matěj Hercik obsadil 1. místo 
a Adam Dvořák 3. místo. 
Úspěšným reprezentantům školy 
blahopřejeme.

Zdeněk Brom  
a Lucie Hrbková

třídní učitelé 5. B a 5. A
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mINerALOGICKý SemINáŘ  
– ZAHrANIČNí NALeZIŠTě
6. a 7. února se na naší škole opět 
konal mineralogický seminář, ten-
tokrát se zaměřením na minera-
logické nálezy ze zahraničí. Před-
nášky byly zaměřeny na rakouskou 
alpskou lokalitu Habachtal, která 
je významná jediným evropským 
výskytem smaragdů; dále zde lze 
najít mastek, pyrit, aktinolit aj. Po 
ukázkách z této oblasti byli žáci se-
známeni s další evropsky význam-
nou lokalitou pyritu u obce Navajún 
v chráněné oblasti La Rioja ve Špa-
nělsku. Po skončení jarních prázd-
nin se mohou žáci těšit na pyritové 
krychle. Poslední zemí představe-
nou na semináři bylo Německo, kde 
byly doposud navštíveny tři loka-
lity ve spolkové zemi Sasko, a to 
Hammerunterwiesenthal, Fried-
richsgrün a Schneckenstein. Nej-
zajímavější a zároveň dosti známá 

ŠACHOVý KrOUžeK
od úterý 21. února nabízíme všem 
dětem možnost chodit do šachového 
kroužku. Kroužek je rozdělen:
žáci 1. – 4. tříd: úterý 14 – 15 hodin 
(děti bude možno vyzvednout a vrátit 
zpět do družiny, pokud rodič požádá 
při přihlášení)
žáci 4. – 9. tříd: čtvrtek 16.30 – 18.00
Na kroužek se lze přihlásit e-mai-
lem: sachy@zs.ricany.cz.

Do emailu uveďte: celé jméno žáka, 
třídu, případně zájem o vyzvednutí 
a návrat do družiny 
Na každý kroužek se může přihlásit 
max. 24 žáků, přihlášeni budou ti, kdo 
se dříve zapíší.
Kroužek vede zkušená lektorka.
Kroužek na období do konce školního 
roku bude stát 200 Kč. Zatím neplaťte, 
platbu provedou přihlášení až po další 
instrukci.

ze života škol(ek)

ZŠ Nerudova
Školní družina, prostor pro relaxaci  
i pro zajímavé projekty
Školní družina při 4. základní škole Nerudova čítá 28 žáků 
ve dvou odděleních. Její náplní je kvalitní zájmová čin-
nost, relaxace, odpočinek, nabídka různorodých činností 
podle zájmu dětí. Mimo prostor školní družiny využíváme 
v silně mrazivých, inverzních i jinak nepříznivých dnech 
také tělocvičnu, dílnu, cvičnou kuchyňku, ale i počítačo-
vou učebnu. Od začátku školního roku je výčet aktivit vel-
mi rozsáhlý, a tak uvádíme jen ty aktuální.
Lednový měsíc byl věnován našemu zdraví. Rozlišovali 
a třídili  jsme zdravé a nezdravé potraviny. Děti pracovaly 
samostatně nebo ve skupinách s pracovními listy a také se 

aktivně zapojily do výroby ovocného salátu. Hovořili jsme 
také o důležitosti ochrany zdraví, prevenci a používání 
ochranných pomůcek při zimních sportech a vhodnosti 
oblékání v mrazivých dnech.
Únor je měsíc masopustu a maškarních plesů a ke správné 
masce patří i škraboška. Výroba různých typů škrabošek 
přinesla dětem hodně radosti, zábavy a zároveň zjištění, jak 
je výroba snadná, když se naučí, jak na to.
Velmi inspirující a zajímavá byla návštěva výstavy ,,Leta-
dla a drony“ a v neposlední řadě také další dílnička ,, Vý-
roba ptačí budky a krmítka“. Každý přiložil ruku k dílu. Po 
vyschnutí ochranného nátěru, instalace budky i krmítka 
na školním pozemku, bude naší odměnou případné za-
hnízdění některých z ptáků. Dočkáme se ptačí drobotiny?
To není výčet všech našich aktivit, ale opravdu jen těch 
nejaktuálnějších a my se můžeme těšit na ty budoucí, kte-
rých je v plánu do konec školního roku ještě dost. 

Olga Maláková

je lokalita Schneckenstein s dosud 
perspektivními nálezy krystalů to-
pazu. U článku vidíte fotografie ná-

lezů, které byly na obou seminářích 
prezentovány.

Petr Havránek
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Zprávy z bezručovky
bezručovka v Sokolské

Již déle než šest měsíců využívají prvňáčci 
nově zrekonstruovaný objekt v Sokolské uli-
ci, ve kterém 2. ZŠ Bezručova zřídila od 1. 9. 
2016 odloučené pracoviště. 

Uběhlo první pololetí školního roku a nastal vhodný oka-
mžik pro malou rekapitulaci a zamyšlení. 
Přes počáteční obavy a pochybnosti ze strany rodičů i pe-
dagogických pracovníků je zřejmé, že s sebou tato změna 
přinesla své výhody – školní mikroklima, nižší počet žáků, 
malý pracovní kolektiv, možnost více se dětem věnovat, 
společné akce tříd.
Děti se díky malé škole a malému pedagogickému sboru 
znají, vztahy jsou bližší. Přechod z mateřské školy do zá-
kladní je tak pro děti příznivější.
V krásném a moderně vybaveném prostředí jsou děti 
i učitelé spokojeni. Děti zde mají dostatek prostoru 
nejen na vzdělávání, ale i na pohybové aktivity ve výuce 
i v odpolední družině.
Skloubily se zde zkušenosti pedagogů s dlouholetou praxí 
i mladých začínajících učitelů, vzájemné vztahy i komuni-
kace jsou výborné. Probíhají společné konzultace nápadů 
a pořádání akcí. 
Naší snahou je zpestřit dětem život ve škole v průběhu ce-
lého školního roku. Tak se na svět dostává celá řada akcí, 
z nichž se stanou v nové škole školní tradice jako EKO 
hrátky, Mikulášská nadílka, vánoční besídka spolu s pe-
čením cukroví, karneval.
Odpoledne zde fungují dvě oddělení školní družiny, které 
se denně při různých aktivitách slučují, a děti tak mají ka-
marády nejen ve své třídě.
Postupně se rozplynuly i naše největší počáteční oba-
vy – problémy s ranním parkováním, obavy z toho, že to 
máme všude daleko, že ztratíme kontakt s ostatními kole-
gy, rodiče nebudou stíhat rozvoz dětí do dvou budov apod. 
Opak je však pravdou. 
Chod na Sokolské se po půl roce fungování a vychytávání 
drobných chybiček ustálil a nyní se zde cítíme všichni dobře. 
Věříme, že jak děti, tak rodiče současných prvňáčků jsou 
spokojeni. 

kolektiv učitelů a vychovatelek ze Sokolské

bruslíme se školou
V letošním školním roce byla do učebních osnov přidána 
nová sportovní aktivita – výcvikový kurz bruslení, a to pro 
žáky druhého a pátého ročníku. 
Zřizovatel říčanských škol dojednal podmínky pro reali-
zaci tohoto kurzu na novém zimním stadionu v Říčanech.  
Kurz pro každou třídu má šest vyučovacích hodin a jeho 
cílem je zvládnutí základů bezpečného bruslení. Děti 
na stadion dováží autobus, díky tomu je akce rychlejší 
a pružnější. Ztráta dalších vyučovacích hodin tak odpadá. 
Na stadion přichází děti vždy jednou v měsíci. Děti i učite-
lé toto zpestření tělesné výchovy vítají. 

A jak kurz probíhá přímo na stadionu? 
Ihned po příchodu do šatny se žáků ujmou čtyři instrukto-
ři, kteří evidentně vědí, co dělají. Žákům pomohou s obu-
tím a utažením bruslí. Každého před vstupem na ledovou 
plochu zkontrolují, zda mají veškerou potřebnou výstroj 
(čepice, šála, rukavice, správně obuté a utažené brusle). 
Poté žáci vstupují na led. 
Během první hodiny si instruktoři roztřídili děti do skupin 
podle výkonnosti. První, co se děti naučily, bylo, jak mají 
na ledě vstávat v případě pádu. Většina dětí bruslit umí, 
ale najdou se i tací žáci, kteří na bruslích stáli poprvé. In-
struktoři k těmto žákům přistupují individuálně. Snaží se 
jim ukázat a vysvětlit spoustu věcí, které jsou potřeba ke 
zvládnutí ocelového ostří na ledě. 
Pro žáky je to dobrá zkušenost, ale má to jeden háček, led 
je celkem pevný a hlavně tvrdý, a tak to někdy i zabolí. 
Přesto se děti na bruslení těší a mnohému se již naučily.

Jan Šindelář – učitel 1. stupně
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Umělecké soutěže a přehlídky v rámci 
programu Patriot – spolupráce škol

Pěvecké mládí
ZUŠ Říčany ve spolupráci s městem 
Říčany a KC Labuť pořádá 27. břez-
na 2017 již pátý ročník pěvecké sou-
těže pro všechny nadané a nadšené 
zpěváky a zpěvačky z říčanských škol.
Soutěž bude probíhat v KC Labuť, 
harmonogram bude vyvěšen na 
webových stránkách školy.
Veškeré další informace k soutěži 
najdete na www.zusricany.cz  a dis-
pozice soutěže zašleme do všech škol 
e-mailem. Soutěž je veřejná, přijďte 
povzbudit své spolužáky. Těšíme se 
na co největší účast.

Kraj mého srdce – výtvarná 
přehlídka
Pro nadšené výtvarníky vyhlašuje ZUŠ 
Říčany ve spolupráci s městem Říčany 
a Husovou knihovnou Říčany výtvar-
nou přehlídku, zaměřenou na vaše 
město či region. Máte nějaké oblíbené 
místo, kam rádi chodíte? Máte k něja-
kému místu zvláštní vztah? Výtvarně 
ho zpracujte a pošlete své výtvarné 
dílo do ZUŠ. Odborná porota vybere 
ty nejzdařilejší práce a ty budou vysta-
veny v prostorách Staré radnice v Ří-
čanech od 25. 4. – 19. 5. 2017.
Jako u každé správné výstavy nebude 
chybět ani vernisáž. Vernisáž proběh-
ne 24. 4. 2017 v 18.00 v obřadní síni 
Staré radnice, kde každý mladý výtvar-
ník dostane diplom a malou odměnu.
Vaše práce přijímáme do 7. dubna 
2017 do 16.00 hodin v ředitelně 
ZUŠ, Masarykovo nám. 57.
Tato soutěž není určena pouze pro děti 
ze základních škol v Říčanech. Zapojit 
se mohou všechny školy z celého regi-
onu i jednotlivci, kteří rádi malují.
Těšíme se na vaše výtvarné práce a na 
viděnou při dubnové vernisáži.
Děkujeme městu Říčany za finanční 
podporu programu Patriot.

Kolektiv ZUŠ
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rozpočet na rok 2017 posílilo  
dalších 65 milionů korun! 
radnice schválila další investice 

Projekty na které se připravuje  
či dokončuje projektová dokumentace

1. Mš Větrník
2. rekonstrukce komunikace Bílá
3. cyklostezka Kolovraty – Mnichovice
4. relaxační zóna Kozinova
5. obnovení podchodu pod tratí
6. Parkoviště nádraží
7. rekonstrukce komunikace Bezručova
8. rekonstrukce komunikace Sokolovská, zahradní
9. Vodovodní propojka olivovna Strašín
10. chodník pod Strašínem Pampelišková

11. rekonstrukce komunikace Verdunská
12. rekonstrukce komunikace dukelská, Táborská
13. Komunitní centrum
14. zš Komenského náměstí
15. rozšíření parkoviště u anežky pro potřeby budoucí haly
16. odkrytí koryta Říčanského potoka u stadionu
17. Povodňový park za zimním srtadionem
18. Úpravy u Marvánku
19. rekonstrukce komunikace Nedbalova
20. Kanalizační přípojky Voděrádky
21. rekonstrukce školy v Kuří na Mš 
22. cyklostezka Kuří - Voděrádky

Rozpočet na rok 2017 posílilo dalších 65 milionů korun! Radnice schválila další investice  

Příjemné překvapení přineslo konečné vyúčtování roku 2016. Hospodaření města posílily vyšší 
příjmy a úspory, a to o celých 39 milionů korun, o dalších 26 milionů byl upraven odhad příjmů na 
rok 2017. Zastupitelé tak mohli na únorové schůzi podpořit další nové investice.   

„Ekonomika státu v roce 2016 byla úspěšná, hospodářství zvýšilo produkci a daňové výnosy se 
významně zvedly. Zvlášť tedy u daní z příjmu právnických osob a dále třeba na DPH,“ popisuje 
starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Při sestavování rozpočtu se chováme střídmě 
s mírným optimismem. Říkáme si, že příjmy budou meziročně vyšší o jedno procento. Na konci roku 
pak může dojít k podobné dobré zprávě. Rozdíl je v tom, že dopředu neporcujeme náš optimismus, ale 
rozhodujeme o skutečných penězích na účtu.“  

Které investice tedy prošly? Schválena byla rekonstrukce komunikace Politických vězňů, která bude 
zahrnovat kompletní rekonstrukci celého uličního prostoru, jedná se tedy o komunikaci, chodníky a 
veřejné osvětlení. Zároveň budou zrekonstruovány, popř. doplněny chybějící části podzemních 
inženýrských sítí – vodovodu a splaškové kanalizace. V celé délce komunikace bude rovněž 
vybudována oddílná dešťová stoka, která výrazně odlehčí přetížený říčanský kanalizační systém.  

Investováno bude také do inženýrských sítí v ulici Na Hradě, konkrétně realizace splaškové kanalizace 
a realizace dešťové kanalizace. Dále dojde k výměně kanalizace v ulici U Hradu. V průběhu těchto 
staveb bude probíhat archeologický průzkum. Po dokončení inženýrských sítí, budou následně 
rekonstruovány komunikace v obou těchto ulicích, kdy bude položena kamenná dlažba.  

 Třetí velkou investicí je oprava střechy na staré radnici uprostřed Masarykova náměstí, přičemž 
v podkroví vznikne výstavní síň, která dlouhodobě v Říčanech chybí. Lidé se budou moci podívat také 
na stroj radničních hodin. 

 Zajímavým údajem je i to, že dominantní investiční prioritou jsou silnice a chodníky. Celkově půjde 
do oprav či budování nových komunikací přes 100.000.000 korun! Opravy chodníků jsme již avizovali 
v prosincovém čísle Kurýru, na mapě chybí. V mapě je pro přehlednost uveden pouze výběr 
významnějších projektů. V současné době mají odborníci z investičního oddělení a ze správy majetku 
MěÚ v přípravě či realizaci cca 70 projektů. 

Legenda k mapě investic: 

 

Součástí mapy bude legenda pro žluté body a pro zelené body. 

Prosím, do bílého pole v horním pravém rohu mapy vepsat ten text, který je na další straně mapy, 
Tzn. legendu k zeleným bodům. Ta je hlavní. Pokud se vejde, tak i legendu ke žlutým bodům, které se 
teprve připravují (ta je níže). Hlavní je, aby to bylo čitelné. 

 

Projekty na které se připravuje či dokončuje projektová dokumentace 

 

1. MŠ Větrník 
2. Rekonstrukce komunikace Bílá 
3. Cyklostezka Kolovraty – Mnichovice 
4. Relaxační zóna Kozinova 
5. Obnovení podchodu pod tratí 
6. Parkoviště nádraží 
7. Rekonstrukce komunikace Bezručova 

 

Příjemné překvapení přineslo konečné vyúčtování 
roku 2016. Hospodaření města posílily vyšší příjmy 
a úspory, a to o celých 39 milionů korun, o dalších 26 
milionů byl upraven odhad příjmů na rok 2017. Zastu-
pitelé tak mohli na únorové schůzi podpořit další nové 
investice.  
„Ekonomika státu v roce 2016 byla úspěšná, hospodář-
ství zvýšilo produkci a daňové výnosy se významně zvedly. 
Zvlášť tedy u daní z příjmu právnických osob a dále tře-
ba na DPH,“ popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) a dodává: „Při sestavování rozpočtu se chováme 
střídmě s mírným optimismem. Říkáme si, že příjmy budou 
meziročně vyšší o jedno procento. Na konci roku pak může 
dojít k podobné dobré zprávě. Rozdíl je v tom, že dopředu 
neporcujeme náš optimismus, ale rozhodujeme o skuteč-
ných penězích na účtu.“ 
Které investice tedy prošly? Schválena byla rekonstruk-
ce komunikace Politických vězňů, která bude zahrnovat 
kompletní rekonstrukci celého uličního prostoru, jedná se 
tedy o komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení. Zároveň 
budou zrekonstruovány, popř. doplněny chybějící části 
podzemních inženýrských sítí – vodovodu a splaškové ka-
nalizace. V celé délce komunikace bude rovněž vybudová-
na oddílná dešťová stoka, která výrazně odlehčí přetížený 
říčanský kanalizační systém. 
Investováno bude také do inženýrských sítí v ulici Na Hra-
dě, konkrétně realizace splaškové kanalizace a realizace 
dešťové kanalizace. Dále dojde k výměně kanalizace v ulici 
U Hradu. V průběhu těchto staveb bude probíhat archeo-
logický průzkum. Po dokončení inženýrských sítí, budou 
následně rekonstruovány komunikace v obou těchto uli-
cích, kdy bude položena kamenná dlažba. 
Třetí velkou investicí je oprava střechy na staré radnici 
uprostřed Masarykova náměstí, přičemž v podkroví vznik-
ne výstavní síň, která dlouhodobě v Říčanech chybí. Lidé se 
budou moci podívat také na stroj radničních hodin.

Zajímavým údajem je i to, že dominantní investiční pri-
oritou jsou silnice a chodníky. Celkově půjde do oprav či 
budování nových komunikací přes 100.000.000 korun! 
Opravy chodníků jsme již avizovali v prosincovém čísle 
Kurýru, na mapě chybí. V mapě je pro přehlednost uveden 
pouze výběr významnějších projektů. V současné době 
mají odborníci z investičního oddělení a ze správy majetku 
MěÚ v přípravě či realizaci cca 70 projektů.

Informace z radnice
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Přehled významných investičních projektů 

       Významné projekty, které se realizují  
       nebo jsou připraveny k realizaci 

1. Inženýrské sítě Na hradě
2. Výstavní síň Stará radnice 
3. rozšíření chodníků ul. 17. listopadu
4. rekonstrukce komunikace ulice Nerudova
5. Kanalizace Sadová
6. rekonstrukce komunikace ulice Politických vězňů
7. realizace sportoviště u 3. zš u Říčanského lesa
8. rekonstrukce komunikace olivova
9. oprava havarijního stavu střechy MěÚ  
 na Komenského n.
10. oplocení fotbalového stadionu

11. rekonstrukce veřejných Wc na Marvánku
12. realizace projektu „ovocný sad Srnčí“
13. odbahnění rybníku Srnčí
14. rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici  
 Labská, otavská
15. obnova vodohospodářského majetku „Stoka B“
16. obnova vodohospodářského majetku  
 „Vodovod g“
17. chodníky podél II/101 Říčanská
18. Nafukovací hala Pacov
19. odbahnění rybníku Jureček
20. rekonstrukce chodníku Jažlovice

               Významné projekty, které se realizují nebo jsou připraveny k realizaci  

 

1. Inženýrské sítě Na hradě 
2. Výstavní síň Stará radnice  
3. Rozšíření chodníků ul. 17. listopadu 
4. Rekonstrukce komunikace ulice Nerudova 
5. Kanalizace Sadová 
6. Rekonstrukce komunikace ulice Politických vězňů 
7. Realizace sportoviště u 3. ZŠ U Říčanského lesa 
8. Rekonstrukce komunikace Olivova 
9. Oprava havarijního stavu střechy MěÚ na Komenského n. 
10. Oplocení fotbalového stadionu 

11. Rekonstrukce veřejných WC na Marvánku 
12. Realizace projektu „Ovocný sad Srnčí“ 
13. Odbahnění rybníku Srnčí 
14. Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Labská, Otavská 
15. Obnova vodohospodářského majetku „Stoka B“ 
16. Obnova vodohospodářského majetku „Vodovod G“ 
17. Chodníky podél II/101 Říčanská 
18. Nafukovací hala Pacov 
19. Odbahnění rybníku Jureček 
20. Rekonstrukce chodníku Jažlovice 
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Úspěchy našich studentů 
v 1. pololetí školního roku 
2016/17
Výborného výsledku dosáhli v prv-
ním pololetí školního roku 2016/17 
v celostátním kole soutěže „O klo-
bouk kouzelníka Pokustóna“ žáci 
tercie Šimon David a Lukáš Rejnek, 
kteří obsadili  1. místo, a Anna Ru-
szová, která se umístila na 2. místě. 
6. místo náleželo také žákům naší 
školy primánkám Janě Hejnové 
a Karolíně Vaughanové.
Velmi dobře nás reprezentovali žáci 
v krajském kole Ekologické olympi-
ády, ve kterém získalo 9. místo druž-
stvo ve složení Anna Tichá z septimy, 
Bára Vyhnálková z oktávy a Jakub 
Neuhöfer z sexty. V oblastním kole 
Piškvorek získalo družstvo složené 
z žáků druhého ročníku Matyáše Ji-
rouška, Matouše Kutmana, Kryš-
tofa Majera, Tomáše Mondscheina 
a Dominika Střeštíka 1. místo.  
V okresním kole dějepisné olympi-
ády, kategorie ZŠ se terciánka Ště-
pánka Slámová  umístila na 3. místě. 
Eva Plešingrová z kvarty si v okres-
ním kole olympiády z německého 
jazyka vybojovala výborné  1. místo 
a kvintánka Laura Píryová obsadila 
v okresním kole olympiády z české-
ho jazyka II.kategorie 2. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy!  dř     

Den otevřených dveří - DOD     
V pondělí 30. 1. 2017 se na našem 
gymnáziu již tradičně uskutečnil „Den 
otevřených dveří“. Gymnázium bylo 
zpřístupněné veřejnosti, budoucím 
uchazečům o studium i jejich rodičům. 
Návštěvníci se seznámili se studijním 
programem i s prostředím školy. 
Někteří současní studenti si ve spolu-
práci se svými vyučujícími připravili 
různé demonstrace pokusů, ukázky 
práce z většiny vyučovacích předmě-
tů, z projektů i různé soutěžní úkoly. 
V suterénu bylo možné zhlédnout 
Foucaltovo kyvadlo na měření rotace 
Země, v přízemí jste se mohli podívat 
do mikrosvěta, vidět zajímavé chemic-

ké pokusy a prohlédnout si některé 
prezentace ze zahraničních exkurzí 
i náplň cizojazyčných stánků. V prvním 
mezipatře si návštěvníci mohli vyzkou-
šet některé fyzikální pokusy i správné 
zvládnutí poskytování 1. pomoci na re-
suscitační figuríně. V prvním patře jste 
pak mohli proniknout do tajů deskrip-
tivní geometrie, seznámit se s chrome-
booky a pobavit se u stánku zeměpisu 
či španělštiny. Ve druhém mezipatře 
jste mohli vidět, jakým způsobem lze 
jednoduše získat - např. z brokolice - 
deoxyribonukleovou kyselinu, běžně 
označovanou jako DNA, která je no-
sitelkou genetické informace u všech 
organismů, i pokus se „samonafuko-
vacími balónky“ s využitím droždí. Ve 
druhém patře na Vás čekali studenti 
v laboratoři biologie s ukázkami za-
jímavostí, mohli jste si nechat změřit 
svoji tepovou frekvenci a krevní tlak. 
Další studenti vás seznámili s projek-
tem „Dendrologie“a ukázali další ná-
plň práce semináře z biologie.
Vedení školy spolu s výchovnou po-
radkyní a organizačním týmem školy 
poskytovalo informace v aule a odpo-
vídalo i na četné dotazy. 
Zájem o studium na naší škole nás 
potěšil. Během DODu se bavili nejen 
návštěvníci, ale i studenti. dř

Lyžák 2017
Lyže, běžky, helma, rukavice... A pře-
zkáče, ty samozřejmě taky! Všechno 
jsme to 7. ledna večer pěkně nasklá-

dali do kufrů a všemožných tašek, 
abychom už v neděli ráno před odjez-
dem nemuseli zmatkovat. 
Tehdy pro nás ale žádný problém 
nebyl dost velký, jelikož jsme věděli, 
že nás čeká zasloužený odpočinek 
v Lesní boudě v Peci pod Sněžkou. 
Hluboko v horách. A asi tři hodiny 
jízdy autobusem od naší milované 
školy! Ale společnými silami a s ma-
linkou pomocí lahodných nápojů, 
které dokáží zlepšit náladu a zahřát 
už po prvním doušku (horká čoko-
láda se šlehačkou, teplý čaj), a také 
s pořádným zmrzlinovým pohárem 
jsme to nakonec zvládli a lyžák učinili 
skvělým zážitkem. A myslím, že budu 
mluvit za celou kvintu i prvák, když 
řeknu, že to nebyl ani tak lyžák jako 
spíš běžák... možná běžkovák... Nám 
nejsou cizí ani běžky a statečně jsme 
na nich téměř každodenně překoná-
vali zákeřné počasí i naši lenost.

Musím říct, že jsme si to naplno užili. 
Dostalo se nám několika přednášek, 
dokonce i jedné od pracovníka horské 
služby, který zastával velice zajímavý 
názor, že na lyžařských výcvicích by 
měly být děti zbaveny svých dětských 
práv. Z důvodu zachování bezpečnosti, 
samozřejmě. Učitelé nám také uspořá-
dali závody, kde jsme si změřili své síly, 
jak na lyžích, tak na běžkách, a i přes 
nepříznivé počasí a skutečnost, že jsme 
byli z té přemíry pohybu vyčerpaní, 
jsme si náš lyžák 2017 náramně užili! 

Píryová Laura, V5

Turnaj ve volejbalu  
a v přehazované
31. leden – den předávání pololetního 
vysvědčení – jsme si na naší škole zpes-
třili sportovním turnajem mezi druž-
stvy jednotlivých tříd. Nižší gymnázi-
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um hrálo v tělocvičně přehazovanou, 
vyšší ročníky volejbal ve sportovní hale. 
Tyto turnaje mají již dlouhou tradici 
a vždy se třídám podaří sestavit druž-
stva, i když úroveň hráčů je různá. Při 
turnajích se ale všichni hráči snaží bo-
jovat za svoji třídu co nejlépe a k vidění 
jsou velmi dobré sportovní výkony. Le-
tos se volejbalu neúčastnily favorizova-
né maturitní ročníky, které nacvičovaly 
nástup na ples.  O první místo bojovala 
družstva třetího ročníku a septimy, kdy 
po vyrovnaném zápase vyhrála sep-
tima. Na 2. místě se tedy umístila 3. 
A a na třetím B družstvo sexty. 
V tělocvičně gymnázia proběhl tur-
naj v přehazované mezi žáky nižšího 
gymnázia. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem sedm týmů, které byly rozděleny 
do dvou skupin. Vítězové skupin se 
utkali ve finále, druzí pak svedli boj 
o třetí místo. Vyhrálo družstvo tercie 
A, 2. místo vybojovala tercie B a 3. 
místo obsadilo družstvo kvarty.
Moc děkujeme 1. ZŠ Říčany, která 
nám na den turnaje přenechala svoje 

hodiny ve sportovní hale. Poděkování 
patří i zaměstnancům haly, kteří měli 
více práce s úklidem.

D.Dandová a  V.Štěpánek

Florbalový turnaj G2 
challange
Sedmý únorový den se v Praze uskuteč-
nilo krajské kolo florbalového turnaje 
G2 challange, kam postoupilo i druž-
stvo hájící barvy GYRI. Tým studen-

tů ve složení Varga, Homola, Tichý, 
Beneš, Steinhaizl, Pros, Šmolcnop, 
Neuhöfer a Kubašovský obsadil po vy-
rovnaných utkáních 2. místo ve skupi-
ně, což bohužel nestačilo na postup do 
národního finále. V celkovém pořadí 
nejlepších škol kraje se poté kluci umís-
tili na konečném čtvrtém místě.

V. Štěpánek

Nepříjemná událost
Ve středu 8. února se před naší školou 
objevily panely s hrůznými fotogra-
fiemi genocid a rozsekaných lidských 

embryí. Akci pořádalo občanské sdru-
žení, jehož cílem bylo získat podpisy 
pod petici za zákaz potratů. Panely 
byly postavené u cesty mezi gymnázi-
em a ZŠ “U Slunečnice”, kam dochá-
zejí prvňáčci. Gymnázium se od této 
akce zcela distancuje. Organizátoři (2 
muži) se chovali arogantně, studenty 
vyzývali k podpisu, a když ti pode-
psat odmítli, začali na ně křičet, jestli 
jim nevadí vraždění dětí apod. Na 
výtky pedagogů reagovali urážlivými 
poznámkami. V letácích, které byly 
rozdávány žákům, i na vystavených 
panelech se potraty přirovnávají ke 
genocidě Židů za druhé světové války, 
Polpotovu vyvražďování Kambodža-
nů nebo stalinským gulagům. Tako-
výto militantní postoj k potratům roz-
hodně nemůžeme schvalovat. Víme, 
jak vypadá situace s potraty v zemích, 
kde jsou zakázané – rozhodně nevede 
k jejich vymýcení, ale často k nežádou-
cím praktikám, které poškozují zdraví 
a někdy i život ženy. Mimo to se roz-
máhá tzv. potratová turistika.
Interrupce představují etický pro-
blém a zastánci vyhraněných názo-
rů – jak odpůrců, tak i obhájců – by 
neměli vyhrocovat situaci a o „svém 
jediném správném názoru“ přesvěd-
čovat děti. Učitelé gymnázia vycho-
vávají žáky k zodpovědnému přístu-
pu k rodičovství, ale přiměřenými 
metodami.

ředitelka gymnázia  
Anna Martinková 

Učební obory na SOŠ stravování
Nedostalo se vaše dítě na střední školu?
Nechcete, aby na střední školu dojíždělo 
do Prahy?

Přejete si, aby si osvojilo perspektivní obor v klidném 
prostředí malé, soukromé školy? 

Střední odborná škola stravování se sídlem v centru Říčan 
zajišťuje vzdělání v gastronomických oborech, a to jak tří-
letých, tak i v dvouletém nástavbovém studiu. 
TŘíLETé UČEBNí OBORy DENNíHO  
I DáLKOVéHO STUDIA:
Kuchař – číšník
Cukrář
Pivovarník – sladovník 
Řezník – uzenář
Ke studiu v těchto oborech se přijímají uchazeči bez přijí-
macích zkoušek.

DVOULETé DENNí NáSTAVBOVé STUDIUM:
Technologie potravin (Potravinářský technolog) 
Pro přijetí k nástavbovému studiu je nutné složit přijímací 
zkoušku.

Teoretická výuka se uskutečňuje v učebnách v Říčanech, 
praxe probíhá v renomovaných podnicích v našem městě, 
jeho okolí, ale i v Praze. Mezi přednosti školy patří rodinné 
prostředí, malý počet žáků ve třídách a zkušený pedago-
gický sbor.
Bližší informace vám poskytneme na telefonních 
číslech 603 710 168 a 734 151 553 a na stránkách ško-
ly www.sosricany.cz, kde rovněž naleznete termíny dnů 
otevřených dveří, během nichž mají uchazeči i rodiče 
možnost si školu osobně prohlédnout a hovořit s vedením 
školy a některými učiteli.

Evelina Wernerová, ředitelka školy

ze života škol(ek)
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Aquapalace Praha 
v březnu

V březnu pokračují prázdniny a také děti mají nadále 
vstupné jen za korunu, a to se vyplatí! Překvapení ale 
čeká i na dospělé. Aquapalace Resort Prague připravil 
pro klienty SPA a Wellness příjemnou novinku v podobě 
Tea baru, ve kterém budou moci relaxovat v okouzlujícím 
prostředí vybaveném luxusním designovým nábytkem 
a vychutnat si výjimečnou chuť prémiových čajových směsí 
světoznámé značky Kuzmi Tea. Pojďte bojovat s únavou 
v předjaří sportem a relaxací v Aquapalace Praha! 

Pátý ročník mezinárodně uznávaného festivalu zážit-
kového saunování SaunaFest 2017 se letos, již podru-
hé, uskuteční v Aquapalace Praha, v největším sau-
novém světě v ČR. Od 30. března do 2. dubna se zde 
sejdou milovníci saunování, saunových ceremoniálů 
a saunového divadla z více než deseti zemí světa. Boha-
tý program nabídne během tří dnů na 80 ceremoniálů 
špičkových saunérů.
SaunaFest je jednou z největších saunových akcí v Evropě, 
která každoročně přináší to nejlepší ze saunového umění. 
Vedle setkání saunérů, výměny zkušeností a oborového 
setkání jde o festival určený široké veřejnosti. Saunoví 
fanoušci se mohou těšit nejen na bohatý program sauno-
vých ceremoniálů a procedur, ale i na soutěžní vystoupení.

Na co se můžete těšit  
v saunovém světě
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich můžete 
navštívit další speciální saunovací akce:

Premiéra saunového ceremoniálu Avatar „Neytiri“v po-
dání saunové mistryně Anežky Zídkové v neděli 26. 3. 
od 20 hodin.
Saunování pro ženy ve čtvrtek 2. 3. a 16. 3. od 19.30 

do 23 hodin na Panoramatické terase za zvýhodněnou 
cenu 390,- Kč
Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390,- Kč ve 

čtvrtek 9. 3. a 23. 3. od 19.30 hodin

Program ve vodním světě
1. 2. – 19. 3. 2017 – Jarní prázdniny pouští a pralesem. 
Přijďte si užít spoustu zábavy s Mauglím, Baghírou, Ká 
a dalšími jejich kamarády do Aquapalace Praha.

•	 Program	začíná	již	od	ranních	hodin	v	hotelu	Aqua-
palace Hotel Prague!

•	 Obrovská	 nafukovací	 horolezecká	 stěna	 na	 pláži	
u vlnobití!

•	 Tematické	kreativní	dílničky	v	Sahaře!
18. – 19. 3. – Víkend s integrovaným záchranným systé-
mem. Děti i dospělí se mohou těšit na hasičskou techniku, 
policejní auta a budou moci nahlédnout i do automobilu 
záchranného vozu.  
25. - 26. 3. – Klauní rej. Přeneste se s námi do manéže 
mezi akrobaty.
31. 3. – Brazilský Aquapalace Dance Day od 15.30 do 22 
hod. Carlos & Fernanda a Prague Zouk congress vás zvou 
na den plný tance, zábavy, vystoupení a animací v Aqua-
palace Praha. Těšíme se na vás.

Březnová akce ve SPA&WELLNESS
Queen of Egypt – Rituál královny Kleopatry.
Rituál královny Kleopatry začíná jemným omlazova-
cím peelingem celého těla, následuje regenerační zábal 
z mořských řas, liftingová masáž obličeje a masáž hlavy 
s alchymistickou tinkturou. Na závěr následuje celotělová 
masáž. Svůj termín si rezervujte na tel.: 271 104 131

Výhodná akce na březen ve Fitness
Skupinové lekce výhodněji – Abychom vám cvičení na 
SKUPINOVÝCH LEKCÍCH  ještě více zpříjemnili, při-
pravili jsem pro vás výhodné permanentky 11-ti vstupů 
za cenu deseti! Stačí si jen vybrat, zda preferujete cvičení 
v bazénu či v aerobním sále. Rezervace na tel.: 271 104 
132 nebo na recepci Fitness
Více na www.aquapalace.cz 

in
ze

rc
e

   DÍTĚ ZA

1,- Kč*

www.aquapalace.cz
*Více na

  od 1.2. do 31.3.2017
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Válka a revoluce v Říčanech / 2
Vzpomínky Oldřicha Schreibera
Můj otec zdědil hřebenářské řemes-
lo, maminka byla z židovské rodiny. 
I nás dostihly Norimberské zákony 
a naše rodina se za války rozpadla. 
Nejprve byl uvězněn starší bratr, 
maminka se ocitla v Terezíně a tatín-
ka odvezli na Sedlčansko do tábora 
pro osoby ze smíšených manželství. 
V letech 1944 a 1945 jsem doma 
osaměl. Měl jsem blízko babičku 
a pobýval jsem také u sedláků v Ja-
žlovicích a Voděrádkách.
Němcům donášeli kolaboranti, tzv. 
vlajkaři (podle nacionalistického 
hnutí a stejnojmenného časopisu 
Vlajka). Dostávali pak byty po lidech, 
co odešli do koncentráku. V mno-
hých rodinách trpěli lidé hladem 
a nedostatkem, některé děti chodily 
od jara do podzimu bosé, jak doklá-
dá i školní fotografie na této stránce. 
Obecnou školu měli v té době v Jažlo-
vicích, Kuří, Tehově. Do měšťanky se 
pak chodilo do Říčan. I ze vzdáleněj-
ších vesnic docházeli žáci pěšky: z Te-

hovce, Svojetic, Louňovic, z Předbo-
ře, Zděbrad, Nupak… Pan učitel Jan 
Vlček zařídil pro hladové děti polévku 
– vařila se pod školou v budově, kte-
rou dnes využívá Základní umělecká 
škola. Nalévala nám ji silná paní, kte-
rá, jak si vzpomínám, měla jen jednu 
ruku.
Potraviny, i mouka, se prodávaly na 
lístky. Příděly byly ale žalostně malé. 
Ještě než musela do Terezína, bráva-
la mě maminka s sebou na pochůzky 
do mlýna k Menclovům, k Čechovům 
a dalším sedlákům. Byli jsme dokon-
ce až ve mlýně v Kunicích. I tam jsme 
dostali mouku bez potravinových 
lístků.
Pamatuji si, jak během války museli 
občané předvést psy na fotbalové, 
dnešní ragbyové, hřiště. Vojáci před 
nimi stříleli a některé, hlavně vlčáky, 
brali na vojnu. Jak jsem se pozdě-
ji dozvěděl, krmení jim dávali pod 
tanky. Na frontě jim pak připevnili 
na tělo nálož a pustili je proti sovět-

ským tankům. Psi pod tanky vlezli 
a nálož vybuchla… Němci také od-
váděli koně, které byli nuceni před-
vádět sedláci.

Data a události:
V létě 1940 ovládl adolf hitler téměř 
celou Evropu. začala letecká bitva 
o Británii mezi německou Luftwaffe 
a britskou royal air Force, vzduš-
nou převahu se ale Němcům získat 
nepodařilo. V červnu 1941 zahájilo 
Německo a jeho spojenci útok na 
SSSr. od listopadu 1939 byly uza-
vřeny české vysoké školy, mladí 
lidé odcházeli i do tzv. totálního na-
sazení na území Říše. uplatňování 
Norimberských zákonů znamenalo 
rasovou diskriminaci a následně 
genocidu židovských obyvatel. Ve 
středních Čechách, na Sedlčansku 
a Neveklovsku, vznikl velký výcvi-
kový prostor pro jednotky SS. Vy-
stěhována byla většina původních 
obyvatel z asi 65 obcí, menší část 
obyvatel byla nucena cvičiště země-
dělsky zásobovat. Na území se na-
cházelo několik táborů (mj. pracovní 
výchovné tábory, kárné, pro osoby 
ze smíšených manželství).

Naše chlapecká třída ve školním roce 1940/1941. Vždy zleva, horní řada: Silagadze, J. šíp, Vorel, horník, hausdorf, P. Völff,  
B. Vacek, šťastný, Bouška. další řada: Koníček, Keprta, J. hybner, V. hůlka, K. Kurel, Krejčí, K. Kreif, M. Čech, J. žižka. Třetí řada 
shora: J. Ptáček, rohožka, Musil, Kočí, Vycpálek, Kříž, Vodička, o. Schreiber, Kotrč, učeň, Křížek, Novotný, ? Sedící: švanda, Novák, 
šubrt, Kupr, Černý, pan učitel Vladimír Vlček, J. Svoboda, zámečník, Valeš, Pokorný, Franz. Na zemi sedí: z. drož, J. Skála,  
Schönbauer, chaloupka, škvor, Freiwillig, hakl, Ferkl, Čížek.
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moje vzpomínky 
na obecnou 
a měšťanskou 
školu
Po celou dobu obecné školy jsem do-
cházel do hlavní školní budovy na ří-
čanském náměstí. Ta byla vystavěna 
již v letech 1906–1908. Chodili do ní 
žáci obecné a měšťanské školy. V roce 
1945, kdy byla tato budova obsazena 
německou vojenskou posádkou, bylo 
nutné třídy rozmístit do náhradních 
prostor v budově bývalého soudu 
a staré pošty (dnešní Základní umě-
lecké školy). Někdy se vyučovalo 
i v prostorách kinosálu Bio Sokol.
Do první třídy jsem začal chodit 
v září 1944 a učil nás pan učitel Šára. 
Tehdy byly třídy rozděleny na chla-
pecké a dívčí. Válka ještě nekončila, 
a tak jsme se museli povinně začít 
učit německý jazyk, i když jsme ještě 
neuměli ani číst, ani psát. Pro úplný 
začátek výuky němčiny byl proto ve 
třídě na stěnu umístěn obraz ves-
nického prostředí. Pan učitel uka-
zovátkem označoval objekty, osoby 
a domácí zvířata a k nim vyslovoval 
německá slovíčka, která jsme pak 
sborově opakovali. A tak jsme sly-
šeli, že otec se řekne „fátr“, matka 
„mutr“, chlapec „knábe“, dívka 
„médchen“, kráva „kú“, kůň „pfer-
de“, pes „hund“ a tak dále.
O vzpomínky na jaro 1945 jsem se již 
v Kurýru podělil. Bylo samozřejmě 
velmi výhodné, že v průběhu revo-
luce v Říčanech nedošlo k destrukci 
obsazené hlavní školní budovy, jak 
to některé „horké hlavy“ tehdy navr-
hovaly. Z náhradních prostor jsme se 
potom mohli postupně přesunout do 
původního objektu školy.

Po skončení páté třídy jsem pokračo-
val na tzv. měšťance (měšťanské čtyř-
leté škole). Došlo k výrazné změně, 
neboť třídy již byly smíšené. Ve třídě 
pak bylo zhruba stejně chlapců jako 
děvčat. Potom už byl pro obě skupiny 
mnohem zajímavější nejen běžný ži-
vot ve třídě, ale zejména různé školní 
oslavy jako např. vánoční besídky. Na 
jedné z nich jsem ve školní tělocvičně 
tančil se svou první tanečnicí, spolu-
žačkou Alenou.
V polovině prvního ročníku měšťan-
ky začala naši třídu navštěvovat nová 
žákyně – Ilona, jejíž rodiče se přistě-
hovali do sousedních Voděrádek. Pro-
tože na předchozích školách nejméně 
třikrát propadla, byla v tělesných pro-
porcích mnohem vyspělejší než naše 
ostatní spolužačky. Pro kluky se stala 
jasným středem pozornosti. Bohu-
žel i tentokrát propadla, takže jsme ji 
mohli obdivovat jen jedno pololetí.
V té době patřilo mezi povinné před-
měty i náboženství. Po vzoru prarodi-
čů i rodičů jsem se hlásil k Církvi čes-
koslovenské (husitské). Náboženství 
nás tehdy vyučoval říčanský farář Rů-
žička. I když jsme se při hodinách vě-
novali modlitbám, Desateru Božích 

přikázání i základním křesťanským 
příběhům, pan farář pojímal nábo-
ženskou víru již tehdy velmi moder-
ně. Například zdůrazňoval, že Pán 
Bůh nesídlí někde nahoře v nebesích, 
ale že je přímo v nás a radí i kontrolu-
je to, jak se máme ve smyslu křesťan-
ských zásad chovat.
Do naší třídy chodil též spolužák zají-
mavého chování, Karel. V první třídě 
měšťanky jej postihla nehoda. Na teh-
dy nejrušnější křižovatce města, mezi 
dnešními ulicemi Olivova a 17. listo-
padu, ho jednoho krásného dne srazi-
lo rychle jedoucí jízdní kolo. Nedošlo 
k žádnému vážnému zranění, nicmé-
ně Karel byl po nehodě velmi otřesen. 
Ve škole i doma ho poučili, že jako 
chodec musí dávat přednost všem je-
doucím vozidlům a vůbec dodržovat 
další nařízení. Od té doby Karel zcela 
změnil své chování: snažil se přesně 
dodržovat všechna pravidla a příka-
zy. Při cestě do školy pak na osudné 
křižovatce, i když mu bylo už více než 
deset let, vždy požádal nějakou starší 
osobu, aby ho převedla. O jeho škol-
ních příhodách a dalších událostech 
v měšťanské škole zase příště.

Jaroslav Svoboda

Naše chlapecká 5. třída obecné školy, rok 1948. horní řada zleva: doležal, dereftej, 
Toman, Smolík, Vedral, horníček, Valentin, Končel, M. Voříšek, Svoboda, Janda, adam, 
Vacek, Tichovský, Salátek, Petr. dolní řada zleva: ?, Bílek, Medřický, Váňa, Fomín,  
Mlinář, paní učitelka třídní Bohumila Vlčková (manželka učitele Vladimíra Vlčka),  
hybner, J. Voříšek, Primus, Trousil, rais, Janovský, Maček, rohožka.

V polovině února 1945 se v Říčanech 
usadila při svém ústupu jednotka SS. 
Kvůli ní musela být mj. vyklizena ško-
la na náměstí. (Jak uvádějí Kapitoly 
z dějin Říčan, po několika týdnech 
byly tyto prostory zabrány útvarem 
Arbeitsdienst). Byli to mladí kluci, 
chodili cvičit ke Kolovratům na pole. 

Šli jsme s kamarády za nimi a pozo-
rovali, jak je honí v oraništi, museli se 
plazit. Když se někdo nadzvedl, tak 
na něj velitelé šlápli. Bylo vidět, že ně-
kteří z vojáků jsou ubrečení. Vojenská 
posádka byla také na Vojkově v dneš-
ní léčebně dlouhodobě nemocných 
a na vysílači v Tehově. Ke konci války 

spadlo německé letadlo na kraji lesa 
u Tehova, tak jsme se tam šli s kluky 
podívat. Všechno už ale odvezli. Jen 
já jsem v hlíně našel zvláštní slitinu 
kovů z trosek letadla, připomínající 
sošku. Uchovávám ji dodnes.

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová
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ereALITNí POrADNA

Ing. Jana 
Karlachová
certifikovaná  
realitní makléřka
RE/MAX VIP 
v Říčanech

Chcete také poradit 
při prodeji, koupi nebo 
pronájmu nemovi-
tosti? Pošlete mi svůj 
dotaz k problému, 
který řešíte. 

OTáZKA: Dobrý den, již druhý rok prodáváme starý dům 
po rodičích a zatím neúspěšně. Měli jsme několik zájemců, 
kteří si koupi nakonec rozmysleli. Pořád inzerujeme, ale za 
několik měsíců byla jedna prohlídka. Jak máme postupo-
vat, abychom dům prodali co nejrychleji?

ODPOVĚď: Dobrý den, je potřeba vědět víc o jednáních 
s klienty a o důvodech, proč od koupě odstoupili. Ale obec-
ně vzato, nejrychleji prodej uděláte, když nemovitost svěříte 

realitní kanceláři, která působí ve Vaší lokalitě. Dle našich 
zkušeností si někdy klienti zkouší nemovitost prodat sami 
a až po nějaké době se obrátí na realitní kancelář, která 
prodej za krátkou dobu zrealizuje. Celá problematika ko-
lem prodeje nemovitostí není pro laika jednoduchá a rea-
litní kancelář správně stanoví cenu, inzeruje na správných 
místech a správným způsobem, právníci připraví potřeb-
né smlouvy, zajistí financování pro kupující, bezpečnou 
úschovu peněžních prostředků v průběhu prodeje, zařídí 
vklady na katastru a další úkony. Je toho hodně, co musíte 
znát, a pokud s tím nemáte zkušenosti, nebo na to nemáte 
čas, je lepší svěřit prodej Vaší nemovitosti odborníkům. Na-
víc zavedená místní realitní kancelář má poptávky od klien-
tů, kteří ve Vaší lokalitě nemovitosti hledají, a proto je pak 
prodej také rychlejší.

Vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz

Další zodpovězené dotazy najdete na  
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

RE/MAX VIP, Černokostelecká 245/67, Říčany

Dotace – plánování sociálních služeb
Za účelem zvyšování kvality sociálních slu-
žeb podala MAS Říčansko v lednu projekt 
do operačního programu Zaměstnanost, 
výzva 063: Podpora procesu plánování so-

ciálních služeb na obecní úrovni.
Cílem tohoto plánování je snaha naplňovat skutečné potřeby 
obyvatel a zároveň efektivně využít všech zdrojů v komunitě. 
Vzniklý komunitní plán sociálních služeb bude jedním z díl-
čích rozvojových dokumentů říčanského regionu na podpo-
ru sociálního začleňování a bude pravidelně aktualizován.
Obsahem projektu je zavádění a realizace procesu KPSS na 
regionální úrovni v 35 obcích MAS. 

Díky plánování služeb v obcích, městech a městských čás-
tech, tedy na nejnižší možné úrovni, lze vytvořit systém slu-
žeb podle existujících (a předpokládaných) potřeb, v odpoví-
dající kvalitě a v souladu s místními specifiky. To znamená, že 
lidé sami se podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, 
že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. 
Díky realizaci projektu, vzniku KPSS a zřízení elektronické-
ho katalogu služeb formou webových stránek dojde i k lepší 
informovanosti o dostupných a potřebných sociálních služ-
bách v regionu.
Partnery projektu je město Říčany, město Mnichovice, Cesta 
Integrace, o.p.s. a Klub seniorů Mnichovice a okolí.
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

EET vstupuje 1. 3. 2017 do druhé fáze 
Povinnost evidovat tržby mají od tohoto data všichni plát-
ci či neplátci DPH, podnikající v oblasti velkoobchodu 
a maloobchodu (nákup a prodej zboží v nezměněné podo-
bě, a to i v případě, že dojde k naporcování nebo přeba-
lení zboží). Nespadá sem prodej vlastních výrobků. EET 
podléhají všechny platby, které jsou uskutečněny jiným 
způsobem než platebním příkazem, tedy platby v hoto-
vosti, platební kartou a platby uskutečněné obdobným 
způsobem, např. poukázkou. Častá otázka se týká evido-
vání tržeb z činnosti objemem nevýznamné, tzv. minoritní 
činnosti. Povinnost evidovat tržby z minoritní činnosti na-
stává až v okamžiku, kdy nastane povinnost evidovat tržby 
z činnosti hlavní.  Minoritní činnost je taková, která není 
provozována v samostatné provozovně, a současně platby 
z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových pla-
teb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000,- 
Kč v dané provozovně. Do objemu posuzovaných plateb 
se nezahrnují platby uskutečněné převodem z účtu na 
účet nebo platby, které plynou z nepodnikatelské činnos-
ti. Pro posouzení výše těchto plateb se vychází z údajů za 
předchozí kalendářní rok, u začínajícího poplatníka z kva-
lifikovaného odhadu.  Příkladem je kadeřnice, u níž jsou 
hlavní činností kadeřnické služby a jako činnost minoritní 
prodej kadeřnických přípravků. Je-li prodej přípravků u ní 
skutečně minoritní činností, pak nemusí (ale může) evi-
dovat tržby z prodeje zboží od 1. 3. 2017. U zásilkového 
prodeje je podstatné, jakým způsobem došlo k úhradě. Po-
kud je to převodem na účet, tato úhrada EET nepodléhá. 
Pokud zákazník platí platební kartou s využitím platební 

brány, platba EET podléhá. Pokud zákazník platí až při 
převzetí zboží, posuzuje se osoba, která zboží dopravuje 
a předává zákazníkovi. Pokud je to sám prodejce nebo 
jiná osoba na základě přímého zastoupení, podléhá při-
jatá platba EET (platba proběhne hotově nebo kartou). 
Pokud dopravu zajišťuje jiný subjekt (např. Česká pošta 
nebo PPL) a tento subjekt později zasílá vybrané peníze 
prodejci platebním příkazem, pak tyto platby EET nepod-
léhají. Pokud poplatník nemůže svou povinnost splnit, lze 
evidencí tržeb (smluvně) pověřit i jiného poplatníka. Pří-
kladem je prodej zboží přes internetové portály. Účtenku 
evidovanou v EET je nutno vystavit nejpozději při usku-
tečnění evidované tržby, ale i kdykoliv před tím. Příklad: 
účtenka je vystavena a zaevidována do EET (a vložena do 
balíku se zbožím) při předání zboží k vlastní dopravě (oče-
kává se platba v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží). 
Nebude-li zboží odebráno a tudíž zaplaceno, provede se 
storno původně vystavené účtenky. Účtenku je možné vy-
stavit nejen v tištěné podobě, ale také elektronicky jejím 
zasláním e-mailem apod. Na tomto postupu musí být mezi 
prodávajícím a zákazníkem shoda. Prodej zboží může také 
probíhat na základě smlouvy komisionářské. V tomto pří-
padě eviduje tržbu vždy komisionář (zprostředkovatel), 
a to na základě nepřímého zastoupení.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat  
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

Ing. Andrea Jeriová
andrea.jeriová@radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

Účetní a poradenská firma RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

Edvarda Beneše 467, 251 01 Øíèany www.radiusricany.cz

hledá do svého týmu nové kolegy na pozice 

   Účetní a Samostatná 
účetní 

pro zpracování klientského účetnictví

své přihlášky do výběrového řízení zasílejte na mail  
vera.tauberova@radiusricany.cz
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Jaký byl LeGOPrOJeKT 2017?
Sbor Církve bra-
trské v Říčanech 
uspořádal v led-
nu Legoprojekt, 

což je stavění legového městečka. 
Protože jsme nenalezli vhodné pro-
story za přijatelnou cenu v Říčanech, 
dohodli jsme se s klubem U Boudů 
v Kolovratech na pronájmu jejich 
velkého sálu. A že jej bylo zapotřebí! 
Stavělo se na ploše 3x8 metrů. Po tři 
odpoledne se zapojilo přes 60 kluků 
i holek většinou mezi 6-12 lety. A jak 
to tak bývá, i rodiče občas nevydrželi 
jen koukat a pomáhali nebo sami sta-
věli. Ke stavění jsme měli desetitisíce 
volných kostek všemožného tvaru 
a kolem 210 setů s návody, které jsme 

všechny sestavili. Na konci bylo ve 
městě vše, co tam patří, a mnoho ori-
ginálních modelů navíc. Představte 
si železnici s nádražím, několik leta-
del, přístav s různými loděmi a čluny, 
domy rozličné velikosti, tvaru i určení, 
fotbalové a basketbalové hřiště apod. 
A samozřejmě nepřeberné množství 
aut, motorek a dalších strojů.
A odkud se k nám Lego dostalo? Na 
začátku byl dar, který v roce 2010 
dostala Církev bratrská z Německa. 
Od té doby se sada Lega dále rozrůs-
tá a putuje po České republice mezi 
jednotlivými sbory naší církve, které 
si jej mohou půjčit a uspořádat ve 
svém městě stavění. Nejedná se tedy 
o žádnou propagační nebo předvádě-

cí akci. Vše je zajišťováno dobrovol-
nicky a pro děti zcela zdarma. Jediné 
snad, co se prostřednictvím stavění 
z Lega snažíme „propagovat“ a dě-
tem zprostředkovat, je radost ze spo-
lečné práce a hry, vzájemná pomoc 
a také povědomí o tom, že dobré dílo 
nevznikne samo a z ničeho, že je po-
třeba tvůrce a nějaký vyšší plán, myš-
lenku nebo návod, aby vzešlo něco 
víc než pouze nahodile poskládané 
kostičky. Děti samozřejmě viděly 
v prvé řadě hru, které si do sytosti uži-
ly, a tak je to správné. My si můžeme 
jen přát, aby ty naše dospělácké a vý-
chovné cíle aspoň trošičku v jejich 
utvářející se osobnosti zakořenily.
Zejména mladším dětem nestačilo 
pouze stavění. Chtěly si s postavený-
mi modely v městečku samozřejmě 
hrát. V tom jsme je my větší museli 
usměrňovat a omezovat, protože hry 
se stávaly destruktivními a městečku 
by hrozilo postapokalyptické vzezře-
ní, které by se nehodilo pro nedělní 
představení při bohoslužbě. Odpo-
ledne jsme potom vše rozebrali, roz-
třídili a uspořádali, aby i další děti po 
nás měly radost ze stavění. Lego od-
jelo na další místo. Možná se k nám 
za rok vrátí…

Za CB Říčany, Petr Strnad

Poděkování
Dne 8. 1. 2017 mne na závěr koncer-
tu čekalo milé překvapení ve formě 
krásné kytice předané paní místosta-
rostkou Hanou Špačkovou se srdeč-
ným blahopřáním a Pamětním listem 
města Říčany ke čtyřicáté repríze 
České vánoční mše „Hej mistře …“ J. 
J. Ryby zahrané a zazpívané v kostele 
sv. Petra a Pavla v Říčanech.
Doufám, že po 40 letech neuško-
dí krátká exkurze do minulosti. Na 
počátku našeho účinkování, až do 
zahájení rekonstrukce varhan, jsme 
působili na kůru při mších a teprve 
v poslední době jsme se „přestěhova-
li“ před oltář a doprovod mše se změ-
nil na koncertní provedení. Vždycky 
jsme měli radost z plného kostela 
posluchačů a z toho, že jsme mohli 

obohatit jejich život krásnou muzi-
kou v ušlechtilém prostředí.
Díky koncertnímu provedení jsme 
získali volnost při tvorbě programu 
a mohli jsme na začátek zařadit i ko-
ledy zpívané společně s publikem, 
což muzikanty i posluchače spojí do 
jednoho společenství a vytváří výji-
mečně příjemnou atmosféru. Tento-
krát se povedlo další zlepšení v podo-
bě jásavých fanfár v úvodu a na závěr 
koncertu.
Osobně zažívám každoročně „zá-
zrak“, když se sejdou lidé nejen z Ří-
čan, ale z širokého okolí od Prahy až 
po Benešov, kteří si s chutí zahrají 
a zazpívají a těší se na příští společné 
vystoupení, a jsem za něj všem spolu-
tvůrcům koncertu vděčný. Závěrem 
ještě jednou srdečně děkuji za sebe i za 
všechny muzikanty paní místostarost-

ce za nádhernou kytici a městu Říčany 
za ocenění našeho úsilí.

Josef Zicha

I my, „spolutvůrci“ každoročních 
koncertů, bychom chtěli touto ces-
tou poděkovat. vám, návštěvníkům 
koncertů - bez vás by naše snažení 
nemělo smysl a právě vaše finanční 
příspěvky pomáhají dobrým věcem. 
a samozřejmě našemu dirigentovi, 
Josefu zichovi. Je to právě jeho zá-
sluha, že jste si mohli (nejen) v Ří-
čanech poslechnout rybovku už po 
čtyřicáté. Pepíku, dÍKy!
Jsme stále otevřeni dalším pří-
růstkům, pokud tedy máte chuť si 
s námi zahrát či zazpívat, napište na 
vydrar@razdva.cz

Jménem všech muzikantů  
Štěpán Vydrař
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200. výročí narození Františka ringhoffera
Rok 2017 je rokem, kdy v dub-
nu uplyne již 200 let od narození 
Františka Ringhoffera, významné 
osobnosti našeho kraje. V souvis-
losti s tímto výročím bude probíhat 
mnoho akcí v Praze, Velkých Popo-
vicích i v Kamenici.
Kde hledat kořeny Ringhofferů? Dě-
deček František Ringhoffer v roce 
1769 přišel do Prahy, kde nastoupil 
jako tovaryš do tovaryšského bra-
trstva cechu kotlářského. Za mistra 
byl uznán 10. 12. 1771 a na Starém 
Městě v Platnéřské ulici založil díl-
nu. Začal v ní dělat pivovarské kotle 
a další zboží z mědi a slitin. Záhy se 
domohl jisté vážnosti - stal se staros-
tou kotlářského cechu, členem měst-
ské rady a městským starším.
Jeho syn Josef Ringhoffer začal vyrábět 
zařízení pro cukrovary a lihovary, pro-
to rozšířil podnik o hamry v Kamenici 
u Jílového. Získal titul dvorního kotlář-
ského mistra a roku 1847 mu bylo udě-
leno zemské tovární právo (vymanil 
se z cechovní závislosti). Slávu rodu 
Ringhofferů zajistil jeho syn Franti-
šek (toho jména druhý) narozený  28. 
dubna 1817. Převzal otcův kotlářský 
podnik a roku 1852 ho přesunul ze 
Starého Města pražského na Smíchov, 
kde potřeboval vybudovat továrnu 
a hodlal postavit celé moderní město. 
Základ slavné smíchovské vagonky – 
i města Smíchova – byl položen. V bu-
doucnosti se něco podobného podařilo 
snad jenom Tomáši Baťovi. František 
Ringhoffer  začal roku 1854 s výrobou 
nákladních vozů. Za šest let po náklad-
ních vagonech začal Ringfoffer s výro-
bou vozů osobních. Během několika 
dalších let se firmě Ringhoffer podařilo 
z tuzemských železnic vytlačit zahra-
niční konkurenci a mohla se věnovat 
exportu. Od roku 1867 začala firma vy-
rábět také budoucí pýchu celé vagonky 
– salonní vozy. Druhý František z rodu 
Ringhoggerů byl nejenom dobrý kovář, 
ale také manažer. Jako první v Rakous-
ku zavedl výrobu Mannesmannových 
bezešvých trubek. Roku 1870 vyrobila 
firma první osobní výtah v českých ze-
mích. Jezdil na zámku v Zákupech. 4. 
května 1861 byl tento druhý František 
z rodu Ringhoffer zvolen starostou 

města Smíchova. Smíchov byl u nás po 
mnoha staletích prvním městem, po-
staveným podle územního plánu. Pro-
sadil zavedení plynu. Pilně se věnoval 
obchodům s pozemky – vedle Kame-
nice získal například Lojovice, Štiřín 
a Pyšely. Jako jeden z prvních si pro svá 
panství opatřil telefon. Pozoruhodné 
je, že pro své dělníky založil uprostřed 
19. století (jako jeden z prvních) nemo-
censké pojištění (Dělnická nemocen-
ská pokladna), a to v době, kdy to ještě 
nepřikazoval žádný zákon. Roku 1870 
zřídil i Dělnický penzijní fond. Byl člo-
věk klidný, rozvážný a otevřený. Milo-
val hudbu, lesy a přírodu. Obzvlášť si 
oblíbil velkopopovické panství. Důvo-
dem byla výhodná poloha poblíž staré 
císařské cesty do Vídně, ale učarovala 
mu i tamní příroda. V hlubokých hvo-
zdech poblíž svého panství Štiřín proto 
nechal zřídit anglický park s honitbou 

a vodu z Mariánské studánky si odtud 
dokonce nechával posílat až do svého 
smíchovského sídla. Místními lidmi 
byl oblíbený jako štědrý mecenáš. Na 
vlastní náklady nechal založit dětský 
útulek a dokonce osobně vedl záchran-
né práce, když byla oblast zasažena po-
vodněmi. Roku 1862 byl vyznamenán 
Rytířským řádem Františka Josefa. 
Za zásluhy o průmyslový rozvoj mu 
císařpán udělil baronský titul. Zemřel 
23. března v roce 1873 – bylo mu pou-
hých 56 let.
František, baron z Ringhofferů, od-
kázal svým třem synům Františkovi, 
Emanuelovi a Viktorovi továrny, pan-
ství a zámky v Kamenici u Jílového, ve 
Štiříně, v Kostelci u Křížků a ve Velkých 
Popovicích. Jeho firmu převzal syn 
František, tedy třetí toho jména. Naro-
dil se v roce 1844 a původně snil o karié-
ře nikoli průmyslnické, nýbrž vojenské. 
Musel však převzít otcův podnik, a ten 
pak řídil spolu se svými bratry Ema-
nuelem a Viktorem. Uplatnil přitom 
své značné organizátorské vlastnosti, 
začal i s výrobou investičních celků, což 
byla zařízení pro cukrovary, lihovary, 
pivovary a mrazírny. Když byla dolože-
na vydatnost pramenů v okolí Velkých 
Popovic, rozhodl o výstavbě nového 
pivovaru na svém vlastním pozemku. 
To bylo v roce 1871. Za tři léta nato byla 
uvařena první várka a v roce 1875 činil 
tamní výstav 18 000 hektolitrů. Ve Vel-
kých Popovicích postavil moderní pi-
vovar a lihovar, bylo tam také ukázkové  

Kamenické hamry

Baron František ringhoffer
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Carské 
bruslení v Kuří 
„Krásný zamrzlý rybník pod poetic-
kým domovem malíře Martina Vavry-
se, atmosféra 19. století, dlouhé stoly 
plné jídla a pití, samovary, ruská  vod-
ka i víno, to vše doplněné bruslením 
a hudebním doprovodem. Dresscode 
není povinný, ale cokoliv připomínající 
carské Rusko je plně vítáno. Fraky, ko-
žešiny, beranice a další. Moc se na vás 
na všechny těšíme.“ 
Takto lákala pozvánka spoluobčany 
na již zmíněné carské bruslení v Kuří, 
kde máme nově upravený odbahněný 
rybník (požární nádrž), o který se ve-
lice dobře starají místní rybáři. A to 
jak o okolí vodní nádrže, tak přítoko-
vého potoka a vodní plochy. 
A počasí pravé zimy se dostavilo. 
Vodní plocha se pokryla ledem a po 
náležité úpravě povrchu kuřskými 
bruslaři vyzývalo místo k nějaké 
společensko-sportovní akci. S nápa-
dem tohoto tématu se ozval ak. malíř 
Pavel Vavrys. A to by nebylo, aby se 

ho neujala členka Osadního výboru 
Kuří Andrea Jurková. Ve spolupráci 
s Evou Barchánkovou nachystaly 
dobovou výzdobu, občerstvení a ná-
poje. Několik rodin se zapojilo a do-
stavilo s náležitým „zápisným“, ve 
formě pečené nebo chlazené dobroty. 
Na akci přispěl finančním obnosem 
i Osadní výbor. 
Dne 29. ledna byla akce zahájena od 
11 hodin. Mrzlo, až praštilo, ale to 
naše sousedy neodradilo a přilákala 
je vůně svařeného vína, grogu, párků 
a bramborového guláše paní Vavry-
sové. Dostavili se také umělci praž-
ské kulturní scény- jak pěvecké, tak 
i taneční, v dobových kostýmech a za 
doprovodu harmoniky ladně brus-
lili po krásně upravené dráze podél 
rybníka. V odpoledních hodinách se 
ukázalo i sluníčko, které zahřálo di-
váky hokejového zápasu.  
Účast splnila očekávání, kolem 40 - 
50 bruslařů, diváků, sportovců i jed-
líků. Všichni si ledovou akci náležitě 
užili a chválili.  
Tímto vás chci také upozornit a po-
zvat na další připravovanou akci pod 
vedením A. Jurkové a  E. Barchán-

kové a za velké podpory jejich rodin, 
přátel, Osadního výboru a rybářů: 
Kotlíkový guláš v Kuří, konaný 
11. března 2017 u rybníka v Kuří. 
Zveme všechny amatérské kuchtíky, 
co by si rádi zasoutěžili a zavařili na 
otevřeném ohni a poměřili tak své 
kuchařské umění s ostatními týmy.
Přihlásit se můžete na e-mail: jurko-
vaandrea@seznam.cz. Kam můžete 
zasílat i případné dotazy a dozvědět se 
pravidla a podmínky soutěže. Porota 
se bude skládat ze známých osobností, 
jak z divadelního tak operního a taneč-
ního umění. Přijďte s námi zatopit pod 
kotlema!  Rodák z Kuří 

mrazicí zařízení, aby se klienti mohli na 
místě přesvědčit a dokonce aby mohli 
přímo vychutnat přednosti nabízeného 
zboží. Ringhofferovka vyráběla také 
parní stroje pro tovární pohon a pro 
doly. Hlavním výrobním artiklem však 
zůstaly železniční vozy. Během patnác-
ti let v 70. a 80. letech 19. století jich 
z továrny vyjelo čtyři a půl tisíce. Továr-
na začala vyrábět i tramvaje a zařadila 
se mezi největší průmyslové podniky 
v Rakousku–Uhersku.“ 
Kromě toho František Ringhoffer III. 
dotvořil podnikový sociální polštář. 
Založil Zaměstnanecký penzijní fond 
a po deseti letech i Dělnické starobní 
pojištění. Zaměstnanci měli nárok na 
důchod, na invalidní rentu, na vdovský 
důchod, vyplácel se jim příspěvek na 
výchovu dětí i na pohřebné. Od roku 
1895 se vyplácel věrnostní příspěvek 
těm zaměstnancům, kteří u firmy slou-
žili čtyřicet let – a to se týkalo až jed-
noho tisíce osob. Ringhoffer rozvinul 
výstavbu dělnických domů – koncem 
19. století v nich bydlela třetina zaměst-
nanců podniku, skoro sedm set rodin. 

Domy byly napojené na vodovodní síť 
a kanalizaci, což v tehdejší době ne-
bylo samozřejmé. Od roku 1886 byla 
ve smíchovské vagónce zřízena stálá 
lékařská ambulantní služba. František 
Ringhoffer rovněž založil podnikový 
učňovský institut a veřejnou pokra-
čovací školu. Zajímavou podnikovou 
službou byl od roku 1873 dobrovolný 
hasičský sbor. Vyznamenal se 12. srp-
na 1881, když dorazil jako první k ho-
řícímu Národnímu divadlu. Ostatní 
hasičské sbory však přijely příliš pozdě, 
takže se divadlo zachránit nepodařilo. 
Firma prosperovala. Její úspěch byl 
značný. Rodinná firma Ringhoffer 
vyrobila tři salonní vozy pro rakous-
kou císařovnu Alžbětu, montovaly se 
zde vozy pro petřínskou lanovku a pro 
pražskou tramvajovou dopravu. Vozy 
městské hromadné dopravy se tu pak 
vyráběly téměř sto let. František Ring-
hoffer III. byl zvolen poslancem čes-
kého sněmu a nakonec i doživotním 
členem Panské sněmovny ve Vídni. 
Zemřel 23. července roku 1909. Jeho 
firmu převzal syn – inženýr František 

Ringhoffer v pořadí čtvrtý. Roku 1911 
se firma stala akciovou společností 
„Ringhofferovy závody.“ Během prv-
ní světové války vyrobila přes 20 000 
vagonů. Později, když koupila i auto-
mobilku v Kopřivnici, jmenovala se 
Ringhoffer–Tatra a postupně ovláda-
la i další vagonky v Československé 
republice a stala se vůbec největším 
výrobcem vagonů na světě.  
Po druhé světové válce továrna Ring-
hofferům nezůstala, odporovalo by to 
dekretům prezidenta republiky. Její 
poslední majitel Hanuš Ringhoffer 
za války musel spolupracovat s před-
ními nacistickými pohlaváry, hlavně 
z okruhu ministra zbrojního průmyslu 
Alberta Speera, což se mu stalo osud-
ným. Ihned po válce byla celá rodina 
odsunuta do Rakouska a Hanuš in-
ternován v táboře Mühlberg na Labi, 
kde v prosinci roku 1946 zemřel. A tím 
končí sága jedné z našich nejúspěšněj-
ších průmyslových dynastií.

Zdroj:  Český rozhlas  
– Toulky českou minulostí. 

Upravila Jana Novodvorská
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Mezi námi

PrOJeKT PŘeKVAPTe ŘíČANy
Úprava ulice Široká
V rámci akce „Překvapte Říčany“, navrhuji upravit část 
chodníku v ulici Široká na rohu s Masarykovým náměs-
tím.
Chodník zde v délce několika metrů úplně chybí a přitom 
jeho úprava je snadná a ani to neomezí šířku silnice či pro-
voz aut. 

Vše jsem shrnul do následující animace: https://www.
youtube.com/watch?v=nAiaoXwlQnw
Úprava zahrnuje rozšíření/vytvoření chodníku na jedné 
straně - stačí o cca 50 - 60 cm - a současně stejnou část 
ubrat na opačné straně ulice, kde je chodník bohatě nad-
dimenzován. Úprava nijak nezasáhne do celkové šířky 
vozovky a současně dojde i k malému napřímení jejího 
směru. 
Cena za bezpečnost chodců a dětí v kočárku za to jistě stojí!

Navrhovatel Roman Lenard

rekonstrukce chodníků sídliště Olivovna
Velká část městských chodníků vedoucích sídlištěm Oli-
vovna má za sebou 40 let chátrání.  Rád bych využil tuto 
možnost a oslovil všechny říčanské občany, kteří prochá-
zejí našim sídlištěm.  Pokud už u nás přímo nebydlíte, 
možná vaše děti chodí po těchto zoufalých chodnících do 
školy, a nebo si chodíte s vašimi vnoučaty hrát na krásné 
dětské prolézačky. Po vyhlášení hlasování, prosím, pod-
pořte použití částky  500.000 Kč na výměnu povrchu cel-
kem 200 metrů chodníků vedoucích po sídlišti Olivovna.  
Po opravě se bude nejen seniorům po chodnících bezpeč-
něji chodit, děti budou plynule jezdit na kolech a odrá-
žedlech, zlepší se podmínky pro zimní údržbu a všem se 
nám bude na našem sídlišti a v našem městě Říčany lépe 
bydlet.  Navrhovatel Petr Junek

Přání
dne 4. března oslaví 95. narozeniny  

naše milá maminka, babička a prababička 

paní libuše Vostřáková. 

V témže měsíci dne 23. března spolu s ní oslaví  

70. narozeniny  

i její syn miroslav Vostřák.
oběma oslavencům přejeme  vše nejlepší, hlav-
ně zdraví, štěstí a hodně radosti do dalších let. 

Rodina  Vostřákova a Zbořilova.

Vzpomínka
Dne 21. 3. 2017  

by se paní  
Marie Selixová  

dožila 90 let. 

S láskou vzpomínají  
synové Jan a Jiří s rodinami

Informace o všech projektech naleznete na webu www.prekvaptericany.cz.
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Koncepční, nebo chaotické investování města?
Říčany již naštěstí nejsou v situaci, že 
by musely provádět jen nezbytné opravy 
a investice, jak tomu bylo ještě před pár 
lety. Teď, když „nemusí“ město obracet 
každou korunu několikrát, než ji utratí, 
dává statisíce na zkrášlování okolí, růz-

né společenské akce či jiné „drobnosti“. Což bych mu při 
o něco nižších částkách ani příliš nevyčítal. Nepovažuji 
však za šťastné, že se vedení města zabývá projekty typu 
výstavní síně či rozhledny na náměstí, místo aby dořešilo 
problémy s infrastrukturou či chybějícím hřištěm u školy, 
nebo chátrající tribunou se šatnami fotbalistů atp. O ne-
zdravě odkládaném zkapacitnění čistírny ani nemluvě. 
Jednou z takových sporných investic je, troufám si tvrdit, 
Komunitní centrum, nebo spolkový dům, který by měl vy-
růst na místě bývalého kina v centru Říčan za cca padesát 
miliónů korun. Myslím, že nebýt evropských dotací, tak 
smělé plány by město nikdy nezvolilo. Obzvláště když stej-
nou funkci by mohl plnit bývalý objekt Magic Hillu, který 
město aktuálně kupuje.

A dá se pokračovat dál. Proč se bude stavět škola v centru 
města bez seriózní diskuse či studie jejího umístění (na 
rozdíl od podobné na sportoviště)? Proč na ni neproběhla 
architektonická soutěž jako v případě výstavby komunit-
ního centra? Proč o vzhledu takovéto nadstandardní in-
vestice rozhodovali z velké části lidé, kteří tu nežijí? Proč 
se pravidla této soutěže upravovala za pochodu a váha kri-
térií byla nastavena tak, že město ve svém důsledku tratí 
na projektu cca. milion korun? Poměr investičních nákla-
dů jednotlivých návrhů zřejmě nikdo nehodnotil. A najde 
vítězný návrh u občanů a spolků oblibu? Zrovna zde by se 
dala použít nějaká anketa z vítězných návrhů, které nám 
byly prezentovány v lednovém Kurýru.
Z reakcí, které vnímám, mám pocit, že by město mělo pře-
hodnotit svůj postup a zvážit zda (takto) pokračovat v pří-
pravě projektu. Celé to na mne působí velmi chaoticky 
nešťastně stejně jako uvažované vyslání zubrů na políčka 
kolem Říčan.
 

Miloslav Šmolík, zastupitel

V Říčanech se málo zdraví!
V dnešní době, v jakémkoli ročním období, se málokdy 
na veřejnosti setkáte s tím, že by vás někdo pozdravil. 
My starší generace jsme k tomu byli vedeni z domova 

a také ze školy. Vyšel jsem školu v roce 1953. Dnes asi 
na školách tento „předmět“ není v osnovách minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy? U nás starších není 

Vysvětlení k článku M. Šmolíka
Město Říčany má nyní v různé fázi rozpra-
covanosti více než 70 investičních projek-
tů. Vyzobnutí některých z nich M. Šmolí-
kem může vyvolat iluzi nekoncepčnosti. 
Tak upřesňuji. 

K projektu výstavní síň: Do budovy staré radnice teče, 
ohrožuje to knihovnu. Projekt opravy střechy jsme rozšířili 
o půdní vestavbu, kde se budou konat koncerty a zkoušky 
žáků ZUŠ, výstavy děl školáků i říčanských umělců nebo 
čtení organizované knihovnou. Rodiče žáků umělecké ško-
ly vědí své o stísněných podmínkách při přehrávkách nebo 
koncertech. Rekonstrukce nutná a efektivní.
Hřiště u 3. ZŠ je prioritou a do přípravy jsou nyní zapojeni 
nejen učitelé, ale také různé sportovní spolky – částka pře-
vyšující 10 milionů byla uvolněná v prosinci. Oprava fotba-
lové tribuny je v seznamu projektů. U čistírny odpadních 
vod experti pracují na podkladech pro rozhodnutí, jestli 
bude kapacita 21 tisíc obyvatel nebo 27 tisíc. 
Tak a teď ke komunitnímu nebo lépe spolkovému domu, 
který ke své činnosti budou využívat různé říčanské spolky 
(na místě budovy bývalého kina). Potřebnost spolkové-
ho domu jsme ověřovali v anketě a už teď víme, že zájem 
o prostory je velmi vysoký. Bude zde sál třeba pro tréninky 
tanečníků, budou zde malé zasedačky třeba pro setkávání 
občanských sdružení nebo pro přednášky a školení, bude 
zde kavárna a sdílené kanceláře. Dům plný života. Zájem 
mají dvě desítky organizací, mimo jiné Ekocentrum, Cesta 
Integrace, Komunitní centrum, Modré dveře (pozor, ne-

zaměňujte prosím s Centrem volného času, což je školské 
zařízení, něco jako DDM, které bychom rádi zřídili v budo-
vě „staré pošty“, tj. v bývalé budově Magic Hill proti parku 
Švehly).
K výběru projektanta. Právě ODS poslední dva roky tvrdí, 
že soutěže na cenu nejsou dobré. Důležitá je kvalita! Co se 
stalo, že nyní je pro ODS důležitá úspora? Vysvětlím. Do fi-
nále odborníci vybrali tři návrhy. Na druhém místě byl moc 
pěkný návrh Adama Fröhlicha – dobrého architekta, jenže 
shodou okolností kandidáta ODS v říčanských komunál-
ních volbách. Členové poroty, renomovaní a nezávislí ar-
chitekti, vybrali jako objektivně lepší návrh jiné kanceláře. 
A hlasování nad návrhy, u nichž byli autoři utajeni, bylo jed-
noznačné a téměř jednomyslné. Díky podmínkám následné 
soutěže mezi prvními třemi jsme představu o ceně vítězné 
architektonické kanceláře snížili o celou třetinu. Navíc i ví-
tězství druhého návrhu A. Fröhlicha nebylo vůbec nereálné.
A na konci přijde doporučení udělat celoměstskou anketu 
o soutěžních návrzích. M. Šmolík přitom ví, že architek-
tonické soutěže mají komorou přesně dané rozhodovací 
podmínky. Zaráží mě spíše něco jiného. Nebyla to přede-
vším ODS, která kritizovala množství anket, projekt Řídím 
Říčany a projekt participativního rozpočtu? Neříkal právě 
M. Šmolík a jeho lidé, že mají rozhodovat zastupitelé na 
základě odborných analýz a nikoli laická veřejnost? I tato 
názorová vrtkavost ukazuje, že v chaosu není město, ale tak 
trošku myšlenky předsedy místní ODS.    

Vladimír Kořen, 
starosta města

Názory
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Tak teď se ukáže, jaké to Km jako celek je
MZ mělo dne 8. 2. 2016 na programu m.j. novelizaci OZV 
2/2016. Dosud totiž platilo, že výjimky z dodržování noční-
ho klidu byly v kompetenci obecní rady. V důsledku stížností 
mnoha občanů po celé republice na to, že povolování výjimek 
je v rukou pouze několika členů obecní rady, kteří mnohdy 
upřednostní osobní názory nebo zájmy na úkor veřejného 
zájmu, zákon přesunul tuto kompetenci z obecní rady na za-
stupitelstva obce, která takové výjimky mohou vydat pouze 
formou OZV.
U nás v Říčanech tedy dosud tyto výjimky udělovala MR, 
m.j. pro tzv Starák, což je něco mezi technoparty a fes-
tivalem opravdu tvrdé muziky za vydatné pomoci zesi-
lovacích aparatur, za účasti několika set osob, v nočních 
hodinách ve většině pod vlivem alkoholu, konaném na 
starém koupadle na Rokytce, to vše uprostřed lesa. Tuto 
výjimku MR vždy udělila většinou 4 hlasů (Kořen, Špač-
ková, Polánský, Michalička) proti 3 hlasům nesouhlasí-
cích (Hraba, Mrázek, Frydrych). Tito 4 radní udělovali 
této akci výjimku z nočního klidu přesto, že se koná v lo-
kalitě, kde je to v rozporu se zákonem o lesích a zákonem 
o myslivosti. Říčanská státní správa lesů a myslivosti 
tuto akci v rozporu se zákonem povolovala, nepochybně 
proto, aby se zavděčila této části vedení města v čele se 
starostou Kořenem, která Starák z neznámých důvodů 

protěžuje. Podle sdělení ministerstva zemědělství je to 
prý nemoc i jiných některých měst, vykonávajících státní 
správu v přenesené působnosti, kdy státní správa je po-
platná vedení samosprávy, protože to ji de facto zaměst-
nává. Podle pravidla, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
Lze konstatovat, že udělení výjimky pro akci, která se 
koná v místě, kde je to v rozporu se zákonem, jako vyšší 
právní normy, je protiprávní. 
8. 2. 2016 byl tedy zastupitelstvu předložen návrh na udělení 
výjimky pro cca 6 akcí, přičemž Starák byl “šikovně“ zařazen 
doprostřed ostatních bezproblémových akcí a po vyslovené 
výhradě místostarosty Hraby proti formulaci návrhu, ved. 
právního odboru Špoková snaživě přispěchala s informací, 
že Min. vnitra proti návrhu nemá námitky.  Tyto „drobné 
nečestnosti“, tak typické pro tuto část vedení města, měly 
evidentně za cíl, aby zastupitelstvo bezelstně schválilo návrh 
jako celek. 
Místostarosta Hraba poté navrhl odložení projednání toho-
to návrhu jako celku, protože v něm shledal některé právní 
vady, právě u toho Staráku, které se musí vyjasnit a návrh do-
plnit tak, aby zastupitelé přesně věděli, o čem hlasují. 
Věřím, že zastupitelstvo jako takové se při novém projednání 
zachová odpovědněji, nežli dosud zmiňovaní čtyři radní.     

Václav Macinauer

Pane Macinauere, stejně jako vy, i já 
vítám změnu, která přenáší zodpověd-
nost Rady za udělování výjimek z Obec-
ně závazné vyhlášky o rušení nočního 
klidu na Zastupitelstvo. Bude to tak 
lepší. Každé rušení nočního klidu je 

problematické a při schvalování výjimky je nutné zvážit 
více faktorů. Chápu, že vám rockový festival „Starák“ 
leží dlouhodobě v žaludku. Ve svém příspěvku zmiňu-
jete radní za Klidné město (jmenovitě), kteří schválili 
v loňském roce výjimku pro hudební produkci po 22. 
hodině. Připomínám, že to nebyla současná politická 
reprezentace Říčan, která festival „Starák“ uvedla do 
života. Loňský ročník byl v pořadí již dvanáctý. A jsme 
u toho. Já, jako zastupitel jsem voleným zástupcem 
všech obyvatel Říčan, tedy i těch, kteří jsou rádi, že 
„Starák“ existuje, a pravidelně se festivalu zúčastňují. 
Smyslem demokracie je nacházet přijatelný kompro-
mis a věřte, že o to usilujeme a že je to častokrát složi-
tá úloha.  Vaším článkem úmyslně stavíte radní za KM 
(a zcela nesmyslně) proti sobě.  Jedni jsou ti nečestní, 

kteří hlasovali pro výjimku a druzí, kteří výjimku ne-
podpořili, mají rozum. Pane Macinauere, tak to ale 
opravdu není. Rada není hlasovací mašina, každý rad-
ní má svůj názor a postoje. Jsme sbor suverénních lidí, 
kteří ctí demokratické principy a kteří se vzájemně re-
spektují. Já osobně si velmi vážím všech kolegů v radě, 
a to především pro jejich profesní a lidské hodnoty. 
A co se týká hlasování o výjimce z OZV pro „Starák“ 
v loňském roce, tak rada schválila kompromisní řešení: 
Z pátku na sobotu se produkce ukončí v 1 hodinu v noci 
a ze soboty na neděli bude od jedné noční hodiny pro-
dukce ztlumena na 10 % a ukončena ve 4. Pro hlasovalo 
5 radních. Pane Macinauere, pro „Starák“ v roce 2017 
já osobně zvednu ruku, můžete si mě poznamenat. Jako 
mladík jsem bohužel vyrůstal za bolševismu. Byl jsem 
„mánička“, poslouchal jsem Sabaty a Zepelíny a co 
bych za to tehdy dal, kdyby něco, jako „Starák“ exis-
tovalo!

Vladimír Polánský
zastupitel a radní, Klidné město

Názory
žádný problém se navzájem pozdravit a rovněž kamkoli 
přijdu, ať do obchodu, nebo do restaurace, tak zdravím. 
Sice musím uznat, že jsou i tady ve městě světlé výjim-
ky, kdy i školák vás slušně pozdraví sám od sebe, ale to 
jen opravdu málokdy, ale jste potěšen. Většinou když 
jde celá třída po městě i s paní učitelkou, tak pozdravit 
neumějí, ani ten pedagog! Mají ti žáci „zdárný“ příklad. 
Všude ale tomu tak není, v Podblanickém městysu Na-

čeradec (asi tisíc pět set obyvatel) zdraví každý mladý, 
starý, na každém kroku ač tam přijdete třeba poprvé a ni-
kdo vás nezná a nikdy předtím neviděl, asi jiný kraj a jiný 
mrav. Určitě to nemají od městyse nařízeno. V Říčanech 
to je bohužel trochu jinak, oni ti mladí až budou třeba tak 
staří jako my dnes, tak na to možná také přijdou? Co se 
dá dělat, taková je dnes doba!

Josef Podval
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Parkoviště u mlýnského rybníka?
Vážený pane starosto,
jsme zděšeni zprávou v únorovém Kurýru, že celá Pod-
hrázská ulice na břehu Mlýnského rybníka bude par-
kovištěm pro 30 aut? 90 % obyvatel Podhrázské ulice 
jsou důchodci. Většina obyvatel této ulice je nemocných 
a dlouhodobě užívá léky. Při představě, že nám před 
rodinnými domy budou neustále bouchat dveře od aut 
a zapáchat výfukové plyny – to je opravdu pro nás kata-
strofický scénář.

Nepřipadá nám vhodné zřídit parkoviště na silnici pro-
ti našim rodinným domkům. Pokud bude z Mlýnského 
rybníka rybářský revír, bude nutné zde umístit dopravní 
značení zákaz zastavení v obou směrech Podhrázské uli-
ce. Rovněž bude potřeba jasně vyznačit parkovací místa 
pro invalidy.

Za obyvatele Podhrázské ulice  
D. Poláková, K. Nezbedová,  

L. Čovbanová, K. Festýn a E. Kafková

Ještě svítí Slunce...
Před drahnou dobou se Říčany zabývaly myšlenkou ozdo-
bit město něčím pěkným, uměleckým a přitom neobvyk-
lým a funkčním. Volba padla na sluneční hodiny, od pana 
Hůlky ze Strančic. A vznikl problém, kam s nimi. První 
místo bylo vybráno vedle budovy kina. A protože by se 
muselo vykácet několik vzrostlých jehličnanů, komise 
životního prostředí byla proti. Ale jehličnany proti hodi-
nám neměly šanci. Až když se zjistilo, že sluneční hodiny 
by byly velkou část dne ve stínu od věžáku, uznaly kom-
petentní osoby, že by to bylo trochu „na hlavu“. A tak 
bylo vybráno druhé místo, u mateřské školky ve Štefáni-
kově ulici. A místo je to opravdu dobré, sluneční hodiny 

zde jsou okrasou a hlavně: spolehlivě ukazují desítky let. 
A jsou tak pěkné, že školka si dala po nich i název. Mateř-
ská školka U slunečních hodin.
A teď to přijde: ještě svítí Slunce na sluneční hodiny. Ale 
v blízké době svítit nebude. Ne že by vychladlo a zmizelo 
z oblohy. Jenže při realizaci úprav školní zahrady projek-
tant naplánoval vysadit vysokokmen přímo před hodiny 
a dodavatelská firma to do puntíku splnila. A tak sluneč-
ní hodiny za pár let nebudou ukazovat čas, ale choulit se 
ve stínu okrasného stromu. Snad se někdo nad hodinami 
slituje (i nad stromem) a dokáže ho přesadit jinam - než 
bude nutné ho pokácet. A nebo že by se přestěhovaly ho-
diny? 

Jiří Pánek

Vážení obyvatelé ulice Podhrázská,
omlouváme se za mylné uvedení ulice Podhrázská ve 
článku Mlýnský rybník rybářským revírem. Uvedena 
měla být ulice Březinova, kde se u zadního vjezdu do are-
álu sběrného dvora nachází parkoviště s kapacitou cca 
30 míst, právě toto parkoviště mohou rybáři využívat. 

S vybudováním parkoviště v ul. Podhrázská se nepočítá. 
Vzniknout by zde mohla pouze parkovací místa (předpo-
kládáme 2) pro invalidy.

Kateřina Lauerová
tisková mluvčí města

Hodina Země 2017  
dne 25. března – společně pro planetu
V sobotu 25. března od půl deváté večer opět po roce 
potemní Říčany. Ve vybraných lokalitách bude vy-
pnuto veřejné osvětlení. Říčany se tím připojí k celo-
světové události na ochranu životního prostředí a ze-
jména klimatu. Tímto způsobem dávají nejen města, 
ale i firmy a občané najevo, že si uvědomují svou od-
povědnost za budoucnost naší Země. Město Říčany se 
k akci připojují již poosmé.

Kde se vypnou světla? 
Zhasnutí veřejného osvětlení v Říčanech proběhne 
stejně jako v minulých letech postupně ve čtyřech 
lokalitách I - IV, tj. ze čtyř zapínacích bodů. Postup 
zhasínání světel:
 Nejprve ve 20.00 hod. zhasne veřejné osvětlení v lo-

kalitě I. Černokostelecká ulice a okolí a během 20-
30 minut budou vypnuty i ostatní lokality v pořadí:

 lokalita II. ulice Smiřických a okolí, 

 lokalita III. ulice Politických vězňů a okolí, ulice 
17. listopadu 
 lokalita IV. Masarykovo nám., Komenského ná-

městí a okolí. 

Ve 20.30 by mělo být vybrané území neosvětleno.
Zapínání bude prováděno stejně, tedy v pořadí lokalit  
I. - IV., začátek ve 21.30 v lokalitě I. a ukončení v cca 
22.00 v lokalitě IV. 
V lokalitách bude zajištěna zvýšená hlídková čin-
nost městské policie.

Mapu se zakreslenými lokalitami naleznete na www.ri-
cany.cz (záložka Radnice, složka Zdravé město MA21).
Akci pořádá největší světová ochranářská organizace 
WWF, za Českou republiku organizuje Ekologický in-
stitut Veronika. 
Přihlásit k akci se mohou kromě měst také firmy a ob-
čané, více informací najdete na www.hodinazeme.cz 
nebo www.earthhour.org. 

Město Říčany
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O Sokole v Říčanech část 3.
V roce 2012 vydala 
Tělocvičná jednota 

Sokol  Říčany a Radošovice ve spo-
lupráci s Muzeem Říčany publikaci 
„Po stopách Sokola – Dlouhá cesta 
se zastavením v Říčanech“. Pub-
likaci, která byla vydána ke 150. 
výročí založení Sokola v naší vlasti, 
zpracovala paní Jaroslava Tůmová. 
V Kurýru jsou uvedeny na sebe na-
vazující části z této publikace týka-
jící se Sokola v našem městě, které 
vybral Vladimír Valenta. V minu-
lém čísle Kurýru 2/2017 byl popsán 
rozvoj jednoty.
Roku 1903 pak sokolové založili di-
vadelní odbor a sehráli první divadel-
ní představení Archa Noemova. Další 
hry brzy následovaly.
Jednota velmi stála o to, aby se cvi-
čení ve větší míře zúčastňovali žáci 
a dorost. Proto roku 1902 zakoupila 
s finanční pomocí říčanských živnos-
tenských společenstev kromě další-
ho nářadí i čtrnáct krojů pro mladé 
cvičence na veřejná vystoupení. Ale 
úřady šíření sokolských myšlenek ne-
přály, v letech 1903 a 1905 opakova-
ně c. k. okresní školní inspektor, a na 
jeho nátlak i učitelé, zakazovali žá-
kům cvičení v Sokole. Nicméně mezi 
učiteli a činovníky Sokola existovaly 
dobré vztahy, vždyť sokoly byli i řídící 
učitelé říčanské obecné školy Kamil 
Viktorín (ředitelem 1877 – 1904) 
a Alois Mudruňka (od roku 1904). 
Proto také roku 1907 zapůjčila jed-

nota své tělocvičné nářadí a náčiní 
do tělocvičny nově postavené školy, 
ačkoli jim to ztěžovalo vlastní cviče-
ní. Důležité pro ně bylo, aby mohla 
cvičit školní mládež. Za to bylo dovo-
leno od roku 1908 sokolům cvičit ve 
školní tělocvičně. Spolková místnost 
nadále zůstávala zdarma v hostinci 
U Sokola.

Školní tělocvična
Koncem roku 1902 byl obnoven žen-
ský odbor a na konci roku 1904 měl 16 
členek. K desetiletému výročí trvání 
jednoty se v červenci 1906 pořáda-
lo veřejné okrskové cvičení. Toho se 
účastnilo 130 cvičenců z celého okrs-
ku a přihlížela mu tisícovka diváků. 
Výtěžek 304 zlatých opět putoval do 
fondu na stavbu nové sokolovny. Na 
její zbudování poskytlo dary i několik 
členů jednoty a městské zastupitelstvo 
se usneslo darovat sokolům pozemek, 

jakmile bude chtít tělocvičnu stavět. 
Pozemek byl vyměřen až roku 1908.
Po deseti letech existence říčanské-
ho Sokola byl v nových volbách zvo-
len jeho starostou MUDr. Eduard 
Chloupek, náčelníkem Josef Maso-
pust, zástupcem do Č.O.S. Eduard 
Čížek. V roce 1907 se stal starostou 
Bohumil Barták. V. všesokolského 
sletu v roce 1907 se zúčastnilo ze Ří-
čan deset cvičenců a 23 krojovaných 
členů pochodovalo v průvodu Pra-
hou. V roce 1908 měla jednota ne-
celou stovku členů, málo se jich ale 
prý věnovalo cvičení. Co se ale po-
dařilo: třináct žen složilo do rukou 
starosty slib, a tak se koncem roku 
1909 jednota opět rozrostla. Veřejná 
cvičení se odehrávala většinou na tr-
žišti, na místě dnešního fotbalového 
hřiště. V roce 1909 zvolili starostou 
Václava Kamlera. Stavební fond do-
sáhl výše 3 465 korun 17 haléřů, ale 
stavba sokolovny se stále odsouvala. 
V červnu 1910 se jednota účastnila 
župního sletu, nechyběla také na 
dalších župních cvičebních a spole-
čenských akcích. VI. všesokolského 
sletu roku 1912 se z Říčan účastnilo 
dvanáct cvičenců a patnáct krojova-
ných členů v průvodu. Koncem roku 
se začalo se cvičením žaček.

První světová válka a první 
zrušení jednoty
V roce 1914 měl Sokol Říčany 103 
členů, dvě členky jednoty se zúčast-
nily cvičitelského kurzu. Pro stavbu 
nové sokolovny spolek disponoval 
8 000 korunami a měl „slíbené zdar-

Veřejné cvičení župy Středočeské v Říčanech, kolem roku 1901

Říčanské sokolky se starostou F. Bačkovským v roce 1915
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ma od města místo na stavbu soko-
lovny poblíž Nádražní ulice” (his-
torik G. Trnka). Sokolská knihovna 
obsahovala 456 svazků pro veřejnost 
a 98 svazků odborných. V dubnu po-
řádali sokolové ve školní tělocvičně 
dětský den, který navštívilo 100 do-
spělých a 250 dětí.
Zdárný vývoj přerušila první světová 
válka. Bojeschopní muži byli odve-
deni na frontu. Ze sokolů to bylo 40 
mužů, tedy téměř polovina členstva. 
Není proto divu, že cvičení v jednotě 
bylo utlumeno. Starší členové, kteří 
nepodléhali branné povinnosti, byli 
proto vyzváni, aby vedli cvičení. Na 
Vánoce sokolové uspořádali sbírku, 
z výtěžku zakoupili dárky pro rodi-
ny svých členů, kteří byli na frontě. 
Téhož roku se rozdělila dosavadní 
župa, k níž Říčany náležely, na župu 
Pražskou a Středočeskou. Naše jed-
nota se připojila k župě Středočeské. 
Pozdější název je Středočeská župa J. 
Podlipného.
V neutěšené válečné atmosféře roku 
1916 se měly konat oslavy 20. výro-
čí založení Sokola Říčany. Jubile-
um mělo být připomenuto na valné 
hromadě 30. ledna v sále hostince 
U Sokola. Ale okresní hejtmanství 
29. ledna nejen že valnou hromadu 

Kvadriatlon dvojic 7. května
memoriál Honzy Kovrče, 15. ročník závodu   
Zkuste si s parťákem běh, kanoistiku, 
horské kolo a orienťák. Tratě jsou vhod-
né i pro hobby sportovce, nemusíte se 
bát extrémů. Ale zabrat to samozřejmě 

dá. Opět je vypsaná i kategorie „ří-
čanských dvojic“, pojďte poměřit síly 
s kamarády. Neváhejte ale s registrací, 
kapacita je omezena na 100 dvojic. 

Přihlášky od 1. dubna 12:00.    
www.kvadriatlon.com

David Michalička

Kvadriatlon dvojic 7. května 
Memoriál Honzy Kovrče, 15. ročník závodu    
Zkuste si s parťákem běh, kanoistiku, horské kolo a orienťák. Tratě jsou vhodné i 
pro hobby sportovce, nemusíte se bát extrémů. Ale zabrat to samozřejmě dá  
Opět je vypsaná i kategorie „říčanských dvojic“, pojďte poměřit síly s kamarády. 
Neváhejte ale s registrací, kapacita je omezena na 100 dvojic.  

    

Přihlášky od 1. dubna 12:00.     
www.kvadriatlon.com 

David Michalička 

 

nepovolilo, dokonce celé říčanské 
jednotě pozastavilo činnost, protože 
ji shledávalo ve válečné době nebez-
pečnou. Městský úřad byl zároveň 
zmocněn uzavřít spolkové místnos-
ti a zabavit movitý majetek jednoty. 
Ačkoli tím byli členové jednoty šo-
kováni, krok okresního hejtmanství 
nebyl překvapivý. Už v předcho-
zím roce byla úředně rozpuštěna 
jak Č.O.S., tak i Svaz slovanského 
sokolstva. Jednoty ale „v tichosti” 
přetrvávaly dál. Proč byla zrovna ta 

říčanská pozastavena? Objasnění 
přinesl až výnos o úplném rozpuš-
tění místního Sokola, který došel do 
Říčan 29. února 1916. C. k. místo-
držitelství v Praze v něm jako důvod 
uvádělo, že sokolská jednota Říčany 
v korespondenci s bratrem Václavem 
Čihákem, který upadl do ruského za-
jetí, rozlišuje pojmy vojín český a vo-
jín rakouský. V tom bylo spatřováno 
nebezpečí pro státoprávní jednotu 
habsburské monarchie (!).

V. V.

 

 
 Atletický oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice

 
 
 

Dne 19. 3. 2017 se koná 7. ročník veřejného závodu ve skoku vysokém pro 
 děti od 5-ti do 14-ti let ve sportovní hale Na Fialce

 

Bližší informace a elektronická registrace na  www.atletika-ricany.cz
 

    ŘÍČANSKÁ LAŤKA 
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Putovní pohár máme doma
Po krátkém vánoč-
ním odpočinku na-
leznete všechny gym-
nastky v tělocvičně, 
jak se pilně připra-
vují na další pololetí. 

V kurzech se to hemží malinkými 
dětičkami i „skoro“ dospělými sleč-
nami, které navštěvují gymnastické 
kurzy pro radost.
Sportovní gymnastky odstartovaly zá-
vody letošního roku v Šestajovicích na 
DUO GYM CUP 22. 1. – Gymnastická 
dvojčata (aneb ve dvou se to lépe cvičí) 
– vždy dvě holčičky utvořily družstvo 
a absolvovaly cvičení na všech čtyřech 
nářadích (každá si vybrala dvě). 
Výsledky B části: Ktg. 2010 vyhrály 
S. Ludvíková s M. Pechmanovou. 
V ktg. 2008-09 získaly nepopulární 
„bramborovou“ medaili T. Hrušková 
s M. Koudelkovou. V ktg. 2006-07 
stříbrné naše A. Bernardová s A. Ba-
ranovou a bronzové T. Šubrtová s V. 
Kroupovou. Soutěž družstev B jasně 
vyhrála TJ Tourist ve složení Lud-
víková, Pechmanová, Bernardová 

a Baranová – získaly jsme velký pu-
tovní pohár, který bude celý rok zdo-
bit naši tělocvičnu, a za rok můžeme 
obhajovat vítězství. Odpolední část 
A již nabízela u některých závodnic 
vrcholovou gymnastiku a náročnou 
každodenní přípravu v některých 
oddílech, byla to krásná podívaná. 
Naše děvčata se ale vůbec neztráce-
la. Nejmladší ktg. 2010 vyhrály A. 
Žvejkalová s K. Raškovou a bronzové 
byly A. Rampulková s K. Šebestovou. 
I starší děvčata se s obtížností popra-
la a umístila se na pěkných příčkách.
Poslední lednovou sobotu jsme se roz-
jely do Liberce na mini soustředění, 
abychom zkusily nové a náročnější 
prvky a využily výborně vybavenou 
tamní tělocvičnu s velkými trampolí-
nami a molitanovou jámou. V neděli 
potom opačným směrem na Dobříš-
ský čtyřboj, kde náš oddíl dominoval 
ve všech kategoriích - roč. 2006-07 
vyhrála Adélka Bernardová, roč. 2010 
vyhrála Barunka Štěpáníková a v roč. 
2011 - .místo S. Polcarová, 3. P. Men-
sová, 4. A. Kailová a 5. J. Holdsworth. 

Veškeré dění, fotky a záznamy ze zá-
vodů můžete sledovat na našich fcb 
stránkách, v galerii na rajčeti a na 
našem webu www.gymnastika-rica-
ny.cz

Obhajoba zlatých medailí
Družstva Teamgymu, Lemurky 
(2006 a ml.) a Sovičky (2009 a ml.), 
měla na úvod nového roku nelehký 
úkol, protože na loňském 1. ročníku 
JOJO CUP v nové specializované 
gymnastické hale v Dobřichovicích 
získala příčky nejvyšší - i letos chtěla 
podat co nejlepší výkony. A protože 
byl závod zvolen na termín pololet-
ních prázdnin a k tomu dost marodů, 
trenérky měly obtížný úkol. A jak to 
letos 4. února dopadlo? 

Sovičky (Bílková, Cízlová T., Knetlo-
vá, Kronusová, Kailová, Švehlová, 
Vítová)  i Lemurky (Cízlová A., Je-
chová B.+A., Kotašková, Ludvíková, 

Dosoudilová, Gaždová) své prvenství 
obhájily a dovezly do tělocvičny další 
krásné zlaté poháry.
Děkujeme za přízeň. 

Trenérky TG TJ Tourist
www.gymnastika-ricany.cz
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Úspěchy roku 2016
Klub na lednové Valné hromadě mimo jiné hodnotil rok 
2016. Patříme stále k největším šachovým spolkům přede-
vším díky početné základně mládeže, ale i díky ochotným 
trenérům. V roce 2016 se angažovalo 12 trenérů. Celkový 
počet aktivních hráčů v ČR je 12 459 sdružených v 521 
klubech.
Naše úspěchy směřují především do řad mládeže. Máme 
Mistryni Čech do 14 let, Kristýnu Otrubovou. Vicemistry 
Čech do 16 let Julii Vilímovou, do 10 let Jáchyma Šmolíka. 
Bronzovou medailistku z Mistrovství ČR v Rapid šachu 
do 10 let, Moniku Strnadovou. Naše mládež se zúčastni-
la ME, Dětské zimní univerziády, mezinárodních soutěží 
s úspěchem Marka Otruby. Úspěch zaznamenal tradičně 
ženský šach. Na M ČR v kategorii žen skončila Hana Ku-
bíková na 5. místě.
V soutěžích družstev mládež zaznamenala rovněž vý-
znamné úspěchy. 5. místo na M ČR družstev mladších 
žáků. 11. místo v Extralize dorostu.

Úspěšné Kristýně Otrubové, mistryni Čech do 14 let, 
členkce základní sestavy extraligového družstva mládeže, 
jsem položil několik otázek.

Začnu nejčerstvějším úspěchem. Týká se soutěže 
družstev. Postoupili jste do finálové skupiny EX-
TRALIGy, což se v novodobé historii této soutěže 
ještě Říčanům nepodařilo. Jsi nejmladší členkou 
družstva. Je to výhoda? Jak se ti líbí tato dlouhodobá 
soutěž?
Jsem zvyklá, že jsem všude nejmladší, takže si myslím, že to 
v něčem výhoda určitě je. Vždy se utěšuji tím, že mám nejví-
ce času na to, se zlepšit. 
Určitě se mi tato soutěž líbí. Hlavně to, že jezdíme jako par-
ta. Ovšem protože je to soutěž družstev, vždy se bojím, že to 
celému týmu zkazím. 

V družstvu hraje i tvůj bratr Marek. Je to výhodou? 
Marka čeká, podobně jako tebe nyní v březnu Mistrov-
ství ČR. S jakými ambicemi odjíždíte?
Já na něj v určitých ohledech trochu žárlím. Ale jinak si jako 
sourozenci docela rozumíme a všude spolu jsme jezdili od-
jakživa, takže nejspíš ano. 
Je to Markovo první po dlouhé době, ale také poslední Mis-
trovství ČR 16 let, takže se bude snažit podat co nejlepší vý-
kon a myslím si, že na medaili určitě má. Na sebe radši nic 
říkat nebudu, abych to nezakřikla…

V říjnu 2016 jsi vybojovala titul Mistryně Čech v kate-
gorii do 14 let. Tato soutěž se hraje společně s chlapci, 
na rozdíl od M ČR. Jsou kluci v šachu lepší? Vidíš roz-
díl v herním pojetí?
Všichni říkají, že lepší jsou. Já osobně si to také myslím, 
ale nedokážu úplně popsat, v čem. Možná se více bojíme, 
hrajeme takové jednodušší šachy, prostě jinak přemýšlíme, 
nevím.

Šachy jsi začala hrát jistě brzy. Kdo tě naučil šachy 
a kteří trenéři se ti věnovali?
Úplně si nevzpomínám, jestli to byl táta, nebo děda, více si 
to ale spojuji s dědou. 
Ze začátku to byla Martina Kořenová, poté se mě ujal 
Evžen Pospíšil a pak, už ani nevím jak, Stanislav Stárek. 
Tím bych jim chtěla také všem poděkovat a i ostatním lidem 
z klubu!

Můžeš nám říci něco o svých studijních plánech? Kam 
chodíš do školy?
Chodím na Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech. 
Po 9. ročníku jsem plánovala přejít někam do Prahy, ale 
nakonec asi přecházet nebudu. Určitě bych chtěla jít na 
vysokou školu, ale s jakým zaměřením, to zatím ještě ne-
vím. 

Jaroslav Říha

K. otrubová uprostřed

Úspěšná výprava Říčana na MČ v harrachově
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ze sportu

Vydařený 40. ročník Říčanského poháru
Jubilejní 40. ročník tradiční taneční 
soutěže, která probíhala 11. a 12. úno-
ra, je za námi. Úplně poprvé se soutěž 
konala ve sportovní hale místo v KC 
Labuť, a protože byl letos „kulatý“ 

ročník, soutěž trvala celý víkend. Pojďte se spolu s námi 
ohlédnout za přípravami a samotným průběhem.
Halu jsme na soutěž připravovali již od čtvrtečního odpo-
ledne. Položili jsme dohromady 294 m2 tanečního parke-
tu a 237 m2 koberců. Zdi haly jsme obehnali bílou textilií 
s dekoracemi a historickými tanečními fotografiemi. Pro 
návštěvníky jsme připravili přes 50 stolů a téměř 350 židlí, 
a to vše jsme ještě na sobotní galavečer zvládli během půl-
hodiny obléknout do slavnostní bílé barvy.
Během celého víkendu protančilo Říčanským pohárem 
neuvěřitelných 553 párů (tj. 1106 soutěžících) ve 47 růz-
ných věkových a výkonnostních kategoriích. Hodnotilo je 

celkem 29 porotců, mezi kterými byli i několikanásobní 
mistři ČR, velmi významné osobnosti českého tanečního 
sportu a v neposlední řadě i vítězové Říčanského poháru 
z let minulých. Sečteno podtrženo i s diváky a organizá-
tory, halou přes víkend prošlo/protančilo přes 2000 lidí!
A jak dopadly naše páry? „Doma“ zůstalo celkem 10 pohá-
rů – 1 za první, 2 za druhé a 7 za třetí místo. Zlato si vytanči-
li Jan a Pavla Beránkovi na letošní první taneční lize seniorů 
v latinskoamerických tancích. Jednu stříbrnou medaili bral 
pár Lukáš Březina s naší tanečnicí Kristýnou Čermákovou, 
a to konkrétně v kategorii B LAT a druhou Filip Süsmilich 
s Valentýnou Kaňákovou v kategorii TPV - dospělí latina. 
Ve stejné kategorii získal David Muk a Kateřina Kubíčková 
bronzovou příčku. Další třetí místo si v konkurenci 24 párů 
teprve na druhé soutěži ve vyšší kategorii D LAT vytančil 
Filip Thein s Marií Formánkovou. Jiří a Jana Tomkovi brali 
bronz rovnou dvakrát, poprvé v kategorii Senioři I D LAT 

Soutěže v plném proudu

hala byla k večeru celá oděná ve slavnostní bílé

důležitá součást soutěží - porotciPoháry nesmí chybět

Půlnoční překvapení - Showdance v podání Lukáše Bartuňka 
a Kateřiny hrstkové

Takto vypadalo nasvícení parketu při galavečeru
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Do nového roku jízda na plný plyn! 
Z lednové taneční soutěže jsme při-
vezli v kategorii disco dance 3x zlato, 
2x stříbro a 1x bronz. Street dance 6x 
zlato, 2x stříbro, 1x bronz. Všichni 

naši tanečníci se probojovali do finále a stáli na stupních vítě-
zů. Jízda vítězů teprve začíná, připoutejte se, prosím. V týdnu 
i o víkendech dáváme svou maximální energii do přípravy na 
největší soutěž roztleskávaček asociace MAC -kategorie 
pom pom dance - s postupem na Evropu i na mistrovství svě-
ta. Letos trenérka Tereza Broukalová vyráží se soutěžním tý-
mem dětí ve věku 5 – 8 let, které v minulé sezoně vyhrály ne-
uvěřitelné 3.místo na mistrovství ČR! Také jede bojovat i tým 
kadetek ve věku 9 – 11 let (2. místo mistrovství Čech 2016), 
které musí zatančit nejen pódiovou choreografii, ale i tzv. 
defilé, další choreografie, tančí se pochodem na trase 100 
m. Náročné, ale pocit stát na stupni vítězů naše úsilí spojuje 
a dává nám sílu bojovat po boku s nejlepšími týmy v republi-
ce. Složky disco dance, street dance i pom pom cheerleaders 
(roztleskávačky) v březnu poprvé vyráží na postupovou 
soutěž Czech Dance Masters, jedna z největších a nejvše-
strannějších soutěží u nás.  
Všem našim trenérkám jde obrovský dík za jejich práci, 
kterou bezchybně odvádějí, a na výsledcích a šťastných 
dětech je to vidět. Nezahálí po žádných stránkách, nejen 
že v týdnu trénují a věnují se desítkám svěřenců, ale o ví-
kendech jezdí na nejrůznější školení v oblasti tance a spor-
tovní medicíny. Poděkování patří také městu Říčany, 
které podporuje naše lektory ve vzdělávání, děti v činnos-
ti, kterou milují, a spojuje rodiny z celého širokého okolí.a
Mimo soutěžní složky má studio i několik nesoutěžních 
složek, jako například přípravka pro nejmenší 3 - 5 let, 
středa - malá tělocvična v ZŠ Bezručova 15.40-16.40 h 
a dance show pro nejmenší 5 - 6let, čtvrtek v ZŠ U Lesa 
16-17 h. Profesionální a ověřené individuální přístupy ke 
každému dítěti, 21 let praxe! Skvělá parta maminek, kde 
se odreagujete po náročném dni. 
Děti učíme socializaci ve skupině, taneční základy jako 
vnímání hudby a tančení do rytmu, dodržovat pitný re-
žim, rozvíjíme jejich paměť sestavičkami, které se postu-
pem času prodlužují, hrajeme hry na taneční improvizaci, 
povídáme si s dětmi a rozvíjíme kladný vztah k trenérovi. 
Pokud vaše dítko stále tančí a neposedí, tak to jste u nás 
správně, my jsme takoví všichni.
A co nás dalšího čeká v dalších dvou měsících?  17. dubna 
se můžete těšit na náš nejstarší tým roztleskávaček v O2 
ARéNě, kde byly již po čtvrté vybrány florbalovou aso-

ciací ČR jako taneční tým, doprovázející SUPERFINÁLE 
FLORBALU 2017. A taktéž v dubnu, 30. 4., studio po-
řádá již 2. STEP CUP ŘíČANy, jedinečnou stepařskou 
soutěž v kraji. Začátečníky střídají elitní složky stepařů 
celé republiky. Úžasné pro oko diváka a přímo v našem 
městě, vřele vás zveme! 
Děkujeme našim fanouškům za podporu.  Buďte úspěšní 
s námi, buďte naší součástí! FACEBOOK studio DANCE 
EB - Taneční studio Edity Broukalové či www.danceeb.cz

 Tým studia

Nejstarší tým chEErLEadErS s novou choreografií, uvidíte v o2 
aréně

a podruhé v kategorii Senioři II D LAT. Ani naši nejmenší se 
nenechali zahanbit a v kategorii TPV Junioři I LAT si bronz 
vytančili Vojtěch Anelt s Hedvikou Kláskovou. V další nové 
kategorii TPV mládež synchro, která je speciálně pro dvo-
jice dívek, si bronzovou příčku vytančila Markéta Adamu-
sová a Klára Valíková. A nakonec další naše tanečnice Ve-
ronika Kúdelová, se svým pražským partnerem Viktorem 
Jarolímkem, získala bronz v kategorii D STT.

Závěrem bychom chtěli poděkovat partnerům a sponzo-
rům, bez kterých bychom takovou akci v tomto rozsahu 
a na této úrovni uspořádat nemohli. Poděkování patří ze-
jména městu Říčany a společnostem Penta Trading, ICZ, 
Kasia, Elektrocentrum Kadlec, Salzgitter Mannesmann 
Stahlhandel, Keso Praha, Dreamteam, Esthé, E-dkp 
a Restaurace U Labutě Rancheras. Děkujeme!

Vaše Fuego

1.místo disco dance malá skupina v kategorii ELITE

ze sportu
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Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – březen 2017    

DATUm ČAS SPOrT A KATeGOrIe PrOGrAm míSTO
4.3. 8 - 16.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany

18.00 košíková u 15 Říčany - KP Brno sportovní hala Říčany
5.3. 9.00 košíková u 15 Říčany - Pelhřimov sportovní hala Říčany
11.3. 8 - 16.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany
12.3. 9 -11.00 košíková u 14 Říčany - hradec Králové sportovní hala Říčany

13 - 18.00 kopaná mládež turnaj sportovní hala Říčany
18.3. 8 - 16.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany

9.45 - 16.00 sportovní gymnastika závody dětí hala Na Fialce Říčany
19.3. 8 - 16.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany
25.3. 8 - 16.00 florbal turnaj sportovní hala Říčany

17.00 košíková u 14 Říčany - Kolín sportovní hala Říčany
26.3. 10 - 12.00 košíková u 14 Říčany - Poděbrady sportovní hala Říčany

Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění 
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz

Klub českých turistů  
Říčany - radošovice pořádá
XXXIX. ročník turistického pochodu

OKOLím ŘíČAN – 50. rovnoběžka
Jarní setkání turistů Středočeské oblasti KČT
Datum konání: sobota 25. března 2017
Trasy pochodu: 10, 18, 24, 28, 35 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez před. přihlášky
Start: před nádražím Čd Říčany u restaurace u Kozlů
Startovné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let a členové KČT 30 Kč
Cíl: v restauraci u Kozlů, 11.00 - 18.00 hodin 
Ubytování: není zajištěno. 
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase
Vybavení: turistická mapa „okolí Prahy – východ“ 
Doprava: a) vlakem z Prahy hl. n. do Říčan (trať 221 Praha 
- Benešov) B) autobusem PId č. 381, 382, 383 nebo 387 
od metra háje do zastávky Říčany, k žel.st. nebo č. 385 
z opatova do zastávky Říčany, žel. st. 
Upozornění: akce je zařazena do „Středočeské 10“ a je 
součástí „200“
Informace:  Přemysl douša, Na Kavčí skále 1696/14, 
251 01 Říčany, tel. 323 631 616, 606 442 269, 
kct.ricany@seznam.cz, www.kct-ricany.cz 
Trasa 35 km: Říčany – červená Tz Strašín, Janovický les, 
Babice, Třebohostice, škvorec – žlutá Tz Svatý donát - červená 
Tz hradešín, rozc. V žernovickém lese, Louňovičky – po 
cyklotrase 0022 až na silnici k žernovce – modrá Tz Mukařov 
– Janovický les – Vojkov – Říčany – cíl v restauraci u Kozlů pod 
nádražím Čd (11.00 – 18.00 hodin)

Trasa 28 km: Říčany – červená Tz Strašín, Janovický les, 
Babice, Třebohostice, škvorec – žlutá Tz Na dolíkách, doubek, 
Babičky, Babičky rozcestí, Mukařov – modrá Tz Mukařov – 
Janovický les – Vojkov – Říčany – cíl v restauraci u Kozlů pod 
nádražím Čd (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 24 km: Říčany – červená Tz Strašín, Janovický les, 
Babice – vlastní značení Babičky – žlutá Tz Babičky rozcestí 
– zelená Tz žernovka, rozc. V žernovickém lese – červená 
Tz Louňovičky – po cyklotrase 0022 až na silnici k žernovce 
– modrá Tz Mukařov – Janovický les – Vojkov – Říčany – cíl 
v restauraci u Kozlů pod nádražím Čd (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 18 km: Říčany – červená Tz Strašín, Janovický les, Babice 
– vlastní značení Babičky – žlutá Tz Babičky rozcestí, Mukařov 
– modrá Tz Mukařov – Janovický les – Vojkov – Říčany – cíl 
v restauraci u Kozlů pod nádražím Čd (11.00 – 18.00 hodin)
Trasa 10 km: Říčany – červená Tz Strašín, Janovický les 
– modrá Tz Vojkov – Říčany – cíl v restauraci u Kozlů pod 
nádražím Čd (11.00 – 18.00 hodin)

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
 

Akce je pořádána za finanční  
podpory Středočeského kraje

                                                         

Klub českých turistů Říčany – Radošovice ve spolupráci s KČT Středočeská oblast 

p o ř á d á
XXXIX. ročník turistického pochodu IXL

Okolím Říčan - 50. rovnoběžka,  

Jarní setkání turistů Středočeské oblasti KČT 
Datum konání: sobota 25. března 2017

Trasy pochodu: 10, 18, 24, 28, 35 km

Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí přihlášky

Start: před nádražím ČD Říčany u restaurace U Kozlů

Startovné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let a členové KČT 30 Kč

Cíl: v restauraci U Kozlů, 11.00 - 18.00 hodin

Ubytování: není zajištěno

Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase

Vybavení: turistická mapa „Okolí Prahy – východ“ 

Doprava: A) vlakem z Prahy hl.n. do Říčan (trať 221 Praha - Benešov)

B) autobusem PID č. 381, 382, 383 nebo 387 od metra Háje do zastávky Říčany, k žel.st. nebo č.385 
z Opatova do zastávky Říčany, žel.st. 

Upozornění: Akce je zařazena do „Středočeské 10“ a je součástí „200“

Informace: Přemysl Douša

Na Kavčí skále 1696/14

251 01 Říčany

tel. 323 631 616, 606 442 269

e-mail: kct.ricany@seznam.cz

www.kct-ricany.cz

Na Vaši účast se těší pořadatelé

                  Akce je pořádána za finanční podpory Středočeského kraje.
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Taneční škola Twist Říčany 
 Zabýváme se výukou tance pro členy od 

čtyř let do dospělosti.
 Členové mají zajištěnu dlouholetou návaznost v oddílech. 
 Nejdůležitější je pro nás spokojenost dětí.
 Specializujeme se zejména na taneční a akrobatický 
rokenrol, na soutěžní formace i páry. 
 Skupiny máme jak rekreační, tak „zarputilé“.
 Zúčastňujeme se tanečních soutěží v ČR i v zahraničí, 
včetně mistrovství světa, Evropy.
 Pořádáme pravidelně jarní, podzimní a hlavně letní 
soustředění, děti tráví celoročně čas ve známém kolektivu.
 Na jaře a na podzim organizujeme mezinárodní taneč-
ní soutěž v Říčanech.

 Trenéry jsou dospělí zkušení tanečníci s trenérskou li-
cencí.
 Stále se rozvíjíme, kdo u nás začne, pokračuje od věku 
předškoláka po dospělého.
 Spolupracujeme s městem Říčany i s panem starostou 
Mgr. Kořenem.
 Naše škola i členové jsou členy národní i světové taneč-
ní federace (ČSAR i WRRC).
 Jsme mnohonásobnými mistry ČR ve formacích i v párech.
 Získali jsme 3x titul mistrů světa a mnoho dalších me-
dailí z MS a ME.
Informace na www.tstwist.cz, na faceboku. Napsat si noví 
zájemci mohou na e-mail: ts.twist@post.cz
Těší se na vás  mnoho usměvavých trenérek. 

A  také Jiří a Zuzana Boháčkovi,  
vedoucí a zakladatelé TŠ Twist Říčany
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Nábor nových žáků na druhé pololetí pokračuje i v břez-
nu. První, druhé i třetí cvičení  můžete vy, nebo Vaše děti 
navštívit na zkoušku, nezávazně a zadarmo si zacvičit ai-
kido nebo jógu.
Info na tel.: 603 841 852 nebo 
http://www.aikidoricany.cz/ zakladtel aIKIdo Morihei uešiba ho často nazýval uMěNÍM MÍru

AIKIDO Říčany

        8:15 - 9:35 16:00   -   17:20 17:30 - 18:50 19:15 - 21:00  21:00 - 21:30
16:00 -17:00     17:45 - 19:05      19:30 

Pondělí JÓGA - pro pokročilé AIKIDO pro školáky JÓGA - pro každého AIKIDO
Úterý JÓGA - pro každého  Píďata AIKIDO pro školáky AIKIDO
Středa JÓGA - meditace AIKIDO pro školáky    JÓGA - pro každého
Čtvrtek JÓGA - pro každého  Píďata AIKIDO pro školáky AIKIDO AIKIDO zbraně
Pátek JÓGA - pro pokročilé  Píďata    JÓGA - pro každého
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ODDěLeNí PrO DOSPěLé 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

ODDěLeNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: detske.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý, pátek 12.00 – 17.00 
středa 8.30 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 17.00 

Čtvrtek 23.3. 18.00  
Tereza boučková – autorské čtení
Na našem dalším autorském čtení přivítáme Terezu Bouč-
kovou, autorku mnoha úspěšných románů, novel, filmo-
vých scénářů a divadelních her. Hlavním tématem pořadu 
bude poslední román Život je nádherný.
Tereza Boučková patří k autorům, které u nás vítáme ob-
zvláště rádi. Je jednou z nejzajímavějších osobností mezi 
našimi současnými autory. Její život lze charakterizovat 
různými přívlastky – nevšední, zajímavý, komplikovaný, 
rozhodně však ne lehký. Díky svému rodinnému back- 
groundu (prostředí kolem Charty 77) to měla ve svém 
mládí dosti složité. Ale ani po změně režimu nebyl její 
život jednoduchý. Se všemi peripetiemi se vyrovnávala 
s grácií a noblesou, s filosofií „normálního“, navýsost 
slušného, zodpovědného a vysoce inteligentního člově-
ka. Tato filosofie nebyla běžnou v dobách totality a není 
běžná ani dnes. Tereza nazývá věci pravými jmény, nelže, 
nepřetvařuje se, popisuje vše tak, jak to prostě je, objek-
tivně a v souvislostech. Není zatížena autocenzurou, nej-

různějšími „korektnostmi“ apod. Její díla mají výraznou 
hloubku a moudrost. 
Přijďte ve čtvrtek 23. 3. do naší knihovny, do oddělení pro 
dospělé. Začínáme v 18.00. Vstup je volný.

březen – měsíc čtenářů
Březen je tradičně spojován s literaturou a se vším, co s ní 
souvisí. Mnozí si pamatují označení března jako „Měsíce 
knihy“. Později se s rozvojem IT techniky stal březen „Mě-
sícem internetu“. Nyní se v zaměření akcí vracíme od in-
ternetu k četbě knih a březen je tedy celostátně „Měsícem 
čtenářů“ a má sloužit k podpoře čtenářství a čtenářské 
gramotnosti. V rámci tohoto měsíce máme pro naše čte-
náře kromě uvedeného autorského čtení s Terezou Bouč-
kovou připraveny další bonusy:
„Nadílku“ knih – návštěvníkům budeme nabízet výběr 
starších knih, které si mohou zdarma odnést (do vyčerpá-
ní zásob).
„Amnestii“ – čtenářům budeme v březnu odpouštět 
sankce za první upomínku při opožděném vrácení knih. 

Galerie Kotelna zahájila svou 10. výstavní sezónu vernisá-
ží výstavy Elišky Jakubíčkové – Soucit. Příjemnou atmo-
sféru obrazů podtrhla hrou na harfu Iva Pokorná.  Výstava 
potrvá do 18. 3. 2017.
V dalších měsících pro vás chystáme novinku (jedna auk-
ce - jeden obraz)a v květnu již tradiční Festival amatérské-
ho umění. 
Více informací najdete na www.galeriekotelna.cz.

Plakát_spad.indd   1 9.11.2016   14:19:55

co se děje v kultuře
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03 březen
PRogRam 2017

PŘIPRAVU-
JEME

Sto zvířat 
 Pá 31 / 03 / 2017 – 20.00
   KonceRt oblíbené sKa KaPely.  

bandleaderS Jazz band
 st 12 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt KaPelníKů – jediný v česKé  
   RePublice. KonceRt z cyKlu „jazzové  
   večery v říčanech”.  

honza nedvěd 
– 50 let na podiu!
 nejznámějšího českého folkového a trampského písničkáře jistě netřeba 
představovat, vždyť jeho písně se učí i děti ve školách z čítanek. letos oslaví Honza 
50 let na pódiu. Hrál různé žánry v různých formacích, než se ustálil ve své typické 
písničkářské poloze, kterou znají snad všichni. za tu dobu vydal přes 20 desek. Po dvou 
letech odmlky, kdy se věnoval především skládání a odpočinku, se nyní rozhodl znovu 
se postavit na „prkna“ a vyslyšet přání svých fanoušků. Ke spolupráci přizval dvě skvělé 
hudební osobnosti: 

jindra Koníř – vynikající hráč na klávesové nástroje, dirigent, skladatel, aranžér. v roce 
2001 se stal nositelem prestižní světové ceny antonína dvořáka. byla mu předána 
za vynikající přínos umění v oblasti hudby. Působil v zahraničí s mnoha významnými 
celebritami (demis Roussos, Petula clark, magic Plattens). Po návratu do republiky hrál 
několik let s Honzou nedvědem či lenkou Filipovou. aktuálně bude hostem tour Honzy 
nedvěda.

Pavel helan – písničkář, hráč na kytaru a ukulele, skladatel, pohotový moderátor  
a průvodce pořadu.  na pozdim roku 2013 se stal finalistou soutěže československo má 
talent. v roce 2014 vydal cd ibůh a vyjel na první samostatné ajfon tour. v roce 2015 
absolvoval festivaly v čR i na slovensku, byl hostem Hradišťanu, tomáše Kluse.  aktuálně 
bude hostem tour Honzy nedvěda.

v pořadu uslyšíte nejznámější nedvědovky (Kohout, Podvod, bible) a také písničky  
z posledního cd souhvězdí jisker.

těšíme se na vás.

Kalabis Kvintet a Martin KasíK 
– březnový koncert Kruhu přátel hudby
 dechové kvinteto Kalabis kvintet bylo založeno studentkami Hamu v Praze v roce 
2012. Hraje ve složení zuzana bandúrová – flétna, jarmila vávrová – hoboj, nela 
durníková – klarinet, denisa beňovská – fagot a adéla triebeneklová – lesní roh. 

soubor již krátce po svém založení dosáhl významných mezinárodních úspěchů.  
v srpnu 2014 získal dvě první ceny v interpretačních soutěžích v Rakousku – „viktor 
Kalabis prize“ a „czech contemporary music“. součástí ocenění bylo vystoupení  
v rámci slavnostního koncertu ve vídeňském rozhlase oRF. v říjnu 2014 získalo 
kvinteto 1. cenu a titul laureáta na soutěži Karla ditterse z dittersdorfu ve vidnavě  
a rovněž přijalo pozvání následně vystoupit jako host mezinárodních kurzů clarimania 
v polské Wroclawi. jeden z největších úspěchů kvinteta je 3. cena a titul laureáta  
na 8. ročníku mezinárodní soutěže dechových kvintetů v marseille (concours 
international de Quintette à vent), která se uskutečnila v únoru 2015.

na říčanském koncertu kvintet vystoupí společně s klavíristou martinem Kasíkem,  
který patří k nejvýraznějším osobnostem naší hudební scény. měli jsme již možnost 
jej slyšet i v našem kulturním centru při sólovém recitálu. jeho úspěšnou kariéru 
odstartovala vítězství v soutěži Pražského jara v roce 1998 a young concert artists 
v new yorku v roce 1999.  následovaly koncerty na prestižních světových pódiích  
a spolupráce s předními hudebníky, dirigenty a orchestry. mimo svou koncertní činnost 
se martin Kasík věnuje také pedagogické práci na amu v Praze a Pražské konzervatoři.

sto zvířat 
– elePhantoUr 2017
 Kapela sto zvíŘat přichází do své dvacáté sedmé sezóny jistým krokem a s Písní 
na rtech. Pro rok 2017 si tahle devítičlenná parta sestavila klubový program sešitý  
ze svých největších pecek a hitovek, a tudíž se diváci mohou těšit na své oblíbené 
songy jako Píseň, Poprvé, alice se dala na pití, Podpaží, nejkratší cesta, Škola  
a další, které ke zvířecí koncertní atmosféře neodmyslitelně patří.

taneční záKladní KUrzy Pro Mládež  
–  sezóna 2017
oznamujeme  vám,  že  základní  kurzy  tance  a společenského chování 
budou zahájeny v sobotu  9. září  2017 v 17.00 a 20.00 hodin v sále 
Kc labuť. taneční kurzy vede taneční mistr ing. ivan vít s partnerkou 
paní janou vítovou.

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

Honza nedvěd a přátelé
 Po 06 / 03 / 2017 – 19.30
   KonceRt nejznámějŠíHo česKéHo  
   FolKovéHo a tRamPsKéHo PísničKáŘe.  

návštěvní den  
u MiloSlava šiMka 
 Út 07 / 03 / 2017 – 20.00
   Pásmo PísničeK, PovídeK,  
   scéneK a vyPRávění...  

 Koncert y 

Petr Kolář s KaPeloU
st akustický koncert jednoho z předních českých zpěváků s kapelou.

 sPolečnos t a ta nec 

Ples zdravotní a záchranné slUžby
so

 Koncert y 

honza nedvěd a Přátelé
Po Koncert nejznámějšího českého folkového a trampského písničkáře.

 diva dlo 

návštěvní den U Miloslava šiMKa
Út zábavný pořad ve stylu legendárních návštěvních dnů Šimka a grossmanna. 
Účinkují:luděk sobota, jiří Krampol, Miluška voborníková, viktor sodoma, 
Petr jablonský, jana svobodová, adriana sobotová a případní další hosté...

 vá žn á hUdba 

Kalabis qUintett (dechový Kvintet) 
a Martin KasíK – Klavír
st Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 sPolečnos t a ta nec 

Ples zš bezrUčova
Pá 

 sPolečnos t a ta nec 

Ples jazyKové šKoly langfor
so 

 sPolečnos t a ta nec 

setKání seniorů
Po seniorcentrum Říčany.

 Koncert y 

jazz Messengers václava fialy
st Koncert z cyklu „jazzové večery v říčanech”.

 Koncert y 

benefiční Koncert Pro adélKU
st Host: aneta langerová, Účinkují: Michal daněk, jakub stawarczyk, 
jakub bureš, Martin smejkal, ráchel skleničková, nela hofmanová, školní 
kapela troufalost a děti z bezručovky. 

 beseda 

Petr hirsch – 
šestnáctitisíciKiloMetrovej 
vejšlaP
čt beseda s poutníkem Petrem Hirschem o 16 000 km pěšího putování a 31 
měsíců na cestě z domova ve dvoře Králové nad labem k třem poutním místům 
křesťanství. santiago de compostela, Řím a jeruzalém .

 Koncert y 

sto zvířat
Pá Koncert oblíbené ska kapely. 

 sPolečnos t a ta nec 

tančírna proběhne v termínech 14.3. a 30.3. od 19h.
těšíme se na vaši návštěvu!
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Monkey buSineSS 
 Pá 05 / 05 / 2017 – 20.00
   už jsi zaPlatil daň z PRáva na život?  
   MonKey bUsiness na novém  
   Klubovém touR 2017.  

Hradišťan & Jiří pavlica
 Út 04 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt oblíbenéHo sesKuPení.  

info@kclabut.cz

nebUď labUť a  zajdi na KultuRu!

14.00
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20.00
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20.00

31

18.30
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Žena za pulteM ii 
 Út 18 / 04 / 2017 – 20.00
   jiří lábUs a oldřich Kaiser  
   v Komedii, KteRá je taK Šílená,  
   že to možná jednou může  
   být PRavda.  

abba world revival
 Pá 21 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt oblíbené Revivalové KaPely.  

pepa zíMa S kapelou
 st 17 / 05 / 2017 – 19.30
   KonceRt oblíbenéHo sesKuPení.  

19.30

08

19.00

14 a 30
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 sPolečnos t a ta nec 

Ples zdravotní a záchranné slUžby
so

 Koncert y 

honza nedvěd a Přátelé
Po Koncert nejznámějšího českého folkového a trampského písničkáře.

 diva dlo 

návštěvní den U Miloslava šiMKa
Út zábavný pořad ve stylu legendárních návštěvních dnů Šimka a grossmanna. 
Účinkují:luděk sobota, jiří Krampol, Miluška voborníková, viktor sodoma, 
Petr jablonský, jana svobodová, adriana sobotová a případní další hosté...

 vá žn á hUdba 

Kalabis qUintett (dechový Kvintet) 
a Martin KasíK – Klavír
st Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 sPolečnos t a ta nec 

Ples zš bezrUčova
Pá 

 sPolečnos t a ta nec 

Ples jazyKové šKoly langfor
so 

 sPolečnos t a ta nec 

setKání seniorů
Po seniorcentrum Říčany.

 Koncert y 

jazz Messengers václava fialy
st Koncert z cyklu „jazzové večery v říčanech”.

 Koncert y 

benefiční Koncert Pro adélKU
st Host: aneta langerová, Účinkují: Michal daněk, jakub stawarczyk, 
jakub bureš, Martin smejkal, ráchel skleničková, nela hofmanová, školní 
kapela troufalost a děti z bezručovky. 

 beseda 

Petr hirsch – 
šestnáctitisíciKiloMetrovej 
vejšlaP
čt beseda s poutníkem Petrem Hirschem o 16 000 km pěšího putování a 31 
měsíců na cestě z domova ve dvoře Králové nad labem k třem poutním místům 
křesťanství. santiago de compostela, Řím a jeruzalém .

 Koncert y 

sto zvířat
Pá Koncert oblíbené ska kapely. 

 sPolečnos t a ta nec 

tančírna proběhne v termínech 14.3. a 30.3. od 19h.
těšíme se na vaši návštěvu!

20.00

01

19.30

06

19.00

04

20.00

10
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Monkey buSineSS 
 Pá 05 / 05 / 2017 – 20.00
   už jsi zaPlatil daň z PRáva na život?  
   MonKey bUsiness na novém  
   Klubovém touR 2017.  

Hradišťan & Jiří pavlica
 Út 04 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt oblíbenéHo sesKuPení.  

info@kclabut.cz

nebUď labUť a  zajdi na KultuRu!

14.00
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20.00

15

20.00

31
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Žena za pulteM ii 
 Út 18 / 04 / 2017 – 20.00
   jiří lábUs a oldřich Kaiser  
   v Komedii, KteRá je taK Šílená,  
   že to možná jednou může  
   být PRavda.  

abba world revival
 Pá 21 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt oblíbené Revivalové KaPely.  

pepa zíMa S kapelou
 st 17 / 05 / 2017 – 19.30
   KonceRt oblíbenéHo sesKuPení.  

19.30

08

19.00

14 a 30



co se děje v kultuře

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 
rezervovat.

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

Výstava Letadla 
a drony
od 14. 12.  2016 do 12. 3.  2017
Podívejte se s námi na různé typy mo-
delů letadel a modelářských motorů. 
Jak takové modely vznikají, a jaké 
síly drží modely i skutečná letadla 
ve vzduchu?  Seznámíme se s dro-
ny, které v současné době procházejí 
bouřlivým vývojem.  Jako bonus si 
budete moci sáhnout i na části letadla 
vyráběného v Čechách, legendárního 
Albatrosu.
V Říčanech a okolí žijí a působí hobby 
modeláři, ale také lidé, kteří svůj život 
s letadly spojili profesně. Představíme 
legendu mezi modeláři u nás i v zahra-
ničí, Ing. Štefana Gašparína, který na-
vrhl a sestrojil více než 60 typů motorů 
poháněných oxidem uhličitým. 
Součástí prohlídky výstavy jsou akti-
vity pro děti a dospělé – skládání vr-
tulníku ze stavebnice, výroba papíro-
vého modelu letadýlka, zkouška letu 
házedla a vrtulky, vyzkoušení pilotní 
kombinézy a letecké přilby.
V muzeu je možné zakoupit některé 
modely.

Doprovodný program k výstavě:

Letadlo na zahradě 
od 26. února do 12. března 
máme na zahradě Muzea Říčany 
zapůjčený trup kluzáku L13-Blaník 
z Aeroklubu Kolín. Všichni návštěv-
níci výstavy Letadla a drony si mohou 
vyzkoušet nastoupit do řídící kabiny 
a vžít se na chvíli do kůže pilota.

Setkání s pilotem 
neděle 12. března od 14:00
Zajímá vás, jak se stát hobby pilo-
tem? Co je k létání potřeba a jak dlou-

ho trvá výcvik? Co piloty omezuje 
a zda mají při každém letu padáky? 
Pilot Václav Sehnal z Aeroklubu Ko-
lín bude vyprávět o létání a letadlech. 
Na závěr povídání uvidíte stěhování 
trupu letadla L13-Blaník ze zahrady 
a jeho odjezd z Říčan.

Vstupné 50 Kč (zahrnuje i vstup na 
výstavu)

Od 13. března budeme připravovat 
novou výstavu „Pravěký svět v ob-
razech“ přístupnou od dubna.

CyKLUS PŘeDNáŠeK KOLem SVěTA:    
Divoký muž na křídlech Andalusie 

úterý 7. března od 18:00
O neobvyklém putování po krajích 
jižního Španělska s výtvarníkem 
a amatérským geologem Lukášem 
Gavlovským. Beseda třeba o tom, jak 
lze prožívat krajinu bez fotoaparátu 
a jiných přístrojů, povídání o opojné 
samotě, spánku pod klenbou oblohy 
i skal, vyprávění o komunitách lidí, 
kteří žijí mimo běžný systém. Namísto 
zhlédnutí fotodokumentace cesty si 
budete moci ohmatat sbírku naleze-
ných kamenů, prohlédnout si kresby 
vytvořené  přírodními pigmenty a po-
jidly a nahlédnete do deníku, který se 
autor chystá vydat pro své přátele.

Vypráví Lukáš Gavlovský
Vstupné 50 Kč
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co se děje v kultuře

Měření času patřilo vždy k důležitým 
a pro lidskou společnost potřebným 
dovednostem, proto různé druhy 
hodin patřily již odedávna k artefak-
tům utvářejícím rámec každodenní-
ho života. Rovněž říčanské muzeum 
uchovává ve svých sbírkách kolekci 
historických hodin. Jedny z nich 
vám dnes představíme.
Jedná se o jihoněmecké pozdně 
barokní mechanické hodiny, tzv. 
caplovky. Český název caplovky či 
capovky je odvozen z německého 
označení Zappler-Uhr, které odka-
zuje na charakteristický prvek toho-
to typu hodin, jímž je malé kyvadél-
ko před ciferníkem. Toto kyvadélko 
(něm. Zappler, od slovesa zappeln, 
česky označováno jako capl) sloužilo 
jako tzv. oscilátor, tj. zařízení zajišťu-
jící náležitou rychlost chodu hodin. 
Vlastní hodinový stroj je zakryt 
mosaznou přední deskou s tepanou 
rokajovou ornamentální výzdobou. 
V té se nalézá ciferník s římský-
mi i arabskými číslicemi. Římské 

označují hodiny, arabské minuty 
(v pětiminutových intervalech).
Na ciferníku nalezneme také vyrytý 
podpis, resp. firmu výrobce „Rieff 
Passau“. Další pátrání přineslo 
zpřesnění údajů, a tak můžeme říci, 
že se jedná o výrobek hodinářského 
mistra Franze Antona Rieffa z ba-
vorského Pasova. O něm víme, že 
se narodil v tirolském Tannheimu 
kolem roku 1720, po vyučení a tova-
ryšském vandru se v polovině století 
oženil s dcerou pasovského hodi-
náře Franze Antona Riebingarta, 
převzal dílnu po svém tchánovi a pů-
sobil v Pasově až do své smrti roku 
1794. To nám umožňuje i bezpečně 
určit stáří hodin. Byly zhotoveny bě-
hem 2. poloviny 18. století.
Vraťme se ale k hodinám samot-
ným. Kromě ciferníku je přední 
strana opatřena samozřejmě ho-
dinovou a minutovou ručičkou, 
a oním kyvadélkem – caplem. Celý 
mechanismus je pak umístěn ve 
schránce opatřené z přední strany 

prosklenými dvířky a tvořící hlavici 
dřevěné skříně, resp. stojanu. Dutý 
dřík stojanu postavený na ozdob-
né patce vytváří prostor pro závaží 
zavěšená na systému šňůr, jež jsou 
přístupná pomocí plnostěnných 
dvířek.    

Jan Andrle

Z mUZeJNíCH SbíreK: Hodiny Caplovky

rukodělná dílna:  
Ovečky ze šustí 
úterý 21. března od 18:00
Přijďte si vyzkoušet tradiční výrobu 
figurek z kukuřičného šustí.  Každý 
účastník si vyrobí jednu ovečku, vyu-
žít ji můžete jako velikonoční dekora-
ci. Dílna je vhodná i pro děti od 10 let 
(v doprovodu rodičů).

Dílnu povede Renata Schnáblová
Vstupné 180 Kč 

Rezervace na telefonu 
605 169 533 a na e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.

rukodělná dílna: morana
středa 22. března od 17:00
Přijďte se podílet na společném vytvá-
ření říčanské Morany, která bude vyná-
šena o Smrtné neděli 2. dubna. Vyrobte 
si také svou Moranu. Kromě radosti ze 
společného tvoření se i něco dozvíte 
o této zajímavé tradici. Přineste si na 
zdobení vyfouklá vejce, prázdné ulity 
a mašle, ostatní materiál bude zajištěn. 

Dílnu povede etnografka 
Klára Pilíková
Vstupné 50 Kč 

Příměstský přírodovědný 
tábor: Hurá do pravěku!
Kdy: 10. – 14. července 2017, každý 
den od 8:30 do 16:30 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic a její 
okolí
Pro koho: děti od 7 do 12 let (od 
ukončené 1. třídy)
Cena: 2 500 Kč (v ceně stravování – 
denně 2 svačiny, oběd, pitný režim, 
program, lektoři)
Sourozenecká cena:  2 200 Kč / dítě  
Vydejte se s námi do pradávných dob. 
Tušíte, jak žili pravěcí lidé? Jaká zví-
řata se proháněla po Říčansku a jaké 
rostliny přežily do současnosti? Čeká 
nás týden v přírodě plný dobrodruž-
ství, her a objevování. A možná uloví-
me i mamuta!
Rezervace na telefonu 
605 169 533 a na e-mailu: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz. 

Příměstský řemeslný tábor v srpnu je 
již obsazen, evidujeme náhradníky.
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 18.3. Říčany Eliška Jakubíčková - soucit – Výstava v Galerii Kotelna.

1.3. Říčany 20.00
Petr Kolář s kapelou – Akustický koncert jednoho z předních českých zpěváků s kapelou. Kulturní 
centrum Labuť.

2.3. Kamenice 9.00 Na kouzelném paloučku – Pořad vhodný pro děti od 3 do 10 let, vstupné 50 Kč. Kulturní dům.

2.3. Kamenice 19.30
Věra Špinarová a Adam Pavlík band – Nový exkluzivní koncertní program pro rok 2017. Vstupné 390 
Kč. Kulturní dům.

3.3.-4.3. Říčany
14.00-
18.00

Výměnný bazar oblečení – Kolik kusů dětského oblečení přinesete, tolik si můžete odnést. Zbylé oděvy 
budou věnovány na charitu. Vstupné na oba dny 30 Kč. Muzeum.

4.3. Uhříněves 14.- 16.00 Dětský karneval – Tradiční dětský karneval, vstupné 50 Kč, dospělí 100 Kč. Divadlo U22.

4.3. Uhříněves 19.30
Maškarní ples – Večerní maškarní zábava pro dospělé, hraje kapela Corebells. Vstupné 150 Kč, balkón 
a stání 100 Kč. Divadlo U22.

4.3. Říčany 20.00 Ples Zdravotní a záchranné služby – Kulturní centrum Labuť

4.3. Hrusice 20.00
Maškarní ples – Pořádají baráčníci v sokolovně, vstupné 100 Kč. Hraje Studio 95, bohatá tombola, 
masky vítány.

5.3. Říčany 10.30 O dvanácti měsíčkách – Hraje divadélko Romaneto, kaple Olivovy dětské léčebny.

6.3. Říčany 19.30 Honza Nedvěd – Náhradní termín přeloženého koncertu. Kulturní centrum Labuť.

7.3. Říčany 20.00 Návštěvní den u Miloslava Šimka – Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění…. Kulturní centrum Labuť.

8.3. Kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – Klub U Boudů

8.3. Říčany 19.30 Kalabis Quintett a Martin Kasík - klavír – Koncert z cyklu „Kruh přátel hudby“. Kulturní centrum Labuť.

10.3. Říčany 20.00 Ples ZŠ Bezručova – Kulturní centrum Labuť.

11.3. Uhříněves 10.30 O křišťálovém srdci – Pohádka pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

11.3. Říčany 20.00 Ples Jazykové školy LANGFOR – Kulturní centrum Labuť.

14.3. Kolovraty 19.00 Turnaj 3D piškvorek – Klub U Boudů

14.3. Uhříněves 19.30 Nezmaři – Koncert folkové skupiny, vstupné 290 Kč, balkón 190 Kč. Divadlo U22.

16.3. Uhříněves 15.00
Kavárenské posezení s dílnou - plstěný šperk – Vyzkoušíte si techniku plstění a vytvoříte si originální 
šperky a doplňky. Cena 100 Kč, určeno pro dospělé. Divadelní kavárna Divadla U22.

16.3. Říčany 20.00
Radůza - ZRUŠENO – Přeložený koncert oblíbené písničkářky, skladatelky a spisovatelky. Kulturní 
centrum Labuť.

17.3. Strančice 19.00 Vztahy na úrovni – Představení Divadelní společnosti HÁTA. Vstupné 250 Kč, sokolovna.

18.3. Štiřín 19.30
Květinkový ples – Večerem provází Hana Heřmánková a Václav Větvička, vstupné 600 Kč. Zámek 
Štiřín - Salmův dvůr.

18.3.
Týnec nad 
Sázavou

21.00
Queenie – Koncert skupiny World Queen Tribute Band. Vstupné 180 Kč v předprodeji, 250 Kč na 
místě. Hotel Týnec.

19.3. Říčany 7.26
Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Všenory - Jíloviště - Měchenice, 14 km. Odjezd vlakem ze 
Říčan v 7.26 hod. Přihlášky na tel. 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

19.3. Mnichovice 14.00 Taneční odpoledne pro seniory – Mnichovická krčma.

22.3. Říčany 18.30.
Benefiční koncert pro Adélku – Koncert pořádaný ZŠ Bezručova, host Aneta Langerová, moderuje Hana 
Scharffová. Výtěžek z koncertu půjde na konto Bariéry pro Adélu Hruškovou. Kulturní centrum Labuť.

ladŮv kraj a okolí...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

co se děje v kultuře
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23.3. Říčany 18.00
Petr Hirsch - Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap – Beseda s poutníkem Petrem Hirschem o 16000 km 
pěšího putování a 31 měsíců na cestě z domova ve Dvoře Králové nad Labem k třem poutním místům 
křesťanství. Vstupné 80 Kč. Kulturní centrum Labuť.

25.3. Uhříněves 10.30
Sobotní pohádka – Princezna a kouzelná větvička. Romantická pohádka pro děti od čtyř let. Vstupné 
100 Kč, rodinné vstupné sleva 20%. Divadlo U22.

27.3. Kolovraty 19.00 Ryvolovky nestárnou – Koncert - Miki Ryvola a H.R.A.-Hoboes Revival Alva. Klub U Boudů.

28.3. Kolovraty 20.00 Mystéria starověku – Klub U Boudů

30.3.-20.8. Říčany Podivuhodný pravěk – Výstava v Muzeu.

31.3. Říčany 20.00
Sto zvířat - ELEPHANTOUR 2017 – Koncert oblíbené kapely, vstupné 200 Kč, na místě 220 Kč. 
Kultruní centrum Labuť.
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historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Prezentovaná fotografie z doby před rokem 1942 ukazuje netradiční pohled na střed města z mírného návrší 
mezi dnešními ulicemi Lipanská a rooseveltova. Vpravo od kostelní věže se na horizontu nalézá tehdejší 
hotel Monopol (dnes areál nemocnice). V pozadí zcela vpravo vidíme tehdy ještě nezastavěné louky.


