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Hlavní téma:

Říčany bezpečnější
Policisté zveřejnili statistiky kriminality



Pavlína Šantorová  
Filková
ředitelka MAS Říčansko

Z ročních období mám nejraději jaro. Líbí se mi krásné barvy po černobílé zimě, probouzející se příroda, 
vůně zeminy a hlavně jsem vděčná za delší dny. Projít okolo zahradnictví, aniž bych se zastavila a něco 
nekoupila, je pro mě nemožné. Letošní jaro očekávám s ještě větší radostí, jelikož pro MASku konečně 
bude znamenat zlom v čekání na evropské peníze, které chceme do území Říčanska získat. Kdo neví, co 
je MAS, tak je to zkratka pro místní akční skupinu (anglicky Locall Active Group). Akční skupiny jsou 
napříč Evropskou unií a jen v České republice jich je 185. Každá MAS má vyčleněny evropské peníze 
na projekty pro mateřské a základní školy, pro hasiče, zemědělce, podnikatele v cestovním ruchu nebo 
sociálním podnikání, projekty zaměřené na veřejnou infrastrukturu, dopravu, bezpečnost, na podporu 
rodin s dětmi - příměstské tábory, dětské skupiny, družiny apod. MAS Říčansko tvoří území 35 obcí a již 
v minulosti jsme podpořili projekty za cca 48 mil. Kč. Nové dotační období přináší více jak dvojnásobek 
této podpory. Pro jejich čerpání jsme ale museli vytvořit obsáhlý strategický dokument. Tento dokument 
se tvořil za neustále pozměňovaných podmínek doslova několik let, aby nakonec procházel složitým 
hodnocením ministerstev. A právě letošní jaro znamená cílovou čáru, kdy budeme vědět, že naše práce 
nebyla zbytečná a budete k nám moci podávat své projektové záměry.

Přestože prioritou říčanské MASky je získávání těchto evropských peněz, naši práci můžete vidět i jin-
de. Setkáváte se s námi na pravidelných akcích v regionu a nejbližší příležitostí je jarní Festival bylinek 
v Říčanech a Den země ve Světicích na hájence. Vidět nás můžete i na podzimním Festivalu řemesel ve 
Strančicích, Veletrhu neziskových organizací a pořádali jsme pro vás pravidelný čertů rej na náměstí 
v Říčanech. Také si nás můžete spojit s regionální značkou Zápraží originální produkt®, která pomáhá 
drobným podnikatelům rozvíjet své sny. 

Práce v MASce je velmi pestrá a není to jen o evropských penězích, je to i o společném setkávání a komu-
nitním plánování. MASka okolo sebe propojuje lidi, kteří nechtějí jen pasivně sedět, koukat a kritizovat. 
Slovo akční v tomto smyslu je na svém místě. 

Přeji všem čtenářům Kurýru hodně akčních pozitivně barevných jarních dní.

Slovo úvodem

2 texty.kuryr@ricany.cz



Obsah

Věstník města a MěÚ Říčany, doručovaný 
zdarMa do schránek v Říčanech, Pacově, 
Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách 
v nákladu 6 900 ks. 
Číslo 4, duben 2017.  
www.kuryr-ricany.cz

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

Příjem příspěvků a inzerce:  
Turistické a informační centrum  
Masarykovo nám. 83/1 (přízemí Staré radnice) 
251 01 Říčany 
telefon: 323 618 169 
e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz 
e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz 
Po – Čt 8.30–12.00 a 12.30–17.00 
Pá  8.30–12.00 a 12.30–16.00

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

Tisk: Tiskárna Libertas, a. s.

Nevyžádané podklady se nevracejí. redakce 
děkuje za pochopení, že některé texty je třeba 
upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál.

Uzávěrka pro příští, květnové, číslo  
je ve čtvrtek 13. dubna pro příspěvky 
i pro inzerci.

Příští vydání bude distribuováno  
28. až 30. dubna 2017.

Na obálce: Před loňskými Velikonocemi 
ozdobily nádvoří hradu děti z říčanských škol 
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Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 12. 4. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

 Vladimír Kořen, starosta města

Krátce z březnového Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo schválilo výroční zprávu o činnosti útva-
ru interního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 
2016 dle přílohy.
u Rada města doporučila a Zastupitelstvo města Říčany 
prohlásilo, že návrh změny č. 3 regulačního plánu centra 
lokality Voděradská není v rozporu s výsledky jeho pro-
jednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. Následně zastupitelé 
schválili vydání tohoto regulačního plánu.
u Zastupitelé také upravili zadání změny č. 3 územního 
plánu Říčan.
u Zastupitelstvem prošla revize investičního záměru 
akce Inženýrské sítě v ul. Na Hradě, Říčany dle přílohy 
a ukládá OSM zahájit přípravné práce na realizaci stavby.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o bez-
úplatném převodu pozemku parc. č. 1692/8 o výměře 128 
m2 (vodní plocha) v k. ú. Říčany u Prahy od České republi-
ky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
za podmínky zřízení věcného práva podle § 1761 občan-
ského zákoníku spočívající v závazku nabyvatele (města 
Říčany) nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástav-
ním právem, a to po dobu 10 let.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o umož-
nění realizovat cyklostezku mezi městem Říčany jako sta-
vebníkem a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvko-
vou organizací jako vlastníkem pozemků. Jde o pozemky 
parc. č. 1671/2, parc. č. 1832/13, parc. č. 1832/12, parc. 
č. 1832/6, parc. č. 1697/1 a parc. č. 959 vše v katastrálním 
území Říčany u Prahy, v obci Říčany, a souhlasí s podáním 
žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených 
stavbou cyklostezky Středočeskému kraji do 1 roku ode 
dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1 
k budoucí darovací smlouvě se společností Haus Real, 
s. r. o. jako budoucím dárcem a městem Říčany jako bu-
doucím obdarovaným. Obsahem dodatku je prodloužení 
termínu pro bezúplatné převedení části pozemku parc. č. 
989/13 o výměře cca 2.702 m2 v k. ú.  Říčany u Prahy do 
vlastnictví města Říčany do 31. 12. 2018.
u Zastupitelé schválili dodatek č. 3 ke Koncesní smlouvě, 
uzavřené mezi městem Říčany, a 1. SčV, a. s. Dodatek č. 3 
je uzavírán za účelem umožnění aktualizace Platebního 
Mechanismu v souladu s novými právními předpisy a no-
vým Modelem a Nástrojem (verze II.0.11PP) zpracova-
ným Statním Fondem Životního Prostředí ČR.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dohody o narov-
nání se Středočeským krajem. Předmětem bude narovná-
ní sporných nároků mezi smluvními stranami – úhrady 
doplatku ve výši 129 900 Kč bez DPH (157 179 Kč vč. 
DPH) za uložení inženýrských sítí budovaných v rámci 
stavby Kanalizace a vodovod Strašín a uložených na po-
zemcích parc. č. 619/12 a 640/1, k. ú. Strašín u Říčan, 
a pozemku parc. č. 954/3, k. ú. Tehovec s tím, že město 
Říčany se zavazuje tento doplatek Středočeskému kraji 
uhradit.

u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku města 
Říčany, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ří-
čany č. 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích, na základě které se 
do vyhlášky doplňuje seznam konkrétních akcí spojených 
s hudební produkcí, které mohou být konány po 22. hodině.
u Zastupitelé schválili rozdělení finančních prostředků 
na žádosti podané v programu Reprezentace pro první 
pololetí 2017 v celkové výši 150 000 Kč. Jednotliví žada-
telé, kteří splnili podmínky pro přidělení dotace, získají 
dotaci ve výši 100 %, tedy 30 000 Kč, a to ti, co se umístili 
na 1. – 3. místě, a po 20 000 Kč bude rozděleno pro zbylé 
žadatele, kteří se umístili na 4. – 6. místě.
u Zastupitelstvo schválilo v souladu s nařízením vlády 
č. 414/2016 Sb., kterým se smění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
s účinností do 1. 3. 2017 tyto výše odměn. V případě soubě-
hu funkcí se výše odměn za jednotlivé funkce sčítá.

1. místostarosta                     36 114,00    
zastupitel                          909,00    
radní                       2 606,00    
předseda výboru                       2 228,00    
člen výboru                       1 840,00    
předseda komise                                -      
člen komise                                -      

u Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o petici k ná-
vrhu novely článku 5 Pravidla pohybu psů na veřejném 
prostranství OZV č. 2/2016, která upravuje zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných pro-
stranstvích. Petice byla na MěÚ doručena dne 17. 2. 2017 
a je evidována pod č. ev. 14050/2017.
u Zastupitelé souhlasili s uvolněním 1 645 000  Kč z re-
zervy FRM na krytí nákladů investiční akce Rozšíření 
chodníku 17. listopadu a ukládá odboru finančnímu zajis-
tit potřebná rozpočtová opatření.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz
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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 19. 4.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 26.4. 

Krátce z rady 23. 2. 2017
u Rada navrhla v souladu s ust. čl. VII. odst. 2 zakládací 
listiny, aby shromáždění zakladatelů za zakladatele město 
Říčany jmenovalo za členy správní rady Komunitního centra 
Říčany Hanu Špačkovou a Vladimíra Kořena. Hanu Špačko-
vou rada pověřila jednáním za zakladatele město Říčany ve 
věci jmenování nových členů správní a dozorčí rady Komu-
nitního centra Říčany o.p.s. Za člena dozorčí rady Komunit-
ního centra Říčany rada navrhla Jarmilu Voráčkovou. 

Krátce z rady 2. 3. 2017
u Rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení služebnosti za účelem zřízení, udržování a provozo-
vání stavby „Pěší propojení OC R1 vlečkou – Říčany, 1. eta-
pa“ mezi budoucím povinným městem Říčany a budoucím 
oprávněným společností CONTERA Investment III., s.r.o.
u Radní souhlasili s uzavřením Dohody o vytvoření spo-
lečného školského obvodu a poskytnutí finančního pří-
spěvku mezi Městem Říčany a obcí Březí k zajištění plnění 
povinné předškolní docházky a předškolního vzdělávání 
dětí s místem trvalého pobytu na území obce Březí, a to na 
dobu určitou do 31. 8. 2020. 
u Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako ob-
jednatelem a zhotovitelem ATALIAN CZ, s.r.o. na čištění 
vpustí a výměnu mříží a košů dešťových vpustí bylo radou 
odsouhlaseno.
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s Cen-
trem sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., jejímž předmětem 
je poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč na pod-
poru sociálních služeb týdenního stacionáře a sociálně te-
rapeutických dílen pro občany z Říčan a zároveň schvaluje 
uvolnění částky 7 000 Kč z humanitárního fondu. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je realizace dětského trampolínového hřiště 
na parcelním č. 69/12, v katastrálním území Říčany – Ra-
došovice, mezi městem Říčany jako objednatelem a zho-
tovitelem 4Soft, s.r.o. za cenu 500 000 Kč včetně DPH.
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 4/2017 „Územní 
studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Říčany“ dodavatele Proces – Centrum pro rozvoj obcí 
a regionů s.r.o. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo za 
cenu 2 178 000 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je zho-
tovení územně plánovacího podkladu – územní studie kraji-
ny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany.
u Rada souhlasila v souladu s článkem 4, odst. 4.5, písm. 
b) zřizovací listiny 3. základní školy u Říčanského lesa 
Říčany, Školní 2400/4, příspěvková organizace s dlou-
hodobým pronájmem prostor školy ve 3. NP pro potřeby 
poradenského pracoviště Pedagogicko-psychologické po-
radny Středočeského kraje se sídlem Jaselská 826/4 Kolín 
v rozsahu a za ceny uvedené v žádosti ředitele školy.
u Rada uvolnila 121 000 Kč ze své rezervy na rozšíření 
mobilní aplikace „Říčany v mobilu“, radní odsouhlasili.
u Rada doporučila Zastupitelstvu vydat obecně závaznou 
vyhlášku města Říčany, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška města Říčany č. 2/2016 k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostran-
stvích, na základě které se do vyhlášky doplňuje seznam 
konkrétních akcí spojených s hudební produkcí, které mo-
hou být konány po 22. hodině.

Krátce z rady 9. 3. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na vý-
kon technického dozoru investice na stavbu „Rekonstruk-
ce komunikace Nerudova, Říčany“ s firmou NDCon s.r.o. 
za cenu 24 200 Kč včetně DPH.
u Rada doporučila Zastupitelstvu uzavření dodatku č. 3 
k veřejnoprávní smlouvě s Olivovou dětskou léčebnou, je-
hož předmětem je změna účelu u veřejnoprávní smlouvy, 
a to na pořízení 2 ks rehabilitačních van, a prodlužuje ter-
mín realizace a vyúčtování do 31. 12. 2017.
u Radní odsouhlasili uvolnění finanční částky 120 000 Kč 
z rezervy starosty na obce pro účely spolufinancování akce 
„Obměna herních prvků na dětském hřišti V Roklích 
v Kuří“, která bude činit ze strany města Říčany 70 % fi-
nančních nákladů.
u Rada souhlasila s uzavřením a podpisem veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 
města Říčany na rok 2017 mezi městem Říčany jako po-
skytovatelem a Centrem služeb pro silniční dopravu jako 
příjemcem na úhradu výdajů spojených se zajištěním úko-
lů v oblasti prevence a dopravní výchovy dětí a žáků ze škol 
zřízených městem Říčany, a to ve výši 15 000 Kč a dobou 
vyúčtování do 14. 12. 2017.

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

Městský úřad říčany hledá  
nové pracovníky na následující pozici: 
Projektový manažer dotačních titulů, 

koordinátor veřejných zakázek 
– odbor Kancelář starosty 

Termín podání přihlášek: 21. 4. 2017 do 10,30 hod. 
.Termín výběrového řízení: 24. 4. 2017 ve 14,00 hod. 

Bližší informace najdete na www.ricany.cz (složka volná 
pracovní místa) nebo získáte na telefonu:  

323 618 140 Markéta Javůrková, vedoucí odboru 
kancelář starosty nebo 323 618 128  

– Störzerová zdeňka, personální.
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Říčany bezpečnější!  
Statistika prokazuje, že v roce 2016 výrazně ubylo 
trestných činů

Zvýšená činnost Městské policie 
i působení obvodního oddělení Po-
licie ČR v Říčanech přispívá k bez-
pečnějšímu městu. Dokládají to 
údaje o činnosti policie předložené 
vedení města. Díky posílení počtu 
strážníků MP a obecně zvýšené 
aktivitě policistů v ulicích města se 
naopak zvýšil počet přestupků pro-
jednaných v blokovém řízení.
Lidé platili pokuty především za ne-
dovolené zastavení či stání nebo po-
rušení vyhlášek města.  

Policisté Obvodního 
oddělení Policie Říčany 
v roce 2016 řešili celkem 
745 oznámení.
O 128 trestných činů méně řešili po-
licisté z Říčan v loňském roce oproti 
roku 2015. Vyplývá to z čísel případů 
v k. o. Říčany, dodaných npor. Pe-
trem Kůstkou. Vedoucí místního od-
dělení Policie ČR, dále dodává: „Co 
se týče podílu jednotlivých trestných 
činů, v roce 2016 jsme evidovali 62 
činů týkajících se drobné majetkové 
kriminality, což je pokles o 19 opro-

ti roku předchozímu.“ Nejčastěji se 
jednalo o odcizení odložených věcí, 
batohů, mobilních telefonů. Do to-
hoto počtu jsou započítány i trestné 
činy, které se staly mimo k. o. Říčany, 
ale občané jejich ztrátu oznámili zde. 
Jedná se nejčastěji o kapesní krádeže 
na území hl. města Prahy. Další po-
kles trestných činů, ke kterému loni 
došlo, je u vloupání do vozidel ve 47 
případech a 9 krádeží motorových 
vozidel. Pokles je výsledek spolupráce 
se Službou kriminální policie a vyšet-
řování, kdy se podařilo dopadnout 

pachatele z některých těchto činů. 
Stejně je tomu tak i u vloupání do ro-
dinných domů, kdy je výrazný pokles 
z 28 skutků v roce 2015 na 12 v roce 
2016. Přísnější legislativní úprava při 
výkupu barevných kovů omezila loni 
krádeže na nulu. Přitom o rok dříve 
to bylo 20 případů odcizení, nejčastěji 
měděných okapů a svodů. V roce 2016 
policisté řešili 306 přestupků, z toho 
130 přestupků proti majetku a 120 
přestupků proti občanskému soužití 
a veřejnému pořádku. Dále je evido-
váno 96 dalších oznámení. V dopravě  
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řidiči hřešili proti zákonu v 1359 pří-
padech, z toho 44 řidičů bylo pod vli-
vem alkoholu nebo jiných omamně 
psychotropních látek. V roce 2016 
se podařilo tři osoby dodat do výko-
nu trestu odnětí svobody a dalších 
šest osob zatknout a předat soudům. 
Pro úplnost informací uvádíme obce, 
které územně spadají pod působnost 
OOP Říčany. Babice, Božkov, Březí, 
Doubek, Hrusice, Jažlovice, Kaliště, 
Klokočná, Krabošice, Křenice, Kuří, 
Lensedly, Louňovice, Menčice, Mni-
chovice, Mukařov, Myšlín, Ondřejov, 
Otice, Pacov, Poddubí, Radošovice, 
Říčany, Srbín, Svojšovice, Strančice, 
Strašín, Struhařov, Světice, Svojetice, 
Tehov, Tehovec, Třemblat, Turkovice, 
Voděrádky, Vojkov, Všechromy, Vše-
stary, Zvánovice, Žernovka. Od 1. 2. 
2017 nově spadají pod územní působ-
nost i obce Čestlice a Nupaky. I z to-
hoto důvodu OOP Říčany stále hledá 
nové kolegy. V případě zájmu kontak-
tujte přímo vedoucího oddělení OOP 
Říčany npor. Petra Kůstku, u kterého 
se můžete informovat, co služba u Po-
licie ČR obnáší.

městská policie více 
dohlížela na pořádek 
v ulicích
Za rok 2016 městská policie vybrala 
na pokutách něco málo přes milion 
korun, oproti roku 2015 je to nárůst 
o bezmála tři sta deset tisíc korun.
Celkově lidé spáchali 2512 přestup-
ků, které se řešily blokovou pokutou. 
Šlo zejména o přestupky proti bez-
pečnosti a plynulosti dopravy. Poli-
cisté mobilním radarem zaznamenali 
399 případů překročení rychlosti. 
Řada přestupků je řešena na místě 
domluvou. I přesto však bylo v roce 
2016 ve 148 případech pokutováno 
volné pobíhání psů v rozporu s vy-
hláškou v celkové výši 18 400 Kč.
Na dodržování zákonů a právních 
předpisů šestnáctitisícového města 
dohlíží 20 městských strážníků MP. 
Jejich počet se v minulém roce po-
stupně navyšoval, přičemž zůstává 
jedno místo neobsazené. Noví poli-
cisté se museli proškolit, i proto se 
v ulicích začali ukazovat pozvolna.   
Úkolem městské policie je dohlížet 
na pořádek a bezpečnost ve městě 

a působit na prevenci kriminality. 
V této činnosti jí kromě úsekového 
měření pomáhá i městský kamerový 
dohlížecí systém na 40 místech. Dů-
ležitá je však činnost v terénu. Stráž-
níci vykonávají hlídkovou a kontrolní 
činnost, zákroky a úkony také v míst-
ních částech Radošovice, Jažlovice, 
Kuří, Pacov, Strašín, Voděrádky. 
Každá tato část má svého strážníka 
okrskáře, který má větší odpovědnost 
ke svěřenému okrsku a užší kontakt 
s občany v daném okrsku. Priori-
tou činnosti okrskáře je mimo jiné 
kontrola neoprávněných záborů ve-
řejného prostranství, odstavených 
autovraků, volného pobíhání zvířat, 

znečišťování veřejného prostranství, 
neoprávněného zakládání skládek, 
dodržování občanského soužití, ru-
šení nočního klidu, prevence krimi-
nality. Nyní budou policisté dohlížet 
i na rybáře, kteří loví na Mlýnském 
rybníku či na Jurečku. 
Nedílnou součástí práce strážníků je 
pravidelná činnost v oblasti preven-
ce na školách a dopravních  hřištích 
a při zajišťování kulturních, sportov-
ních a jiných společenských akcí. Při 
řízení chodu městské policie je nutná 
součinnost s orgány města, Policií 
ČR a hasiči.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města Říčany
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Do práce  
na kole! 

Pravidelnost týmů a výkonnost jednotlivců, to jsou dvě 
kategorie, ve kterých se bude v Říčanech soutěžit od 
1. do 31. května 2017. Celonárodního soutěžního klání 
v projektu „Do práce na kole“ se Říčany účastní potře-
tí. Další tři desítky měst ČR jsou zapojeny v sedmém 
ročníku organizovaném sdružením Auto*Mat.
Pravidelnost týmů je tou hlavní soutěží. Jde o to, aby 
celý tým sestavený minimálně ze dvou a maximálně pěti 
členů jezdil/běhal/chodil do práce v průběhu května co 
nejčastěji. Pro zařazení do slosování o věcné ceny musíte 
absolvovat alespoň 66 % cest do práce a z práce. Druhou 
kategorií je výkonnost jednotlivců. Něco pro místní bor-
ce, kteří si rádi dávají do těla a denně našlapou/uběhnou/
ujdou hodně kilometrů. 
Smyslem však není pouze zdolávání rekordů, jde spíše 
o motivaci jednotlivců i kolektivů pro pravidelnou bezmo-
torovou dopravu do práce a do škol. Akce si klade za cíl 
zapojit aktivně zaměstnavatele a města k vytvoření lepších 
podmínek pro ty, kteří využívají alternativní dopravu. Je 
to cesta, jak společně přispět k čistšímu ovzduší a celkově 
příjemnějším, bezpečnějším a zdravějším ulicím. Vedení 
města Říčany podporuje aktivity právě tímto směrem. „In-
tenzivně se připravuje projekt cyklostezky Mnichovice - Kolo-
vraty v rámci projektu Do Prahy na kole. Realizuje se projekt 
boxů na kola, koloběžky a skateboardy před školy. V rondelu 
na nádraží provozuje městské infocentrum půjčovnu kolobě-
žek. Pro zaměstnance úřad nabízí pro rychlejší spojení mezi 
budovami úřadu na Masarykově a Komenského náměstí 
k využití čtyři elektrokola,“ jmenuje některé z aktivit města 
projektový manažer a radní David Michalička. 

Podtitulem letošního ročníku je „Do práce na kole jezdí 
i profíci“. Tvářemi, které toto motto naplňují téměř kaž-
dodenně, jsou profesor Pavel Pafko, profesorka Helena 
Illnerová a velvyslanec Nizozemska v Česku Ed Hoeks.
Pan Ed Hoeks v roli cykloambasadora Říčany projel na 
kole vloni a rok před ním to byl velvyslanec ambasády 
Dánska. 
Registrací do 30. dubna získávají účastníci tričko, na 
které v rámci akce čerpají výhody u partnerů.  Kompletní      

informace o projektu a registrace na webu www.doprace-
nakole.cz. 
Udělejte něco pro sebe, nechte auto doma – pomůžete tak 
i městu!
Pořadatel akce společnost Auto*Mat  přináší inspiraci 
z evropských metropolí, aktivizuje lidi k pozitivní promě-
ně ulic a veřejného prostoru. 

 

Lokálními partnery projektu jsou Cyklosport Říčany, Re-
staurace Jureček, Muzeum Říčany, Bistro a potraviny Na 
Růžku, Volnočasové centrum Na Fialce, MAKS.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města Říčany
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+ logo MAKS 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Kateřina Lauerová, tisková mluvčí MěÚ Říčany
katerina.lauerova@ricany.cz,

Tel.: +420 323 618 120, 725 978 134
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Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Kateřina Lauerová, tisková mluvčí MěÚ Říčany
katerina.lauerova@ricany.cz,

Tel.: +420 323 618 120, 725 978 134

 

       

 

     

 

 

OSLAVTE DĚTSKÉ 
NAROZENINY
NA RŮŽKU

• soukromý salónek s kapacitou 30 míst
• dětská herna 30m2 s tobogánem,
    hradem a houpačkou
• oslava dle Vašich představ
Videoklip z narozenin a objednávkový
formulář s pohoštěním najdete na webu
www.naruzkuricany.cz

Herna k dispozici ZDARMA po celý týden v provozní době Bistra.

8 texty.kuryr@ricany.cz



Nafukovací hala v Pacově bude stát  
letos v září
Krytá sportovní plocha v areálu Pacov bude k dispozici 
sportovcům letos na podzim. Původnímu plánu připra-
vit halu na zimní sezónu 2016/2017 bohužel nepřály 
klimatické podmínky. Situaci komplikovalo i obtížné 
získávání souhlasných stanovisek majitelů sousedních 
pozemků. Snahou oddělení investic a správy majetku se 
nakonec podařilo potřebné souhlasy se stavbou obdržet, 
ale s určitými podmínkami. Hala může být v provozu od 
1. listopadu do 31. března. Výjimkou bude první sezóna.  

Zkušební provoz se tedy letos zahájí o něco dříve. Po 
bezproblémovém zkušebním provozu budou moci halu 
užívat sportovci. 
Tímto se omlouváme sportovním organizacím, kterým 
chybějící krytý prostor zkomplikoval přípravu svěřenců. 
I nadále je snahou vedení města nabídku sportovišť v Ří-
čanech rozšiřovat a na přípravě s kluby spolupracovat.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města Říčany
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reprezentačnímu plesu města 
Říčany letos vládl rokenrol

Velmi děkujeme paní  
 Věře Tauberové, majitelce  

a ředitelce firmy radIuS Říčany s.r.o.  
– generálnímu sponzorovi plesu

Veronika Lálová 
a zdeněk Piškula 
dokázali, že jsou 
právem královnou 
a králem soutěže Star 
dance 2016 

 Kolekci společenských šatů salonu MiaBella předvedly taneč-
nice TS daNcE EB  

 Komický tanec loutek v podání Marušky doležalové a Marka 
zelinky

 dívčí formace Queen z taneční školy Twist – bronzový mistr 
Evropy a také vítěz ankety Sportovec Říčan 2016 v kategorii 
týmů 

u Po celý večer byl parket plný tančících párů 

děkujeme nejen dalším sponzorům – generálnímu ředitel-
ství Billa, manželům Votrubovým, firmě Ekoflor pana huber-
ta Neumanna, restauraci a vinotéce Extravíno rancheras, 
MaKS o.p.s., ale také účinkujícím z taneční školy Twist, 
tanečního studia daNcE EB a dobrovolným hasičům Říčany.
zvláštní poděkování patří paní Lence Izsák, módní návr-
hářce a majitelce salonu MiaBella, za bezplatné zapůjčení 
modelů společenských šatů.    
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Informace z radnice

Sportovec Říčan 2016
Na plese byli oceněni vítězní sportovci Říčan ze všech kategorií

1. MíSTo V KaTEGorII MLádEž – za vítězku orientační běžky-
ni Annu Formánkovou Mistryni Evropy neslyšících na klasické 
trati, převzal cenu otec. aničce gratulace putují na studie do 
zahraničí.

2. MíSTo V KaTEGorII MLádEž – ragbista Martin Cimprich 
Mistr Čr v kategorii u18. za Martina, momentálně studijně 
v zahraničí, cenu převzal trenér pan Pavel Novák.

1. MíSTo V KaTEGorII TýMy zvítězila dívčí rokenrolová forma-
ce Queen. Šťastné vítězky během večera zatančily nápaditou 
sestavu s motivem charlieho chaplina.

3. MíSTo V KaTEGorII TýMy obsadily dívky z rokenrolové 
formace Madonna. Vicemistryně z taneční školy Twist, zatan-
čily naposledy domácímu publiku sestavu, která jim vynesla 
stříbro na loňském Mistrovství světa.

2. MíSTo V KaTEGorII TýMy obsadili hráči U12. za spo-
luhráče diplom a cenu převzal Matěj Novák spolu s otcem 
a trenérem v jedné osobě.

1. MíSTo V KaTEGorII doSPěLí – triatlonistka   
Jitka Rudolfová – Mistryně Čr v olympijském triatlonu si 
převzala skleněnou trofej pro vítěze

3. MíSTo V KaTEGorII doSPěLí – o třetí místo se dělil trialista 
Vlastislav Kabeláč Čiháček Mistr Čr na horském kole s atle-
tem Michalem Šmahelem Mistrem Čr v krosu

2. MíSTo V KaTEGorII doSPěLí – cyklista Jonáš Vojtěch  
– účastník MČr a MSr v silniční cyklistice obdržel diplom 
a cenu
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Informace z radnice

Jsou fotbalové tribuny vizitkou  
Klidného města? 
Doufám, že budou! Stejně jako jiná sportoviště! Přeče-
tl jsem si článek, který rozhodila opozice do schránek 
našeho města. Tvrdí se v něm, že Klidné město zane-
dbává tribuny říčanského fotbalového klubu, protože 
starosta nemá synka fotbalistu. Je to jinak.
S opravou fotbalových tribun přišlo Klidné město ve 
svém volebním programu v roce 2014 (viz výřez z pro-
gramu). Investice se dostala do seznamu projektů 

Dotace z programu rePreZeNTACe  
na 1. pololetí 2017 rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany schválilo svým usnesením č. 
17-02-026 dne 8. března 2017 rozdělení finančních pro-
středků na žádosti podané v programu Reprezentace pro 
1. pololetí 2017 v celkové výši 150 000 Kč. Mezi jednotlivé 
žadatele, kteří splnili podmínky vyhlášeného programu, 
bude částka rozdělena takto:

•	 dotaci	ve	výši	100	%	získají	ti,	co	se	umístili	 
 na 1. – 3. místě 
•	 po	20	000,-	bude	rozděleno	pro	zbylé	žadatele,	 
 kteří se umístili na 4. – 6. místě. 

  Lenka Urbanová
 Odbor Kancelář starosty

Pořadí Organizace Název projektu Schválená částka 
dotace (v Kč)

1. FBc Říčany, z. s. Florbal společně - spolupráce mezi mladými florbalisty 
Říčan a Mölndalu

30000

2. Mgr. Martina Červená ženský sbor Sirény na společném koncertování v rámci 
jarních slavností v dánsku - albertsund

30000

3. TJ Tourist, z. s. Přátelský zápas ve stolním tenise albertsund-dánsko 30000

4. Škola Taekwon-do ITF 
Kwang Gae, z.s.

Nominační závod Prešov Slovensko 20000

5. FK Říčany, spolek Euro - cup Tournament 2017 20000

6. ant Parkour deadly 
Team Říčany, z.s.

Setkání, soustředění a promo aktivity aPdT v Itálii 20000

Výřez z programu Klidného města Požadavkový list záměru
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Informace z radnice

Tato verze situačního plánu 
je zatím pracovní a budou 

provedeny změny. Stavba bude 
uvedena do užívání po etapách.

a v roce 2015 jsem podepsal požadavkový list na zpraco-
vání investičního záměru (viz požadavkový list záměru).
Při jeho přípravě se ale ukázala důležitá až absurdní fakta. 
Tribuna postavená asi v akci Z za socialismu nikdy nebyla 
zkolaudovaná a úředně tedy neexistuje. Jde o černou stavbu, 
kterou vlastně nejde legálně opravovat ani užívat. Legalizaci 
navíc bránil územní plán. S tím jsme se vypořádali a teď je po-
třeba rozeběhnout práce na přípravě investice samotné. Na 
tribunu se určitě nezapomnělo. Vím, že mnoho dětí fotbal 
miluje a jejich tatínci se hodně snaží. A městu naší velikosti 
by slušela třeba Česká fotbalová liga, kde hrají Jirny, Zápy 
nebo Dobrovice. Bohužel fotbalová tribuna zůstává prázdná 
a není to jen jejím stavem. Z logiky věci jsme dali v začátku 
důraz na jiné sportovní projekty – od vyhořelých ragbyových 
šaten přes sportovní areál 
s nafukovací halou v Pacově 
po velké sportoviště 3. ZŠ 
U Říčanského lesa. Máme 
k přípravě investic poctivý 
přístup. Třeba hřiště u lesa. 
ODS mluví o provizoriu, 
takhle vypadal předložený 
materiál a propočet staveb-
ních nákladů s domluvenou 
firmou, vlastně jediná kon-
krétní věc (viz ručně psaný 
propočet stavebních nákladů 
ODS).
Když investiční technici 
firmu přivedli na místo, 
abychom si potvrdili kal-
kulaci. Řekli něco ve smys-
lu: „Aha tady to vypadá 
takhle, no to provizorium 
vyjde na 300 tisíc možná 
i víc.“ A odešli.
Opravdový důkladný pro-
jekt jsme si s týmem na 
radnici odpracovali a teď 
vám můžeme nabídnout 
ukázku toho, co vznikne 
(viz obrázek situačního 
plánu sportoviště). Pokud  
vše dobře dopadne, letos 
o prázdninách se bude sta-
vět. A na podzim se projek-
tanti pustí i do fotbalové 
tribuny. Až bude opravená, 
tak uslyšíme, jak to někteří 
jedním článkem všechno 
zařídili. 

Vladimír Kořen, starosta

Propočet stavebních nákladů odS
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Informace z radnice

Cesta od nápadu k nové investici města 
Práce, práce a zas práce 
Mnohdy slýcháme, že se podařilo prosadit konkrét-
ní investici. Jenže zmínka na webu, na zastupitelstvu 
nebo v novinách je jen slovem na začátku. 
Ve volbách kandidáti nabídnou v programu konkrétní 
investice, voliči se rozhodnou, co ve městě chtějí.  Jenže 
volební program stran a uskupení  je také jen slovem – 
slibem. Cesta od nápadu  ke stavbě je velmi klikatá a dle 
složitosti realizace i časově náročná.
Prvním krokem je body z volebního programu, na nichž 
je shoda napříč zvolenými stranami, zanést do seznamu 
projektů. Zastupitelé schválením tohoto strategického 
dokumentu říkají, čemu se má úřad věnovat. Jiné nápa-
dy musí počkat. Dalším krokem je zpracování investičního 
záměru (IZ) na základě požadavkového listu. Požadavko-
vý list podepisuje v drtivé většině starosta. Rozhoduje se 
podle rozpočtových a personálních možností úřadu a také 
podle poptávky veřejnosti. Požadavek zpracování investič-
ního záměru může také iniciovat rada, zastupitelstvo nebo 
odbor správy majetku. Nicméně tohoto kroku se využívá 
minimálně.  Po podpisu požadavkového listu odbor správy 
majetku musí zpracovat Investiční záměr. 
Jde o soubor technickoekonomických informací potřeb-
ných pro kvalifikované posouzení  investice. Ověří se 
jím místo investice, podmínky a harmonogram realizace 
a také rozpočtový rámec. Je to  i podklad pro vypracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Zpraco-
vaný IZ předkládá k projednání a schválení odbor sprá-
vy majetku radě města a ke schválení do Zastupitelstva.  
Každé schvalování investičního záměru doprovází i uvol-
nění peněz z rozpočtu. Radní hlasují o materiálech jak 
elektronicky pro urychlení administrativních procesů, tak 
fyzicky na radě. Zastupitelé se scházejí k jednání za pří-
tomnosti pozvané veřejnosti jednou do měsíce. Teprve po 
odsouhlasení zastupitelstvem se začíná projektovat.  
Vedení města podporuje dialog mezi občany a radnicí, 
proto jsou některé významné záměry projednávány na ve-
řejných setkáních, aniž by to určoval zákon.
Zpracovatelem projektové dokumentace jsou externí doda-
vatelé vybraní v souladu se zákonem a směrnicí města o za-
dávání veřejných zakázek. Projektant připravuje projekto-
vou dokumentaci. Při projektování plní představy radnice 
a posuzuje limity z hlediska územního plánu a regulačního 
plánu. Projektuje se několik měsíců a jedná se o nejmenších 
detailech. Pokud je potřeba, město  jedná s vlastníky   o pro-
nájmu či prodeji potřebných nemovitostí. To samotné může 
zabrat mnoho měsíců vyjednávání s desítkami majitelů, drti-
vá část jednání končí až v kanceláři starosty za účasti vedení 
města. Každý nákup musí také schválit rada a následně za-
stupitelstvo. Součástí projektování je většinou i inženýrská 
činnost, to znamená jednání s vlastníky inženýrských sítí 
(voda, plyn, elektřina, kanalizace) a s dotčenými orgány (od 
odboru životního prostředí po hasiče či hygieniky). Vše smě-
ruje k podání žádosti o stavební povolení. Vydání stavebního 
povolení a územního rozhodnutí je v kompetenci staveb-

ního úřadu. Součástí dokumentace pro provedení stavby 
je i podrobný položkový rozpočet. V průběhu projektování 
proběhne mnoho, někdy i několik desítek schůzek a jednání. 
Už v průběhu projektování sleduje a připomínkuje přípra-
vu Odbor kanceláře starosty, který má na starosti přípravu 
veřejných zakázek a případné dotační příležitosti. 

Dotace
Projekt, který má vydané územní povolení, se může ucházet 
o dotační podporu z různých zdrojů – krajských, národních 
či evropských. Dotace tedy nejsou jen záležitostí EU, byly 
tady i před naším členstvím. Dotační žádost je obvykle až 
padesátistránkovou publikací s mnoha detaily – od rozpočtu 
po to, jestli projekt pomáhá konkrétním skupinám, třeba 
maminkám na mateřské, nebo naopak, jestli některým sku-
pinám nebrání, třeba hendikepovaným.  
V žádostech o dotace jsme většinou úspěšní, i když jde vel-
mi často o velice náročný proces. „Úspěch závisí na dobré 
koordinaci mezi odbory, organizaci práce a včasném zahá-
jení přípravy projektu,“ říká vedoucí odboru kanceláře sta-
rosty Markéta Javůrková a doplňuje: „Příprava investiční-
ho projektu začíná běžně minimálně s ročním předstihem, 
takže plánování má zásadní význam.“
Organizace zabývající se dotacemi vydávají na každý rok ja-
kýsi harmonogram výzev. Náplň dané výzvy je však známa 
až v okamžiku vyhlášení a není možné se dozvědět detaily 
dříve. „Požadavky na rozpracovanost projektové dokumen-
tace se u jednotlivých titulů liší. Příprava žádosti jde ruku 
v ruce s připraveností projektového záměru,“ prozrazuje 
odbornice na dotace Jana Vavřinová, z téhož odboru. „Ne 
vždy je situace ideální a projekt je nutné doladit dle dotačních 
pravidel.“ Dotace poskytuje hned několik zdrojů. 
Prvním zdrojem jsou takzvané „evropské dotace“. Přes-
něji prostředky z Evropských strukturálních a investičních 
fondů čerpané prostřednictvím operačních programů. Ná-
rodním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Jednotlivá ministerstva jsou pak zodpovědná za vypisování 
dotačních programů v rámci svých resortních organizací.
Čerpají se tak například evropské peníze z OPŽP, který ad-
ministruje Státní fond životního prostředí. Zde jsme byli 
úspěšní naposledy s projektem izolační zeleně, kde jsme zís-
kali 80 % na 9 milionovou investici. Dalším je třeba program 
rozvoje venkova, který má na starosti Státní zemědělský a 
intervenční fond. Zde nejnověji uspěl projekt lesní posilovny 
na tehovské cestě. Samo MMR pak administruje prostřed-
nictvím Centra pro regionální rozvoj (CRR) takzvaný IROP - 
Integrovaný regionální operační program. Jednotlivá minis-
terstva také vypisují národní dotace, které jsou financovány 
ze státního rozpočtu. Aktuálně třeba běžící dotace na nákup 
ekologických automobilů pro obce. V neposlední řadě jsou to 
krajské dotace. Každý kraj vypisuje ze svého rozpočtu do-
tační programy, které mají napomáhat obcím v daném kraji. 
Nicméně posouzení dotace od jejího sepsání po podpis 
rozhodnutí o jejím schválení trvá i tři čtvrtě roku. Když je 
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Informace z radnice

 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 28. 2. 2017 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 pří-
jmů právnických osob, daň z příjmů města 
Říčany, daň z přidané hodnoty, správní 
poplatky a místní poplatky)

234 913 490,00 247 740 940,30 30 517 945,95 12,32

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

75 505 452,00 77 941 859,80 16 512 119,65 21,19

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 621 599,00 201 456,00 32,41

Přijaté dotace 53 518 947,00 62 857 426,00 6 784 009,40 10,79

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

85 200,00 85 200,00 14 200,00 16,67

rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 389 247 025,10 54 029 731,00 13,88
Přebytek hospodaření za minulý rok 65 544 130,00 105 317 082,89 105 317 082,89 100,00

Úvěr na nákup nemovitostí 50 000 000,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 544 564 107,99 159 346 813,89 29,26
VýDAJe 
běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 297 585 958,80 30 109 069,66 10,12

rozpisové rezervy 3 750 000,00 2 748 630,82 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 282 295 270,00 300 334 589,62 30 109 069,66 10,03
Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 180 998 716,15 5 469 680,43 3,02

rezervy na investice 17 053 689,00 38 275 135,22 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 219 273 851,37 5 469 680,43 2,49
rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 519 608 440,99 35 578 750,09 6,85
Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 19 350 489,60 77,54

Operace z peněžních účtů organizace 0,00
Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 544 564 107,99 54 929 239,69 10,09
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 104 417 574,20

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

dotace úspěšná, začíná dlouhodobá práce na dokladová-
ní veškerých nákladů, předkládání monitorovacích zpráv  
o realizaci projektu či jeho udržitelnosti. 

Veřejná zakázka
Pokud se podaří zajistit finanční prostředky z dotace 
nebo z rozpočtu města (což musí znovu odsouhlasit rada 
a zastupitelstvo) začíná se hledat firma, která investici 
postaví. Od předpokládané ceny investice se odvíjí druh 
zadávacího řízení, čím vyšší hodnota, tím náročnější 
proces.  Na výběr firmy, která investici pro město zabezpe-
čí, je potřeba zhruba dvou měsíců. Pokud tedy nevznikne 
problém. Jinak se může výběr stavební firmy protáhnout 
až na půl roku. Vyběr zhotovitele a podepsání smlouvy 
schvaluje rada města a smlouvu podepisuje starosta.
Při stavbě samotné si město najímá technický dozor, který 
hlídá za radnici, jak stavba postupuje a jestli se nešidí.  I výběr 
technického dozoru  podléhá směrnici o zadávání veřejných 
zakázek. Referenti oddělení investic včetně vedení města 

(projektového manažera nebo starosty) se účastní kontrol-
ních dnů a zajišťují celkovou koordinaci akce. Řeší také pří-
padné reklamace. V případě, že vzniknou v rámci realizace 
stavby vícepráce, schvaluje je rada města změnou smlouvy.
Na konci všeho je kolaudace a předání k užívání.  I tady 
práce nekončí, protože je potřeba určit odpovědné osoby 
nebo instituce, které budou novou stavbu nebo rekonstru-
ovanou budovu užívat. Musí se uzavřít smlouvy o výpůjč-
ce či nájmu a do rozpočtu se zanesou náklady s provozem. 
V současné době se na radnici připravuje více než 70 in-
vestičních akcí. Na jejich zajištění pracuje na radnici na-
příč odbory něco kolem dvacet lidí. 
„Tento tým mění město a zaslouží poděkování obyvatel,“ hod-
notí práci starosta Vladimír Kořen a dodává: „Je to obrovská 
práce, kterou mnozí nevidí. Nemluví se o ní. Proto mě mrzí, 
když přijde nějaký politik a začne se holedbat, že něco zařídil. 
Není to prostě tak. Město se mění díky seřízenému radničnímu 
stroji, který ví, co a proč dělá.“

Tisková zpráva města Říčany
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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
14. února, 17.55
Obsluha provozovny v podchodu železniční zastávky 
Říčany oznamuje dva podnapilé muže, kteří v prostoru 
obchodu dělají nepořádek a obtěžují ostatní zákazníky. 
Když strážníci dorážejí na místo, zjišťují, že osoby jsou již 
mimo provozovnu, povalují se po zemi, obtěžují ostatní 
spoluobčany vulgarizmy a pohazují po okolí zakoupené 
občerstvení. Obě osoby mužů se chovají nepředvídatelně, 
na výzvy strážníků nereagují a jejich agresivita stoupá. 
Na místo je tak přivolána i hlídka Policie ČR, aby mohl 
být služební zákrok zdárně dokončen. Oba muži neustále 
narušují osobní prostor jak strážníků, tak následně přivo-
laných policistů a pokoušejí se je napadnout. Celá událost 
se přesouvá na nástupiště zastávky, kde se oba muži snaží 
nastoupit do vlakové soupravy. Výzvy se míjejí účinkem 
a navíc jeden z mužů na nástupišti rozbíjí skleněnou lahev 
od alkoholu a druhý fyzicky napadá jednoho ze zasahují-
cích strážníků a způsobuje mu zranění. Za použití donu-
covacích prostředků je napadající muž omezen v pohybu 
a jsou mu přiložena služební pouta. Při zákroku strážníků 
a policistů si muž sám způsobuje zranění a to v oblasti ob-
ličeje. Na místo je tak přivolána zdravotnická záchranná 
služba, která provedla ošetření osoby muže a strážníka 
a celá věc je následně pro podezření ze spáchání trestného 
činu dořešena Policií ČR.  
18. února, 17.40
K řešení krádeže zboží v celkové hodnotě přesahující 
částku tři tisíce korun jsou strážníci přivoláni do jednoho 
z obchodních řetězců v ulici Černokostelecká. Ostrahou 
obchodního řetězce je označena pachatelka krádeže zbo-
ží, kdy veškeré její počínání je zaznamenáno kamerovým 
systémem obchodního řetězce. Po ztotožnění pachatelky 
krádeže a následné lustraci v informačním systému evi-
dence přestupků bylo zjištěno, že žena se krádeže dopouš-
tí opakovaně, jelikož byla pravomocně uznána vinnou 
z úmyslného přestupku proti majetku krádeží začátkem 
roku 2017, kdy jí byla uložena pokuta ve výši pěti tisíc ko-
run. Tímto zjištěním bylo vyloučeno další uložení pokuty 
od strážníků, kdy celé protiprávní jednání bylo oznámeno 
k projednání příslušnému správnímu orgánu, který může 
ženě uložit pokutu až do výše třiceti tisíc korun a zákaz 
pobytu.
23. února, 11.23
V součinnosti s Odborem životního prostředí městské-
ho úřadu Říčany prověřují strážníci nelegální příbytek 
v lese u sídliště Olivova. Osoba nacházející se v příbytku je 

strážníkům dobře známa již z minulosti. V místě příbytku 
je značný nepořádek, proto je domluven termín vyklizení 
místa včetně jeho úklidu. O několik dní později v domlu-
veném termínu se strážníci na místo vracejí a zjišťují, že 
k úklidu místa došlo a místo osoba v jejich doprovodu 
opouští. Do celé události je zapojen i Sociální odbor měst-
ského úřadu v Říčanech, který osobě nabídl aktivní pomoc 
při řešení složité životní situace
24. února, 23.40
Při kontrolní a hlídkové činnosti si hlídka strážníků všímá 
v ulici Černokostelecká skupinky mladých osob v prostoru 
autobusové zastávky. Jelikož strážníci nabývají dojmu, že 
se jedná o osoby mladistvé pod vlivem alkoholu, dochází 
k jejich kontrole. Kontrolou a provedenou orientační de-
chovou zkouškou jsou zjištěny dvě mladistvé osoby pod 
vlivem alkoholu. Následovalo tak předání mladistvých 
osob zákonným zástupcům a vyrozumění místně přísluš-
ného orgánu sociálně právní ochrany dětí k provedení dal-
ších opatření.
2. března, 18.45
Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci le-
žícího muže v ulici Olivova. Strážníci po příjezdu na místo 
zjišťují, že oznámení se zakládá na pravdě. Muž je na prv-
ní pohled silně pod vlivem alkoholu a je drobně zraněn na 
ruce. Po ošetření zranění je u muže provedena orientační 
dechová zkouška s pozitivním výsledkem, a to v hodno-
tě 2,48 promile alkoholu. Muž je ve stavu, kdy ohrožuje 
své okolí, ale i sám sebe. Strážníci se pokouší vyrozumět 
mužovy rodinné příslušníky, kteří by se o něj postarali. 
Při tomto se strážníci dozvídají celý příběh muže, který je 
údajně alkoholik a nikdo se jej nechce ujmout. Muže tak 
prohlíží lékař, který konstatuje, že je schopen převozu na 
protialkoholní záchytnou stanici. Po zajištění místa v pro-
tialkoholní záchytné stanici je muž pod vlivem alkoholu 
převezen k dalším opatřením a vystřízlivění do Kolína. 
4. března, 08.00
Na základě telefonického oznámení prověřují strážníci po-
škození výlohy obchodu na Masarykově náměstí. Strážníci 
místo události zajišťují, jelikož zde vzniklo důvodné pode-
zření ze spáchání trestného činu. Následně je celá událost 
předána Policii ČR k dalšímu šetření. Strážníky je prove-
deno vyhodnocení záznamu městského kamerového systé-
mu, kdy dochází ke zjištění pohybu neznámého pachatele, 
kdy jeho čin městské kamery zaznamenaly. Navíc je zjištěna 
celá trasa průchodu neznámého pachatele městem, kdy je 
dále zjištěno, že stejný pachatel poškodil vnitřní prostory 
rondelu, jeho zdi, prostor schodiště ale i přiléhající obchod. 
Strážníky je zadokumentováno i toto protiprávní jednání 
a pro podezření ze spáchání dalšího trestného činu je i toto 
předáno Policii ČR k dalšímu šetření.   
5. března, 04.10
Při kontrolní a hlídkové činnosti si strážníci všímají v uli-
ci K Nádraží, motorového vozidla tovární značky Smart, 
jehož řidič jede poměrně vysokou rychlostí po ulici Bez-
ručova, kde následně nerespektuje dopravní značku zákaz 
vjezdu a projíždí opačně jednosměrnou ulicí. Po krát-
kém pronásledování řidič zastavuje a ze strany strážníků 
dochází k jeho kontrole. Řidič byl vyzván k předložení 
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Drazí čtenáři našich příspěvků, dovolte mi vás seznámit 
s tím, co se stalo a co se stane v nejbližší době u hasičské 
dobrovolné jednotky. Doufejme, že zima už za sebou zavře-
la pomyslná vrátka a setkáme se s ní opět až na konci roku. 
Pojďme vítat jaro. Již se všichni těšíme na sluníčko, kte-
ré umí hřát, a na barevné rozkvétající stromy, keře a další 
rostliny. Tak jako si příroda umí pohrát s barvami na pod-
zim, tak se i jaro umí krásně vybarvit. Našim nejmenším 
musela přes zimu stačit menší místnost v MŠ Kolovrátek, 
za což ještě jednou děkujeme, a nyní se již od začátku břez-
na opět schází v prostorách hasičárny Na fabiáně. Dětí je 
mnoho a prostoru málo, tak řešíme problém, kde s dětmi 
trénovat. V areálu v Březinově ulici máme k užívání jen 
vnitřní prostory (respektivě jednotka, nikoli samostatný 
sbor) a tak každý čtvrtek, kdy se děti pravidelně schází, tré-
nujeme takřka “načerno“ ve venkovních prostorách areálu 
mezi parkujícími vozidly nejmenované stavební firmy, mezi 
osobními vozy zaměstnanců sběrného dvora atd. Nemluvě 
o tom, že letos v zimě nejednou sněžilo, občas zaprší a na 
místě, kde dříve byla zeleň, je nyní rozoraná zem s kousky 
štěrkové cesty. Je smutné, že v poměrně velkém městě, jako 
jsou Říčany, se nenajde prostor pro výcvik mladých hasičů. 
Možná až čas nám ukáže a odpoví! Musíme být však pozi-
tivně naladěni a řídit se pravidlem „těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti“ Možná i díky tomuto motu máme úspěchy. Prv-
ní letošní soutěž se konala 12. 3. v blízkém Kuří, kde bylo 
Okrskové uzlování. Naše děti reprezentovaly náš sbor hned 
se třemi týmy. V kategorii mladší žáci vyuzlovaly nádher-
né 2. a úžasné 3. místo! Starší žáci se ve své kategorii taky 
zapsali pěkně, o tom vypovídá jejich umístění – 2. místo! 
Možná, že dětem k úspěchu pomohl pilný trénink, další 
možnost je touha zaplnit novou poličku poháry, kterou jim 
do klubovny odborně upevnili kluci z výjezdovky. Před se-
bou máme soutěž v Mukařově, tak uvidíme, jak si naše děti 
povedou mezi okresní konkurencí. 
Závěr zimy se neobešel bez problémů ani u nás v Říčanech. 
13. 2. byla naše jednotka povolána k technické pomoci do 
Bažantní ulice, kde tající sníh zatopil sklep cca 40 cm vody. 

Po téměř dvouhodinovém čerpání bylo místo předáno ma-
jiteli domu. Dne 16. 2. bylo potřeba zálohovat kolegy z pro-
fesionální stanice Říčany, kde jsme v pozdních nočních až 
brzkých ranních hodinách drželi pohotovost u nás na hasi-
čárně. 21. 2. nás KOPIS požádal o součinnost u nahlášené-
ho požáru OA v Plynární ulici. Po příjezdu na místo události 
bylo zjištěno kolegy HZS, že se jedná o elektro závádu v mo-
torové části vozu, proto byla naše TATRA 815 vrácena zpět 
na stanici. Nejen tající sníh, ale i silný vítr se umí ukázat. 24. 
2. jsme vyjeli k technické pomoci až na kraj našeho obvo-
du působení, a to do Čestlic. V areálu aquaparku silný vítr 
poničil ukotvení a uvázání reklamní plachty o rozměrech 
30x15 m a hrozil úplným spadnutím do blízkého vedení 
vysokého napětí. Na místě se již nacházela jednotka HZS 
Říčany, tak jsme společně plachtu zachytili a zajistili její 
demontování. Celou dobu byla v místě součinnost s PČR, 
která zde řídila dopravu. Další případ, kdy byl na vině silný 
vítr, se stal 2. 3., kdy krátce po poledni na křižovatce ulic Ne-
rudova a Mánesova spadl strom přes komunikaci, bylo tedy 
nutné strom odklidit. Při průzkumu bylo zjištěno, že jedna 
přihlížející osoba byla při pádu stromu lehce zraněna, a byla 
jí tak podána první pomoc našimi hasiči. 
Mám potřebu podotknout, že “dobrovolní hasiči“, jak název 
napovídá, je činnost provozovaná zcela dobrovolně a bez ná-
roku na odměnu. Vedle svého stálého povolání máme navíc 
koníčka, kdy jsme ochotni vstát v jakoukoli denní či noční ho-
dinu, vyjít ven když mrzne nebo je abnormální vedro, fouká 
silný vítr a silně prší, utíkáme z práce a jen proto, abychom 
mohli pomáhat ostatním, když to nejvíce potřebují.
Krásné jaro a prosluněné dny přeje

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany
www.sdhricany.cz

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

dokladů potřebných k řízení vozidla a následně při jeho 
ztotožňování, je zjištěno, že se jedná o řidiče, který není 
plnoletý a řídí motorové vozidlo, které lze dle zákona řídit 
od dovršení věku 18 let a navíc ani nikdy žádné řidičské 
oprávnění nevlastnil. Při komunikaci s řidičem neřidičem 
strážníci nabývají dojmu, že je osoba pod vlivem alkoho-
lu. Na dotaz strážníků, zda před jízdou požil alkoholický 
nápoj, dostávají strážníci kladnou odpověď. Provedenou 
orientační dechovou zkouškou je zjištěna hodnota 2,11 
promile alkoholu. Tímto zjištěním vzniká důvodné po-
dezření ze spáchání trestného činu, proto je řidič neřidič 
omezen na osobní svobodě a na místo je přivolána Policie 
ČR k provedení dalších opatření. 

11. března, 00.40
V součinnosti s Policií ČR je prováděna strážníky kontrol-
ní činnost provozoven se zaměřením na prodej alkoholu 
mladistvým osobám. V rámci prováděné kontroly jsou 
zjištěny čtyři mladistvé osoby pod vlivem alkoholu. Prove-
denou orientační dechovou zkouškou je zjištěn u osob al-
kohol v rozmezí od 0,76 promile do 1,48 promile alkoholu 
v dechu. Následně je rozhodnuto o převozu mladistvých 
osob na služebnu městské policie a jejich předání zákon-
ným zástupcům. O celé události je vyrozuměn i místně 
příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí k provedení 
dalších opatření.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany 
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Kalina bodnantská  
Viburnum x bodnantense

Mezi dřeviny, které kvetou koncem 
zimy a za časného jara, patří i některé 
druhy kalin. V říčanských zahradách 
občas přitahuje zrak člověkem stvo-
řený kříženec, krásně kvetoucí keř 
kaliny bodnantské.
Pohledem do rodokmene zjistíme, že 
rodiče žili ve Velké Británii, na seve-
ru Walesu, v tamní Bodnant Garden. 
Byli to imigranti – kalina vonná (Vi-
burnum farreri) původem z horských 
lesů severočínských provincií Kan-
-su, Čching-chaj, Sin-ťiang a kalina 
velkokvětá (Viburnum grandiflorum) 
původem z vysokohorských himálaj-
ských lesů. Jejich potomek, naše kali-
na bodnantská, se v Bodnant Garden 
zrodil roku 1934.
Vzpřímeně větvený keř dorůstá výš-
ky kolem tří metrů. Hnědá kůra je 
na mladých větévkách hladká, na 
starších rozbrázděná. Vstřícně, tedy 

naproti sobě vyrůstající listy, mají pi-
lovitý okraj. Na podzim před opadnu-
tím se zbarvují do červena.
Dlouze trubkovité květy, zděděné po 
kalině vonné, jsou bohatší a mají sy-
tější zabarvení. Vyrůstají v hustých, 
až 7 cm širokých svazečcích. Nejprve 
jsou jasně růžové, později se barva 
mění na světlejší. Příjemně voní. 
V mírných letech vykvétají již během 
zimy. Plně se rozvíjejí v únoru a břez-
nu před rašením listů. Plody se vysky-
tují zřídka, když se vyvinou, jsou to 
červené až tmavě modré peckovice.

Keř se vysazuje solitérně, v menších 
skupinách, nebo do živých plotů. 
Obrázek je z Rooseveltovy ulice. 
Šlechtěním vznikají další odvozené 
kultivary lišící se vzrůstem, tvarem 
a barvou květů.
V našich podmínkách preferuje ka-
lina bodnantská kvalitní vlhčí půdu 
a spíše slunečné stanoviště. Při teplo-
tách pod -17 °C může promrzat.

Jakub Halaš
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Znovu otevíráme kroužek  
Na dvorek za zvířátky
I letos zveme rodiče s dětmi na Dvorek, pozemek naproti 
muzeu, kde chováme králíky a slepice. Kroužek se koná 
vždy v úterý od 16 do 17 hodin a je určen především pro 
rodiče s menšími dětmi. První setkání se uskuteční v úterý 
25. dubna 2017. 
Trávíme společný čas venku, poznáváme zvířata a stará-
me se o ně, nechybí ani hry či výtvarné aktivity. Na jaře 
se můžete těšit na nová mláďátka. Přijít můžete kdykoliv, 
není potřeba se předem hlásit. Vstupné 50 Kč na rodinu 
je použito na provoz komunitního chovu zvířat (krmení, 
očkování apod.). Kroužek se nekoná pouze v případě vel-
mi nepříznivého počasí – sledujte web Ekocentra Říčany 
www.ekoricany.org. Marie Tvrdoňová

inzerce

KOŽNí A LymFOLOGICKá AmbULANCe PrO DOSPĚLÉ A DĚTI
Krátké čekací lhůty, péče hrazená ze zdravotního pojištění a příjem 
pacientů i bez doporučení lékaře!

 Vyšetření a léčba kožních onemocnění pomocí digitální dermatoskopie
 Vyšetření znamének, pih a bradavic
 Léčba onemocnění nehtů a vlasů
 Léčba oparů a akné
 Lymfologická péče, léčba celulitidy a otoků
 Kosmetické poradenství, korektivní dermatologie
 ošetření co2 laserem, peeling pleti, omlazení pomocí mikrojehliček

ordinační dny: STŘeDA a pátek

Stačí se jen objednat! Ordinace Říčany
Kontakt: Nemocnice Říčany (1. patro 
ambulantního traktu)
Smiřických 315/26, 251 01 Říčany
Tel.: +420 604 120 223 (každý všední den  
mezi 9 a 13 hod.) E-mail: info@dermalink.cz
Ordinační hodiny a další informace na
www.dermalink.cz

Studie mONICA v Olivovně
27. února – 10. března 2017 
tým Centra kardiovaskulár-
ní prevence 1. Lékařské 
fakulty UK a Thomayerovy 
nemocnice ve spolupráci 
s místními pracovníky vy-
šetřil v rámci další etapy 
studie MONICA 130 po-
zvaných pacientů. Studie, 
již posedmé, zjišťuje v devíti 
vybraných okresech, vždy 
u jednoho procenta vzorku 
populace, stav prevence, 
nemocnosti a léčby kardio-
vaskulární onemocnění. Na 

základě získaných dat Centrum kardiovaskulární prevence 
formuluje závěry o aktuálním stavu těchto onemocnění 
v české populaci a o faktorech, které k těmto onemocněním 
vedou. Jednotliví pacienti obdrží zprávu o svém zdravot-
ním stavu a příslušná doporučení. V okrese Praha východ 
pokračovala studie v následujících 14 dnech v Čelákovicích 
a dále pak v Centru v Thomayerově nemocnici v Praze.
Spolupráce s Olivovou léčebnou, kde jsme pracovali po-
prvé, byla vynikající: tak vlídné přijetí, ochotnou spolu-
práci a krásné prostředí nacházíme málokde. Náš upřím-
ný dík patří paní ředitelce Růženě Štorcové a dalším 
pracovníkům, především ale panu Josefu Boubínovi, kte-
rý se o nás tak příkladně a obětavě staral. Rádi se vrátíme.

Jan Bruthans
Centrum kardiovaskulární prevence 1.LF UK a TN, Praha
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Péče  
o veřejnou 
zeleň

I v letošním roce se Okrašlo-
vací spolek v Říčanech 
připravuje na akce spojené 
s péčí o veřejnou zeleň i ve-

řejný prostor jako takový. Jsme rádi, 
že se daří úspěšně likvidovat kříd-
latka, pravidelná údržba říčanských 
studánek, aleje v ulici Letní a mnoho 
dalších tradičních akcí. Rádi bychom 
si s vámi, kdo máte zájem o naši čin-
nost či se jen chcete popovídat o zeleni 
ve městě sešli na pravidelném setká-
ní členů, které se uskuteční dne 11. 
dubna 2017 od 18 hodin v hospůdce 
U Anežky. Přejeme vám hezké jarní 
dny a těšíme se na viděnou.

Irena Moudrá, jednatelka

Ze života včelařů Říčan a okolí
Český svaz včelařů, z.s., 
ZO Říčany
www.vcely.ricany.unas.cz    
O prospěšnosti včel nejen 

pro člověka, ale hlavně pro přírodu 
určitě nikdo nepochybuje. Včely jsou 
nezastupitelné v opylování většiny 
rostlin. 
V ČR je registrováno několik ob-
čanských sdružení zabývajících se 
chovem včel. Naše základní organi-
zace (ZO) Říčany je jedna z místních 
organizací Českého svazu včelařů 
a působí v širokém okolí Říčan - od 
Mnichovic po Čestlice, přes Babice 
po Klokočnou, takže nejsme kla-
sický spolek jedné obce. Podrobně 
obvod viz www.vcelyricany.unas.cz. 
Původní „Včelařský spolek pro Říča-
ny a okolí“ byl založen v roce 1908, 
takže v příštím roce oslavíme 110 
let spolkové činnosti. Aktuálně 123 
členů našeho spolku chová cca 900 
včelstev, nejvíce v Říčanech a Mni-
chovicích. 
Veřejnosti se snažíme představit vče-
lařství na různých akcích. Navštěvu-
jeme ZŠ Mnichovice, MŠ Strančice, 
MŠ Pražačka v Praze 3, pravidelně 

jsme v Říčanech na akci „Indiánské 
léto“ a v Uhříněvsi na velmi poučné 
„Cestě potravin“. 
V roce 2016 jsme díky finanční pod-
poře firmy Zoeller Systems s.r.o., 
města Říčany a města Mnichovice 
uspořádali dvě větší akce: připome-
nutí 130 let od narození včelařské 
osobnosti O. Brennera a vyšetření 
velké části včelstev členů naší ZO na 
nákazu „Mor včelího plodu“ (MVP). 
Otakar Brenner, řídící učitel v Babi-
cích, byl významný představitel čes-
kého včelařství a výzkumník. Jeho čin-
nost jsme připomněli výstavou z jeho 
života s přednáškami. S obcí Babice 
jsme v Babicích vysadili na jeho pa-
mátku lípu a umístili pamětní desku.
Vyšetření velké části včelstev členů 
ZO na nákazu MVP nám ukázalo 
přibližný stav šíření této nebezpečné 
nemoci. Je potěšitelné, že všechna 
vyšetřená stanoviště byla bez nálezu. 
V současné době vyhlásila Státní 
veterinární správa (SVS) ohnisko 
nemoci moru v obcích Vyžlovka a Je-
vany. Mimořádné nařízení SVS platí 
v naší ZO pro obce Babice, Tehov, 
Klokočná a Myšlín. Platí zde zejmé-

na zákaz přesunu včelstev. Obecně 
nedoporučujeme kupovat a používat 
staré úly, pořizovat včely bez prově-
ření na mor, chytat a usazovat roje 
neznámého původu. Chce-li si někdo 
pořídit včely, může se obrátit se na 
nás, rádi poradíme a pomůžeme. 
Na zdraví včel i jiného hmyzu má ale 
také velký vliv ubývající přirozená po-
trava. Čím dál více se projevuje úbytek 
přirozené potravy, což se odráží ve 
slabší zdravotní kondici včelstev. Ví-
táme postupný návrat remízů a alejí 
s přirozenou pastvou i prostředím pro 
zvěř, možností jsou také drobné výsevy 
na zahrádkách. Například v Říčanech 
v květinářství Dominika lze zakoupit 
Směs pro včely nebo Směs pro čmelá-
ky. Záleží jen na nás všech, zda budou 
vítězit anglické trávníky a skladové 
haly, nebo příroda s dostatkem potravy 
pro všechny.  F. Lehovec 

2x foto pro případné doplnění, ty použijte dle Vašeho uvážení a potřeb. Jsem autorem foto.
F.Lehovec - předseda ZO ČSV Říčany

        Ze života včelařů Říčan a okolí                 
Český svaz včelařů, z.s., ZO Říčany www.vcely.ricany.unas.cz

O prospěšnosti včel nejen pro člověka, ale hlavně pro přírodu určitě nikdo 
nepochybuje. Včely jsou nezastupitelné v opylování většiny rostlin. 

V ČR je registrováno několik občanských sdružení zabývajících se chovem včel. Naše 
základní organizace (ZO) Říčany je jedna z místních organizací Českého svazu včelařů a 
působí v širokém okolí Říčan - od Mnichovic po Čestlice, přes Babice po Klokočnou, takže 
nejsme klasický spolek jedné obce. Podrobně obvod viz www.vcelyricany.unas.cz. Původní 
„Včelařský spolek pro Říčany a okolí“ byl založen v roce 1908, takže v příštím roce oslavíme 
110 let spolkové činnosti. Aktuálně 123 členů našeho spolku chová cca 900 včelstev, nejvíce 
v Říčanech a Mnichovicích. 

Veřejnosti se snažíme představit včelařství na různých akcích. Navštěvujeme ZŠ 
Mnichovice, MŠ Strančice, MŠ Pražačka v Praze 3, pravidelně jsme v Říčanech na akci 
„Indiánské léto“ a v Uhříněvsi na velmi poučné „Cestě potravin“.

V roce 2016 jsme díky finanční podpoře firmy Zoeller Systems s.r.o., města Říčany a 
města Mnichovice uspořádali dvě větší akce: připomenutí 130 let od narození včelařské 
osobnosti O. Brennera a vyšetření velké části včelstev členů naší ZO na nákazu „Mor včelího 
plodu“ (MVP).

Otakar Brenner, řídící učitel v Babicích, byl významný představitel českého včelařství 
a výzkumník. Jeho činnost jsme připomněli výstavou z jeho života s přednáškami. S obcí 
Babice jsme v Babicích vysadili na jeho památku lípu a umístili pamětní desku.

Vyšetření velké části včelstev členů ZO na nákazu MVP nám ukázalo přibližný stav 
šíření této nebezpečné nemoci. Je potěšitelné, že všechna vyšetřená stanoviště byla bez 
nálezu. 

V současné době vyhlásila Státní veterinární správa (SVS) ohnisko nemoci moru v
obcích Vyžlovka a Jevany. Mimořádné nařízení SVS platí v naší ZO pro obce Babice, Tehov, 
Klokočná a Myšlín. Platí zde zejména zákaz přesunu včelstev. Obecně nedoporučujeme 
kupovat a používat staré úly, pořizovat včely bez prověření na mor, chytat a usazovat roje 
neznámého původu. Chce-li si někdo pořídit včely, může se obrátit se na nás, rádi poradíme a 
pomůžeme. 

Na zdraví včel i jiného hmyzu má ale také velký vliv ubývající přirozená potrava. 
Čím dál více se projevuje úbytek přirozené potravy, což se odráží ve slabší zdravotní kondici
včelstev. Vítáme postupný návrat remízů a alejí s přirozenou pastvou i prostředím pro zvěř, 
možností jsou také drobné výsevy na zahrádkách. Například v Říčanech v květinářství 
Dominika lze zakoupit Směs pro včely nebo Směs pro čmeláky. Záleží jen na nás všech, zda 
budou vítězit anglické trávníky a skladové haly, nebo příroda s dostatkem potravy pro 
všechny. 

F. Lehovec – předseda ZO ČSV Říčany

 

Tradiční akce spojená se Dnem Země. Sejdeme se v sobotu
v ulici Malá Olivová u 

vstupu do lesa. S sebou dobrou náladu a pracovní oděv 
včetně rukavic. Srdečně všechny vítáme. Více informací na 
www.osricany.cz nebo na telefonu 702 987 742.

 

            
 

I v letošním roce se Okrašlovací spolek v Říčanech připravuje na 
akce spojené s péčí o veřejnou zeleň i veřejný prostor jako takový. 
Jsme rádi, že se daří úspěšně likvidovat křídlatka, pravidelná údržba 
říčanských studánek, aleje v ulici Letní a mnoho dalších tradičních 
akcí. Rádi bychom si s vámi, kdo máte zájem o naši činnost či se jen 

chcete popovídat o zeleni ve městě sešli na pravidelném setkání členů, které se 
uskuteční dne 11. dubna 2017 od 18 hodin v hospůdce U Anežky. Přejeme vám 
hezké jarní dny a těšíme se na viděnou.

Irena Moudrá, jednatelka
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POZVáNKA
na úklid 

Říčanského lesa
Tradiční akce spojená se dnem země. 
Sejdeme se v sobotu 22. dubna 2017  

v 9.00 hodin v ulici Malá olivová u vstupu do 
lesa. S sebou dobrou náladu a pracovní oděv 

včetně rukavic. 

Srdečně všechny vítáme. Více informací  
na www.osricany.cz nebo  
na telefonu 702 987 742.
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moderní vybavení říčanské fyzioterapie 
doplnil vysoko výkonnostní laser
Fyzioterapie v říčanské nemocni-
ci opět zvýšila svůj standard. Pa-
cientům se věnují profesionální 
odborníci a fyzioterapeuti absol-
vovali širokou škálu kurzů, jako je 
například Vojtova metoda, DNS, 
McKenzie, SM Systém, Metoda 
Ludmily Mojžíšové, ACT, senzo-
motorika, respirační fyzioterapie, 
kinesiotape a mnoho dalších. O no-
vinkách nám řekla fyzioterapeutka 
Mgr. Pavla Daumann.

Jaké jsou nové trendy ve fyzioterapii?
Stejně jako medicína se i fyzioterapie 
rozvíjí. Stále proto pokračuji v sebe-
vzdělávání, navštěvuji specializova-
ná školení a kongresy. Řada metod 
zůstává stejná, upravují se jen určité 
odchylky, ale vznikají i nové směry. 
Ve fyzikální terapii je novinkou např. 
vysoko výkonnostní terapeutický la-
ser K-Cube 4 laser, který máme nově 
i v říčanské nemocnici. 

Pro koho je nový laser vhodný a jak 
funguje?
Široké využití má například na boles-
tivé stavy pohybového aparátu, kam 
patří tenisový loket, syndrom karpál-
ního tunelu, nebo bolesti Achillovy 
šlachy, vazů kolena, zad či ramen-
ních, kolenních i kyčelních kloubů, 
ale také drobných kloubů rukou. 
Výborné výsledky zaznamenává díky 
většímu průniku do tkáně bez jejího 
poškození mimo jiné u bolestivých 

Věrnostní karta do 
lékárny říčanské 
nemocnice
Jste častými zákazníky lékárny 
říčanské nemocnice? Pak 
si nenechte ujít zbrusu nové 
zákaznické karty, které lékárna 
nabízí od 1. března 2017. za své 
nákupy získáte body a za ně pak 
dárky a jiné výhody. Stačí se jen 
v lékárně zaregistrovat!

„V používání nejmodernějších rehabilitačních technik  
a metod držíme krok s dobou,“ říká vedoucí lékařka 
rehabilitačního oddělení říčanské nemocnice mUDr. Andrea Švojgrová
Oddělení rehabilitační péče Ne-
mocnice Říčany nabízí pacientům 
ambulanci i lůžkovou část. Lékaři 
se nejčastěji starají o pacienty s bo-
lestmi zad a po ortopedických ope-

racích. Novinkou je specializovaná 
poradna zabývající se potížemi 
spojenými s pálením žáhy. Reha-
bilitace spolupracuje i s pražskými 
fakultními klinikami a středočes-
kými nemocnicemi.
Ambulance rehabilitačního oddělení 
nabízí také poradnu pro poruchy pá-
nevního dna. „Špatná funkce tohoto 
velkého svalu uloženého v pánvi se proje-
vuje například potížemi s otěhotněním, 
migrénami, močovou inkontinencí nebo 
bolestmi zad a hlavy,“ uvedla vedoucí 
lékařka Andrea Švojgrová s tím, že am-
bulance se věnuje i rehabilitaci kojen-
ců s centrální koordinační poruchou. 
Pacienti mohou využít i masáže, vodo-
léčbu, elektroterapii, magnetoterapii, 

laserterapii. V rámci lůžkového odděle-
ní pečuje rehabilitační tým především 
o lidi po ortopedických operacích, jako 
jsou totální endoprotézy kolen, kyčlí, 
osteosyntézách a pacienty po získaném 
poškození mozku. „Díky intenzivní 
spolupráci s interním oddělením jsme 
schopni se postarat i o pacienty vyššího 
věku s chronickými interními choroba-
mi, kteří hůře snáší fyzickou zátěž,“ 
doplnila Švojgrová. Komplexní reha-
bilitace se skládá z fyzioterapeutické 
péče, kondičního cvičení na přístrojích 
a nově i elektroterapie bolestivých sta-
vů a oslabených svalů pomocí elektro-
gymnastiky. Nemocnice rozšířila také 
ergoterapeutickou péči u pacientů po 
mrtvicích.

artróz, které předtím žádný před-
chůdce tohoto typu laseru nedokázal 
ošetřit. Působí hojivě na bércové vře-
dy, rány, ale také výborně hojí jizvy 
a zamezuje vzniku keloidních jizev. 
V čem je lepší oproti běžnému pří-
stroji?
V případě bolestivých stavů zazname-
ná pacient úlevu již po první aplikaci. 
Oproti běžnému terapeutickému 
laseru je asi dvanáctkrát výkonnější 
a nabízí širokou paletu programů pro 
každé dané onemocnění.  
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Pro seniory

seniorcentruM říčany
V úvodu našeho příspěvku bychom vám 
rádi popřáli krásné jarní dny plné slunce 
a pohody. V březnu jsme zahájili pravi-
delné poznávací výlety po našich památ-
kách a významných místech. Navštívili 
jsme skvost mezi našimi zámky a to státní 

zámek Hluboká nad Vltavou. V rámci naší prohlídky jsme 
mohli navštívit soukromé komnaty posledního člena rodu 
Schwarzenbergů knížete Adolfa a jeho manželky Hildy. Po-
časí bylo sice chladné, ale jinak celkem příjemné a tak jsme si 
mohli užít i prohlídku tamní Zoo, která je otevřená již od roku 
1939. Těší nás, že na tento výlet s námi jeli i senioři z Mnicho-
vic. A co připravujeme na měsíc duben? Kromě pravidelných 
akcí také výlet na hrad Zvíkov, který je nejvýznamnější raně 
gotický královský hrad v českých zemích. 

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.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi – každý třetí čtvrtek 
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin.

Akce:
n 20. dubna, čtvrtek – Kavárnička 
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00 h. Příjemné 
posezení a popovídání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
n 22. dubna, sobota – Komentovaná prohlídka hradu 
Zvíkov. Jednodenní autobusový zájezd. Komentovaná 
prohlídka hradu Zvíkov a dalších památek v okolí. Místa 
odjezdu: 7:20h Psáry - Štědřík, 7:40h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 7:45h aut. zastávka  Rychta, 7:50h aut. zastávka 
Sukova, 7:55h aut. zastávka Masarykovo nám. Příspěvek 
účastníků: 480 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, 
tištěný materiál). Termín přihlášení: 15. dubna.

Připravované akce:
n 10. – 12. května – Rekondiční pobyt – Šumava
Místo: Šumava – Vimpersko. Třídenní rekondiční po-
byt v nejkrásnější části naší země. Pobyt bude zaměřen 
na pohybové, vzdělávací a poznávací aktivity. Příspěvek 
účastníků: 1 000 Kč (obsahuje dopravu, ubytování včet-
ně snídaně, vstupné, pojištění, tištěný materiál). Termín 

přihlášení a uhrazení zálohy: 20. dubna (při neuhrazení 
zálohy nebude k přihlášení brán zřetel). 

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 20. 4. 2017 od 
10:30 do 12:00 h.

Vzpomínka
V neděli 26. února 2017 nás opustila 
paní Libuše Skalová ve věku 102 let. 
Paní Skalová prožila 
v Říčanech celý život. od 
roku 2014 žila v domově 
Pod Kavčí Skálou, kde 
prožila hezký a důstojný 
závěr svého života. Všichni 
jsme ji měli moc rádi 
a budeme na ni vzpomínat 
nejen my, ale především 
i její rodina Skalova 
a Frieszova. 

Za DPKS J. Macháčková
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Pro seniory

Na sv. Řehoře, čáp letí přes moře...
O den později, a to 13. 3. 2017, se 
v rámci Národního týdne trénování 
paměti konala osvětová přednáška 
v říčanském Stacionáři OLGA (v mi-
nulém čísle jsem o tom psala), a také 
díky článku v Kurýru přišlo velké 
množství lidí. Někteří využili i mož-
nosti prohlédnout si stacionář a živě 
se zajímali o jeho provoz. Dorazili 
lidé z řad říčanské veřejnosti i známí, 

obyvatelé Domova s pečovatelskou 
službou, osoby narozené dříve, ale i ti 
mladší. Posilovat paměť je totiž důle-
žité pro každou věkovou skupinu.
Celkem zaplnilo stacionář 37 lidí, 
hostitelům děkuji za skvěle připra-
vené pohoštění i osobní účast vedení 
na této akci. Případní zájemci o kurzy 
paměti, hlaste se v recepci DPS, ozvu 
se vám.

Pan Čáp se svou harmonikou skvě-
le doplnil přednášku a ukázal, že 
paměť lze trénovat i při písničkách 
a s dobrou pohodou, která rozhodně 
nechyběla. Takže jaro je za dveřmi 
a všem čtenářům přeji hodně příjem-
ných chvil a zdraví. 

Eva Kubínová lektorka
České společnosti trénování paměti 

a mozkový jogging (ČSTPMJ)

Stacionář Olga Blahoslavova 2576, 251 01 Říčany
vyhlašuje volnou kapacitu odlehčovací služby  

ve stacionáři OLGA
v termínu 18. 4. – 28. 4. 2017

od 1. 5. 2017 bude otevřen stálý provoz odlehčovací služby

dále vyhlašujeme výběrové řízení na volnou pracovní pozici 
pro pracovnici v sociálních službách

jedná se o HPP, kvalifikační kurz a praxe v sociálních službách výhodou,  
aktivní ŘP nutný, nástup 1. 5. 2017, případně dohodou

Bližší informace a přihlášky Pavla Romanová tel: 323 604 244 - 6, 733 340 028
e-mail:stacionar@dps.ricany.cz  iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Komunitní centrum Říčany
Komunitní centrum Říčany po-
skytuje zejména v regionu Říčanska 
registrované sociální služby osob-
ní asistenci, sociálně aktivizační 
službu pro rodiny s dětmi a také 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Mnohdy občané ani 
nevědí, že mohou tyto služby využít, 
a to buď zdarma, nebo s částečnou 
finanční spoluúčastí, jako je tomu 
ve službě osobní asistence. V rámci 
této služby se vyškolení pracovníci 
starají o klienty, kteří jsou z důvodu 
nemoci, úrazu, pooperačních stavů 
nebo pokročilého věku odkázání na 
pomoc druhé osoby ve svém domá-
cím prostředí. Pomáháme klientům 
s osobní hygienou, základním úkli-

dem domácnosti, dovážíme obědy,  
jsme společníky a oporou při pro-
cházkách nebo doprovodem k lé-
kaři, postaráme se o klienty také 
v době, kdy nemůže pomoc zastat 
rodina, a to včetně víkendů. Službu 
poskytujeme ve všední dny od 7 do 
22 hod., o víkendech od 8 do 20 hod. 
Pro lepší představu o této službě 
si dovolujeme otisknout některé 
z došlých hodnocení na naši práci 
a poskytování služby osobní asis-
tence:

„Se službami Komunitního centra 
jsme byly - já a moje matka - moc spo-
kojené. Všechny pracovnice byly milé 
a ochotné pomoci.“ 

„S prací paní asistentky jsme s ma-
minkou velice spokojeny, s ní do naše-
ho života vchází usměvavé sluníčko.“ 

„Již delší dobu poskytujete služby 
mým rodičům a jsem za to velmi ráda. 
Spíše než poskytování služeb bych to 
ve vašem případě nazvala jako přátel-
skou výpomoc, která přináší rodičům 
nejen pomoc v potřebných úkonech, 
ale především přínos energie, optimis-
mu a přátelství. Pro mě to znamená 
samozřejmě také mnoho, velkou po-
moc a spoustu ušetřených starostí.“

„Byla jsem se službami Komunitního 
centra velice spokojená. Je však prav-
da, že k nám chodil pouze pan asistent 
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J. Š.. Jeho péče o mého manžela byla velice nadstandartní. 
Byl prakticky jako člen naší rodiny. Pokud jsou všichni vaši 
osobní asistenti takoví jako pan J. Š., tak pak nelze péči vů-
bec nic vytknout.“

„Asistentka M. J. nám ochotně vyšla vstříc, když jsem po-
třebovala postarat se o maminku i v jiný než nasmlouvaný 
den. Za ochotu, přístup a trpělivost s mojí maminkou jí pa-
tří poděkování. A jsem opravdu ráda, že služby Komunitní-
ho centra využívám, a skutečně jste mně pomohli.“

„Služeb osobní asistence vaší organizace jsme využili v ob-
dobí vánočních a novoročních svátků, kdy jsme chtěli mít 
maminku, která v té době pobývala na Vojkově, doma. Mu-
sím konstatovat, že právě díky vaší službě, ochotě a vstříc-
nosti vašich pracovníků jsme toto pro nás poměrně nelehké 
období prožili v klidu a pohodě. Vaše pracovníky musím 
skutečně jen chválit, a to za jejich přístup i v době sváteční, 
kdy jiní mohli trávit čas se svými rodinami. Za to vše vážně 
moc díky.“

„Byli jsme s vámi velmi spokojeni a doslova ohromeni vaší 
citlivostí přístupu ke starým lidem a zručností, s jakou jste 
všechny úkony vykonávali. Vaše ochota a flexibilita byla víc 
než příkladná. Také jste nám nezištně půjčili pojízdnou žid-
li, která nám v určitém období velmi usnadnila manipulaci. 

Ještě jednou vám za vaši péči o naši maminku z celého srdce 
děkujeme, a to i za službu poslední.“

„S prací a službami vašich osobních asistentek i s jedná-
ním s vámi osobně jsem byl naprosto spokojen. Myslím si, 
že jste velmi ulehčili  maminčiny poslední dny na tomto 
světě. Přístup všech vašich zaměstnankyň  byl velice pro-
fesionální a zároveň jemný a lidský. Mohu vás jen chválit 
a doporučit i jiným rodinám. Ještě jednou děkuji za péči 
o moji maminku.“

Děkujeme touto cestou všem klientům i jejich rodinám, 
kteří naše služby využívali nebo stále využívají, stejně jako 
za zpětnou vazbu, která je pro nás největším ohodnoce-
ním. 
Veškeré informace o naší organizaci i všech poskytova-
ných sociálních službách naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.kcricany.cz.  V případě, že chcete 
využít naše služby, můžete kontaktovat vedoucí služeb pro 
seniory na čísle 604 522 625 nebo vedoucí služeb pro ro-
diny s dětmi na čísle 737 536 201. Děkujeme všem klien-
tům 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

Zápisy do mateřských škol v roce 2017
V minulém čísle Kurýru jsem vás 
seznámila s podrobnostmi zápisů 
do základních škol. Dnes přináším 
porobnosti k zápisům do škol mateř-
ských.

Zápis do mateřské školy
Přijímací řízení (zápis) proběhne ve 
všech mateřských školách, které zři-
zuje město Říčany, 3. května 2017 
od 9 do 17 hod. V uvedený den se do-
stavte do zvolené mateřské školy (bez 

dítěte) a předejte elektronicky vypl-
něné, vytištěné, podepsané a lékařem 
potvrzené žádosti do vybraných MŠ. 
Nezapomeňte na občanský průkaz 
a rodný list dítěte. Vyplněnou žádost 
je třeba odeslat elektronicky nejpoz-
ději do 2. května 2017, 23:59 hodin, 
na adrese: http://skolky.ricany.cz 

Základní kritéria přijímání 
1.  děti jeden školní rok před zahá-

jením povinné školní docházky 
(předškolní vzdělávání je od 1. 9. 
2017 podle školského zákona po-
vinné), s trvalým bydlištěm ve spá-
dové oblasti

2.  děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou 
věku čtyř let, s trvalým bydlištěm 
ve spádové oblasti  

3.  dětí od věku tří let, s trvalým byd-
lištěm ve spádové oblasti, jsou se-
řazeny sestupně dle data narození 
a následně přijímány od nejstar-
šího po nejmladší až do naplnění 
uvolněné kapacity MŠ, přednostně 
ty, které požádají o vzdělávání for-
mou celodenní docházky

4.  v případě volné kapacity i děti 

mladší tří let, s trvalým bydlištěm 
ve spádové oblasti přednostně ty, 
které požádají o vzdělávání formou 
celodenní docházky

5.  děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky, 
které nepatří do příslušného škol-
ského obvodu

6. ostatní děti

Zákonný zástupce předloží doklad 
o povinném očkování nebo doklad, že 
je dítě proti nákaze imunní (v případ-
ně že se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci podle §50 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví)s výjimkou dětí, pro 
které je docházka povinná.
Trvalé bydliště je třeba prokázat při 
zápisu. Spádová oblast pro všechny 
městské mateřské školy je území měs-
ta Říčany a jeho osadní části – Strašín, 
Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.
V případě přijetí dítěte do více mateř-
ských škol odevzdá zákonný zástupce 
do 15. 5. 2017 zápisový lístek do zvo-
lené mateřské školy.

Hana Špačková, místostarostka

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Občanská poradna 
nejen v číslech
Občanská poradna Říčany funguje 
již 10. rokem v Říčanech! Jedná se 
o místo nestranné, nezávislé, důvěr-
né a bezplatné sociálně právní pomo-
ci. Poskytujeme odborné rady, infor-
mace a pomoc lidem, kteří se dostali 
do krizové či nepříznivé sociální situ-
ace nebo jim hrozí. Neznají svá prá-
va a povinnosti, dostupné a návazné 
služby či nejsou schopni vyjádřit své 
potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 
V rámci OP Říčany nabízíme odbor-
né sociální a právní poradenství pře-
devším v oblastech rodinného práva, 
pracovního práva, občanského prá-
va, sociálního systému, ochrany spo-
třebitele a finančních záležitostí. 
Další velkou oblastí je tématika do-
mácího násilí a trestné činnosti. Síd-
líme přímo na říčanském náměstí 
– Masarykovo nám. 6 – 1. patro. Pro-
vozní doba – pondělí a středa vždy od 
9 – 12, 13 – 17 hodin. Poradenství 
pak nabízíme i ve čtvrtek odpoledne, 
ale pouze pro objednané klienty. 
V roce 2016 navštívilo poradnu 231 
klientů ve 326 individuálních konzul-
tací (opakované návštěvy OP). V 62% 
se jednalo o ženy. Nejvíce zastoupe-
nou skupinou pak byly osoby nad 60 

let a ve věkové kategorii 27 – 40 let. 
Nejčastěji řešená témata jsou: rodina 
- řízení ve věcech péče o nezletilé, roz-
vod a vypořádání společného jmění 
manželů, dále pak  majetkoprávních 
vztahů – smlouvy, pomoc při řešení 
sousedských problémů, podílového 
spoluvlastnictví, právního systému 
a ochrany, oblasti finančních zále-
žitostí – dluhy, oddlužení, exekuce, 
trestné činnosti a násilí v rodině, apod.
Kontakt pro objednání: 312 315 284, 
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz

Tajní agenti, aneb 
příměstský tábor 
s Cestou integrace
Léto se blíží a kdo hledáte akční pří-
městský tábor pro děti, pojďte se 
s námi zapojit do výcvikového tábora 
tajných agentů FBI a během týdne pl-
nit tajné mise – vojenské, humanitní, 
diplomatické… více prozradit nemů-
žeme, PŘÍSNĚ TAJNÉ! Těšte se! Vý-
lety, koupání, hry a dobrodružství  
Termíny: 17. – 21. červenec, 14. – 18. 
srpen 2017. Vždy od 8:30 do 17:00 
hodin, Klub Cesta. Více info na www.
cestaintegrace.cz. 
Cena tábora 500 Kč pro sociálně 
znevýhodněné rodiny, 1500 Kč pro 
ostatní.

 

14:00 – 19:00…po/st/pá 7 – 21let  

klubCESTA 

 
Na Obci 
2049 
Tel:774 780 541 
FB: KLubCesta 
 

19.4. Sugar day II. - tuky 

  5.4. Dnes vaříš Ty 

 
 
F3-Fotbal 
  -turnaj 
 

 

Prosím o pomoc 
s hledáním sedmileté 
nemocné fenky belgického 
ovčáka. 
ája se ztratila 11. 2., naposledy 
byla viděna nedaleko filmového 
městečka u říčky Šembery. od té 
doby se po ní doslova slehla zem. Je 
to milá fenka, na svůj věk stále ještě 
hodně hravá, vyjde s každým. Je 
zvyklá na velké i malé pejsky, kočky, 
ovce a koně. Stále je možnost, 
že si takového mazlíka někdo 
nechal. I přes vylepování plakátků 
se mi do dnes nikdo neozval. Moc 
se nám po ní stýská, ája je člen 
rodiny. Prosím, nevíte o někom, kdo 
by ji mohl mít doma, neviděli jste ji? 
děkuji moc za jakoukoliv zprávu. 
zavolejte na 723890464, nebo 
napište do redakce Kurýru.

Markéta Košinová
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Pro děti a rodiče

Vítání 
občánků
Ve dnech 7. 3. a 9. 3. 2017 se uskuteč-
nilo v obřadní síni  na Staré radnici 
slavnostní vítání občánků. Místosta-
rostka paní Hana Špačková přivítala 
30 nových občánků. Zazpívat nám 
přišly děti z mateřské školky Srdíčko 
a Čtyřlístek z Kolovratské ulice. Všem 
moc děkujeme a těšíme na setkání, 
které proběhne v červnu.

Jana Šimková,  
Lucie Nováková, 

matrikářky 

malé jubileum
Na závěr masopustu pořádala Řím-
skokatolická farnost Říčany společ-
ně s T. J. Sokol Říčany a Radošovice 
již 15. ročník tradičního dětského 
karnevalu. V neděli 26. února odpo-
ledne přicházely děti s doprovodem 
do radošovické sokolovny. Sešlo 
se opět nejméně 180 návštěvníků, 
které přivítala náčelnice jednoty 
Jarka Voráčková a za farnost pan 
farář Konstantin Petr Mikolajek. 
Ten se právě vrátil z mistrovství Ev-
ropy kněží v malém fotbalu, měl na 
sobě dres, ve kterém reprezentoval. 
S přáním dobré zábavy se přidala za 
farnost i jednotu Míla Pangrácová. 
Děti převlečené do masek zvířátek, 
princezen, víl, kouzelnic i čarodějnic 
se těšily ze zajímavých soutěží, kte-
ré pro ně připravila Eva Horáčková 
Jungmannová s manželem Tomá-
šem ze Sokola Říčany a Radošovice. 
Nejdříve přišly na řadu padáky, kte-
ré již vloni měly velký úspěch. Po ab-
solvování několika stanovišť dostali 
soutěžící odměny, tentokrát to byly 
velké bublifuky. Zasloužený potlesk 
sklidilo vystoupení formací Minnies 
a Queen Taneční školy Twist Říčany. 
Po dalších soutěžích jsme vylosovali 
„klobouk štěstí“ a ceny, přichystané 
farností, si děti radostně odnášely. 
Zájem byl i o improvizovaný stánek 
farnosti s občerstvením: nabízel 
kolu, čaj, kávu a také něco sladkého. 
Koláčky od Davida Frydrycha všem 

náramně chutnaly. Jeho pekařství 
patří k pravidelným sponzorům kar-
nevalu, stejně jako Fotografie Ru-
dolfa Flachse. Děkujeme. Poděko-
vání patří ochotným organizátorům, 
bez nich by se akce nemohla konat, 
a také účastníkům za věrnost naše-

mu karnevalu. Těšíme se na setkání 
v roce 2018! Snímky z karnevalové-
ho veselí si můžete prohlédnout na 
ve fotogalerii na webových strán-
kách města.

Za organizátory 
Míla Pangrácová
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Ř E K N I ŘÍČ A NY

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V ŘÍČANECH

22. dubna 2017 od 8 hodin

POHÁDKA PRO DĚTI V 10 HOD
Divadélko Kůzle

Na zahrádceje tak sladce

REGIONÁLNÍ 
VÝROBKY A VELKÝ
VÝBĚR SAZENIC

VYSTOUPENÍ 
MATEŘSKÝCH 
A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ
KAPELA BEDRNÍK

PRAVIDELNÝ SOBOTNÍ
FARMÁŘSKÝ TRH

S  P O D P O R O UP O Ř Á D Á

Festival řemesel 
    slavnosti 
 bylinek

&
BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM S UKÁZKAMI TRADIČNÍCH ŘEMESEL

Jarmark_UPDATE165x245.indd   1 20.3.2017   22:56:22
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PLÁN AKCÍ MAP V ORP ŘÍČANY na měsíc duben  
 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000109 

 

WORKSHOPY PRACOVNÍCH SKUPIN  
4. 4. od 14:00 Městský úřad Říčany na Komenského nám.  
IV. Setkání vedoucích a členů pracovních skupin nad akčním 
plánováním. Tentokrát se zaměříme na prioritu  
č. 4 – ROZVOJ ZUŠ, NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ. 

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A UČITELŮ 
PŘÍRODOPISU   
6. 4. od 13:00 1. základní škola Masarykovo náměstí, Říčany 
Setkání v rámci tzv. Učící se sítě s praktickým seminářem  
JAK UČIT O NEŽIVÉ PŘÍRODĚ.  
Provázet budou: Ředitel 1. základní školy Masarykovo náměstí, 
Říčany Mgr. Pavel Bednář, ředitel Muzea Říčany Mgr. Jakub 
Halaš a lektorka Muzea Říčany Mgr. Kateřina Čiháková. 

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MŠ 
6. 4. od 13:30 Městský úřad Říčany na Komenského nám. 
Seminář zaměřený na AKTUÁLNÍ INFORMACE O 
PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ s lektorkou Mgr. Jaroslavou 
Vatalovou z MŠMT. 

 

 

 
Sledujte aktuální informace na www.map.ricany.cz 
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Konference místních a Krajských  
akčních plánů
První ze čtyř konferencí se uskutečni-
la v Říčanech dne 9. 3. 2017 v Měst-
ském kulturním středisku Labuť. 
Konference přilákala přes 70 účast-
níků. Cílem konference bylo sdílení 
zkušeností z přípravy Místních akč-
ních plánů vzdělávání a Krajských 
akčních plánů vzdělávání na území 
Prahy a Středočeského kraje. Říčan-
ská konference se prioritně soustře-
dila na území Říčanska a na jihový-
chodní část Prahy.
V úvodní části konference vystoupil 
starosta města Říčany Vladimír Ko-
řen, který shrnul problematiku škol 
v prstenci kolem Prahy jako důsledek 
„populační tsunami“. Informoval 
o nutnosti rozšíření kapacity škol 
v Říčanech a upozornil na možný 
budoucí problém kapacit středních 
škol.
Na něj navázali zástupci zpracovatelů 
Krajských akčních plánů vzdělávání 
Středočeského kraje a hl. města Pra-
hy Pavel Schneider a Filip Kuchař. 
Informovali o připravovaném pro-
jektu, který by měl zajistit například 
obnovení metodických sdružení, sdí-
lení příkladů dobré praxe, vybavení 
škol polytechnickými stavebnicemi 
a dalšími pomůckami, pořádání kraj-
ských přehlídek a soutěží škol, orga-
nizování polytechnických kroužků 
a podobně.
Manažerka projektu MAP v ORP 
Říčany Linda Kůstková shrnula 
nejpalčivější problémy v oblasti zá-
kladního vzdělávání na Říčansku. 
Jako největší problémy se jeví nedo-
statek kapacit ZŠ a s tím související 
nedostatečné materiálně-technic-
ké a prostorové vybavení pro děti 
i učitele (chybějící odborné učebny, 
nevhodné sportovní zázemí, absen-
ce vhodných prostor pro družiny 
a školní kluby atp.), nedostatek lid-
ských zdrojů (chybí kvalifikovaní pe-
dagogičtí, odborní i administrativní 
pracovníci). Dále se dotkla témat 
inkluze, talentovaných dětí a jazy-
kového vzdělávání. Zmínila chybě-
jící kapacity ZUŠ pro talentované 
děti z Říčan a okolí a upozornila mj. 

i na neuspokojivou kapacitu peda-
gogicko-psychologických poraden 
ve Středočeském kraji. Problémy 
nedostatečných kapacit potvrdil 
i Tomáš Kučera z Katedry demogra-
fie a geodemografie Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze, který představil 
výsledky demografické studie za 
ORP Říčany. 
Na tyto výstupy navázala manažerka 
projektu MAP SO Praha 21 Lucie 
Černá, která informovala o situaci 
ve vzdělávání na jihovýchodní části 

Prahy. Na konferenci dále vystoupila 
p. Kriegischová z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, p. Kleinwächtero-
vá a p. Brabec z Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, kteří 
podali aktuální informace o dostup-
ných dotačních titulech. Diskuzní fó-
rum otevřeli ředitel ZŠ Kunratice Vít 
Beran a ředitelka Gymnázia Říčany 
Anna Martinková, upozornili hlavně 
na nutnost zabývat se zvyšováním 
kvality vyučování a na profesní rozvoj 
učitelů. 
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Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2017 
 

Prázdninový program pro děti od 2 do 8 let, od pondělí do pátku 7:00 – 17:30. 
 

Lze využít i dopolední variantu docházky od 7:00-13:00 za cenu 1.950,- Kč/ týden. 
 

Z POHÁDKY DO 
POHÁDKY 

 

10. - 14. července 
 

Cena 2.890,-Kč 

- seznámíme se s lidovými pohádkami 
- zahrajeme si hry na motivy pohádek 
- poučíme se z poselství pohádek 
- zdramatizujeme známé příběhy 
- vyrobíme si pohádkové kostýmy a masky 

Celodenní výlet na zámek Berchtold 
 

NECHME MOTÝLY 
LÉTAT 

 

17. – 21. července 
 

cena 2.750,-Kč  
 

- povíme si o proměně housenky v krásného motýla 
- poznáme a vyzkoušíme, jak motýli žijí 
- vyrobíme si housenku, kuklu i motýla  
- zasadíme společně motýlí keř 
- vytvoříme bufet pro motýly 

KOUZLO POHYBU 
 

24. – 28. července 
 

cena 2.750,-Kč 

- budeme sportovat na naší velké zahradě i v tělocvičně 
- vyzkoušíme si různé sportovní disciplíny – atletika, 

gymnastika, fotbal, míčové hry 
- seznámíme se s úspěšnými sportovci a sportovkyněmi 
- na závěr uspořádáme letní olympiádu  

LEGOHRÁTKY 
 

7. - 11. srpna 
 

  cena 2.750,-Kč  

- postavíme si vlastní Legoland 
- povíme si o zemi, kde lego vzniklo 
- vyrobíme si vlastní legokostku 
- budeme stavět z lega podle fantazie i zadaného tématu 
- projdeme si Legostezku a splníme zábavné úkoly 

CESTA DO PRAVĚKU  
 

14. – 18. srpna 
 

cena 2.890,-Kč 

- jak vypadal život na Zemi před miliony let?  
- poznáme různé druhy dinosaurů, postavíme dinopark, 

budeme sledovat líhnutí dinosauřího vejce a výbuch sopky  
- zahrajeme si na paleontology, prozkoumáme zkameněliny 
- vyrobíme si pravěké šperky 

Celodenní výlet do Dinoparku v Plzni 
 

KOUZLO VODY 
 

21. - 25. července 
 

Cena 2.750,-Kč 

- znázorníme si koloběh vody, život v řekách a v mořích 
- naučíme se, jak hospodařit s vodou, jak vodní toky chránit  
- užijeme si hrátky s vodou, postavíme vodní stavby 
- vypravíme se na vodní toky a rybníky v našem okolí  

KONEC LÉTA NA PŘÁNÍ 
 

28. - 31. srpna  
 

Cena 2.400,-Kč 

- budeme vyrábět a tvořit z různých materiálů 
- budeme sportovat na naší zahradě a v tělocvičně školky 
- vyrazíme na procházky do okolí, do lesa, k vodě 
- budeme hrát hry na přání dětí 
 

 
 

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku. Výlety jsou určeny pouze pro děti od 3 let. Cena zahrnuje uvedené aktivity, 
stravování z vlastní kuchyně a celodenní pitný režim. Program se může změnit v závislosti na aktuálním počasí.  

 
Přihlášky posílejte na landie@landie.cz 
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Příměstský tábor v Kolovrátku
MŠ Kolovrátek 
nabízí dětem 
příměstský tá-

bor, který probíhá od 3. 7. 2017 do 
31. 8. 2017.
Prázdninový program bude plný her 
a zábavy pro vaše ratolesti.
Každý týden bude tematicky zaměře-
ný, od kulinářských dobrot, zábavy 
s piráty a mořskými vílami, světem 

dinosaurů, ale i šikovných ručiček 
dětí po týden řemeslníků.
Na krásné shledání se těší TETY 
z Kolovrátku.

Půldenní docházka 1850 Kč včetně 
stravného a pitného režimu

Celodenní docházka 2600 Kč včet-
ně stravného a pitného režimu
SLEVA PRO SOUROZENCE

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

V Zahrádce se pořád něco děje
V posledním únorovém týdnu jsme 
v MŠ Zahrádka uskutečnili pro ro-
diče a děti z naší školy za spolupráce 
Muzea Říčany výrobu ptačích budek. 
Sešlo se téměř třicet nadšených rodi-
čů s dětmi. Po krátkém úvodu jsme se 
dali do práce. Vrtačky i šroubováky 
se nezastavily do posledního šroub-
ku a po celou dobu panovala ve třídě 
dobrá nálada. Z dobře odvedené prá-
ce měly velkou radost nejen děti, ale 
i maminky, které s vrtačkou praco-
valy poprvé. O pomoc se staraly lek-
torky z muzea, ale i někteří tatínkové, 
kteří se s veselou náladou zapojili 
a rádi vypomohli radou těm, co po-
moc, třeba jen malinko, potřebovali. 

Na konci února jsme začali chodit na 
bruslení. O kurz bruslení, který čítá 
deset lekcí pod vedením zkušených 
lektorů Bruslařského klubu Říčany 
pod vedením pana Daniela Zídka 
v Merkur Ice Aréně v Říčanech, byl 
velký zájem. Více jak padesát dětí se 
ve dvou skupinách učí bruslit; někteří 
od prvních krůčků, ostatní, kteří měli 
již nějaké zkušenosti s bruslením, své 
dovednosti zdokonalují. Již po něko-
lika lekcích je na dětech vidět, že se 
s ledem a bruslemi sžily a že je brusle-
ní baví.
V druhém březnovém týdnu se třída 
Jablíček vydala do místního pekařství 
Frydrych. Jistě znáte vůni a chuť čers-

tvě upečených rohlíků, a proto jsme se 
s dětmi vydali tajemství vyhlášených 
rohlíků vypátrat. Po vřelém přivítá-
ní jsme se podívali do prostor, kde se 
vše odehrává. Neviděli jsme jen velké 
mísy na těsto, ale dozvěděli jsme se, co 
vše se do těsta dává a jak se z něj stane 
rohlík. Viděli jsme, jakým způsobem 
se na rohlík dostane sůl i kmín a jak se 
peče ve velkých pecích. Děti byly nad-
šené, ale největší radost měly z teplého 
čerstvého rohlíku, který za to, jak byly 
hodné a pozorné, dostaly od pekařů. 
Hned za branou ho snědly.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat 
celému pekařství Frydrych za umožně-
ní prohlídky a milé a ochotné jednání. 
Dne 8. dubna 2017 v době od 8.30 
do 11.30 hodin proběhne v naší 
škole Den otevřených dveří, na kte-
rý vás srdečně zveme.

Kolektiv MŠ Zahrádka
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PŘímĚSTSKÉ TábOry – LÉTO 2017 
NOVĚ bUbNy V POhybU
Naše příměstské letní tábory se postupně plní, máte-li o tá-
bor zájem, neváhejte, nabídku táborů a přihlášku najdete 
na www.lesniklubpraminek.cz. Nově přidáváme tábor:
10.- 14.7. 2017 – BUBNy V POhyBU
Vedou:  Cécile da Costa a Kateřina Eva Lanči
Věk: 8-12 let
Náplň: Pojďte se s námi naučit rytmy z celého světa na 
bubny všech tvarů a velikostí (africké, arabské, brazilské 
a další nástroje – cajon, darbuku, congas, bufallo drums 
aj.). Rytmus hýbe tělem a tělo ovládá rytmus. Nechte se 
bubny unést k nečekaným tanečním kreacím. Kromě ná-
strojů budeme jako perkuse používat i své tělo a předměty, 
které najdeme v lese kolem nás. Představíme si techniky 
taneční improvizace ve skupině nebo dvojici, díky kterým 
otevřeme cestu tvořivosti a představivosti těla.

Lesní rodinné dopoledne
Setkání probíhají pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 ho-
din. Přihlášení a informace na www.lesniklubpraminek.cz.

PROgRAM DUBEN:
6. 4. 2017 – Jarní očista a bylinky
13. 4. 2017 – Velikonoční tvoření
20. 4. 2017 – Zakládání záhonů s Alenou 2.
27.4. 2017 – Skřítkové dopoledne

DeN OTeVŘeNýCh DVeŘí A ZáPISy
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do lesní školky 
Pramínek, který se uskuteční v úterý 4. dubna. Den ote-
vřených dveří je po celý den od 8 do 16 hodin, informační 
setkání s prostorem na dotazy je v 9 hodin a ve 14 hodin. 
Těšíme se na setkání. Zápisy pro školní rok 2017/2018 
proběhnou ve středu 26. dubna a 3. května od 14 do 18 
hodin v Pramínku. Máte-li zájem o docházku, vyplňte pro-
sím přihlašovací formulář na našich stránkách. 
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mŠ A ZŠ NemO
Vyhlašuje zápis do předškolní 
třídy mŠ 
5. 4. a 26. 4. od 15 do 17 hod.
Jsme velice rádi, že se ZŠ NEMO již zcela 

zaplnila dětmi, které navštěvovaly naši MŠ. Termíny zá-
pisu bychom tedy rádi využili pro přihlášení  dětí, které 
chtějí v budoucnu studovat i v ZŠ NEMO. 
Pro školní rok 2017-2018 zájemcům  nabízíme docházku 
do přípravné třídy MŠ NEMO, která bude přizpůsobena 
pro budoucí školáky.
Na děti budou kladeny vyšší nároky a dle individuálního 
vzdělávacího  plánu s nimi procvičíme, co je potřeba pro 
snadný přechod do ZŠ NEMO (grafomotorika, příprava na 
genetickou metodu čtení, rozvoj percepčních dovedností). 
Součástí programu je  intenzivní výuka angličtiny, tj, kaž-
dý den prostřednictvím našich rodilých mluvčích a našich 

učitelů se znalostí angličtiny. K výuce využíváme materiá-
ly Wattsenglish a Cambridge University. V průběhu prv-
ního stupně ZŠ  pak u nás mohou děti složit mezinárodní 
jazykovou zkoušku YLE.
Během tohoto pololetí také můžete průběžně přihlašovat 
děti do MŠ NEMO (standartní a bilingvní česko-anglická 
třída), prohlídka je možná kdykoliv po dohodě s ředitel-
kou na tel: 777 727 334.

NABÍDKA TRADIČNÍCH PRÁZDNINOVÝCH PROGRAMŮ

10. 7. – 14. 7. harry Potter s výletem vláčkem do Bradavic 
(Konopiště)

17. 7. – 21. 7. cesta kolem světa s výletem do zoo 
chleby

24. 7. – 28. 7. Vaření s medvídkem Pú s výletem  
do Toulcova dvora

31. 7. – 4. 8. Po stopách dinosaurů s výletem do 
dinoparku v Plzni

7.8. – 11. 8. happy English  s rodilou mluvčí Mary 
a výletem na Jureček

Cena za týden včetně celodenní stravy a výletu: 2 900 Kč, 
Program bude přizpůsoben věku dětí.  Děti budou hodně 
času trávit venku, i v bazénu u cyklostezky. Respektuje-
me individuální potřebu spánku. Součástí programu jsou 
výtvarné činnosti, keramika, soutěže a na závěr odměna. 
Kapacita je omezena, pořadí určuje doručení přihlášky 
a platba na účet Baby clubu NEMO do konce května! Č.ú: 
43-8150640237/0100. Přihlášky na www.nemoricany.cz
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OTeVÍRÁ Ve ŠKOLNÍM ROCe 
2017/2018
6. TŘÍDu S ROZŠÍŘeNOu  
VÝuKOu MATeMATIKy
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se 
koná ve středu 17. května 2017 v 8.10 v  budově  
1. ZŠ, Masarykovo  náměstí 71 (budova za kostelem). 
Zkoušky probíhají formou matematického testu. 
Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmi-
letá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si 
přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého 
ročníku musí být dodány nejpozději 9. 5. 2017 do 
14.00 hodin  do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk 
angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo 
stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel ško-
ly na základě výsledků zařazovacího testu, hodno-
cení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních mož-
ností školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

 Pavel Bednář  
ředitel školy

HODINA NěMČINy S PŘÍCHuTÍ 
TOBLeRONe
Fondue, Raclett, Röstigraben, Schwyzerdüütsch. 
Co vše se za těmito pojmy skrývá, se dozvěděli žáci 
osmého ročníku v jedné z únorových hodin něm-
činy. Hned po jarních prázdninách je navštívila 
v rámci projektu Europe meets school švýcarská 
studentka Magali Michelet, která v té době ukončo-
vala své semestrální studium na Univerzitě Karlově 
v Praze. S  Magali si osmáci osvěžili své znalosti 
o Švýcarsku z hodin zeměpisu, tentokrát ale v ně-
meckém jazyce. Magali je provedla svou rodnou 
zemí prostřednictvím obrázkové prezentace, bě-
hem níž měli žáci možnost poznat čtyři švýcarské 
jazykové regiony s jejich přírodními krásami, měs-
ty, kulturou a také typickými jídly. Díky filmovým 
ukázkám také slyšeli, jak zní rétorománština a Sch-
wyzerdüütsch (neboli švýcarská němčina). V druhé 
části neobvyklé hodiny NJ si osmáci měli možnost 
ověřit své znalosti o alpské zemi v soutěžním kví-
zu, který pro ně Magali připravila. Ve čtyčlenných 
skupinkách panovala opravdu soutěžní atmosfé-
ra, protože cena pro vítěze byla lákavá – švýcarská 
čokoláda Toblerone! Poté Magali ještě v krátkosti 
seznámila osmáky prostřednictvím filmové ukázky 
s nejznámějším švýcarským dílem pro děti, Heidi – 
děvčátko z hor. Na závěr setkání vyslovila Magali 
přání, aby jí zazpívali česky nějakou lidovou pís-
ničkou. Sama nás překvapila, když začala notovat 
Čerešničky, čerešničky, čerešně, které jí naučila 
její maminka, pocházející z Brna. A tak na závěr 
švýcarského setkání znělo celou třídou Na tú svatú 
Katarinu a do rytmu se poťukávalo krabičkami To-
blerone.

Zuzana Havlíková, vyučující NJ

ÚSPěCH V ZeMěPISNé  
OLyMPIÁDě
Na školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zú-
častnilo rekordních 60 žáků, navázalo 21. března 
okresní kolo v Čelákovicích. 
Tady nás reprezentovali  vždy dva nejúspěšnější řešite-
lé jednotlivých  kategorií – v kategorii A (6. ročník) Jan 
Kovář a Ondřej Sojka, v kategorii B (7. ročník) Martin 
Hraba a Tereza Andresová a v kategorii C ( 8. a 9. roč-
ník) Max Koudelka a Kristýna Hofmanová.
Velkým úspěchem bylo skvělé umístění Ondřeje Soj-
ky, který dokázal svými znalostmi vybojovat 2. místo 
na okrese a postupuje do krajského kola. Ve stejné ka-
tegorii se Jan Kovář umístil na 6. místě a v kategorii B 
Martin Hraba na 8. místě.
Máme radost, že naši žáci základní školy svými zna-
lostmi a dovednostmi důstojně obstáli v konkurenci 
studentů z osmiletých gymnázií.

32 texty.kuryr@ricany.cz



ZáKLADNí ŠKOLA u ŘíČANSKÉhO LeSA

mASTer OF LAbyrINTh
Žáci jazykové třídy 7.A se zúčastnili celostátní soutěže 
Master of Labyrinth, kde se při hraní online výukové hry  
jednak pobavili a zároveň prokázali své znalosti z občan-
ské výchovy, a to vše v angličtině. Naše škola se celostát-
ně umístila na 6. místě. Děkujeme paní uč. Janě Uríkové, 
která děti do soutěže zapojila a celou dobu je motivovala 
k výkonům. Zuzana Pokorná – vedoucí sekce jazyků

PISáLKŮV SVáTeK 1.C

Na tento svátek se těšily děti z 1. C celé měsíce a koneč-
ně nastal! Nic jsme neponechali náhodě, a proto jsme 
si připravili vystoupení „ABECEDA“, kterou už všichni 
moc dobře známe. Rozloučili jsme se s tužkou a pode-
psali jsme se perem. Od tohoto dne už nepíšeme ničím 
jiným! Lucie Borová – třídní učitelka

PSyChOLOGICKý SemINáŘ  
– INTeLIGeNCe A JAK JI rOZVíJeT
V rámci Klubu zvídavých žáků se konal na naší škole 
první psychologický seminář a to  na téma „Inteligence 
a jak ji rozvíjet“. Žáci 4. až 9. ročníků se dozvěděli, co 
to je inteligence, jaké jsou její kladné projevy v chování 
a zejména, jak ji trénovat. Zúčastnění prokázali překva-
pivě velké znalosti o této problematice, byli velice ak-
tivní, kladli hodně otázek. A to vše, přestože toto téma 
není obsaženo v osnovách základní školy. Patrně nejví-
ce je překvapil fakt, že velký vliv na rozvoj intelektových 
schopností má také sport a tělesná výchova. Další psy-

ze života škol(ek)

ŠKOLNÍ LyžAŘSKÝ KuRZ
Říká se, že lyžařský kurz je nejlepší ze všech školních 
výletů. Sedmé třídy se o tom letos přesvědčily.
Všechno začalo v sobotu 25. 2. u lípy před školou, kdy 
jsme se s nadšením loučili se svými rodiči a nastoupili 
do autobusů směr Krkonoše - Černá hora. Po tříhodi-
nové cestě plné zábavy jsme dorazili na místo - k la-
novce do Janských Lázní. I přes zmatečné nakládání 
věcí do kabinek se na chatu dostalo všechno a všichni. 
Ubytovali jsme se na pokojích a následovala přednáš-
ka o programu a pravidlech výcviku.
Druhý den ráno jsme stihli první lanovku a uhlazený 
sníh s ranním sluníčkem a mohli jsme začít lyžovat. 
Dopolední lyžování proběhlo poklidně, rozřazova-
li jsme se do pěti skupin. Poté jsme se vrátili, dali si 
dobrý oběd a následoval odpolední klid. Po příjem-
ném odpočinku se odpoledne šlo opět na lyže, nebo 
dokonce jedno družstvo v úterý a ve čtvrtek na běžky 
a takto probíhal program i v dalších dnech. Ve středu 
jsme dopoledne strávili v Janských Lázních, měli jsme 
odpočinkový den. Každý večer se jednotlivé třídy stří-
daly v přípravě programu pro ostatní, měly připravené 
společenské hry a zábavu na celý večer. Před večer-
kou vyprávěl pan ředitel zájemcům hororové příběhy. 
Dvakrát byla večer diskotéka, první byla taková roz-

jezdová, kdy jsme zjistili, jak jsou na tom naši spolu-
žáci s tanečním nadáním, ta druhá ve čtvrtek zase spíš 
rozlučková.
Mezi nejzajímavější aktivity patřil v závěru našeho 
pobytu závod v obřím slalomu, v němž skoro všechny 
stupně vítězů obsadila 7.C.
Všechny dny jsme si užili na sto procent, bohužel čas 
byl neúprosný a v pátek večer jsme se vraceli zpět za 
svými rodiči.  Ale říká se, že v nejlepším se má přestat. 
Dlouhá cesta domů nás vyčerpala, a tak jsme padli do 
postele únavou.
Děkujeme za skvělý týden spolužákům i učitelům, 
moc jsme si to užili :-)

Za všechny sedmáky Nikola Chrdlová,  
Markéta Brodská, Ondra Kožuský, Katka Bajerová

chologické semináře budou zaměřeny na oblast komu-
nikačních dovedností. 

Miroslav Pokorný  – školní psycholog
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ŠKOLA PLNá ZáChrANáŘŮ

Akci nazvanou „Dny pro záchranu života“ absolvovali 
pod vedením profesionálních záchranářů ze vzděláva-
cí společnosti Zdravotníci všechny třídy. Jednalo se již 
o druhé společné setkání a navazující program. Tento-
krát byl program zaměřený na poskytování první pomoci 
u popálenin, dušení i ochranu zdraví a člověka při mimo-
řádných událostech.
Interaktivní program první pomoci byl rozdělen do teore-
tické a praktické části. Třídy absolvovali teoretickou část 
v učebně a praktickou část v areálu školy. Program zahrno-
val i prohlídku sanitního vozu přímo ve škole, kde si žáci 
mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vybavení, 
nosítka a další pomůcky, které záchranáři používají.
Během programu ošetřovali žáci různá poranění, popá-
leniny a prováděli nácvik neodkladné resuscitace, učili 
se protišoková opatření a komunikovali se simulovaným 
dispečinkem záchranné služby. Nechyběla ani bezpeč-
nost, prevence úrazů a nácvik evakuace z hořících bu-
dov. Závěrem programu prošli netradiční závěrečnou 
zkouškou, formou reálně namaskovaných poranění, 
která museli sami ošetřit. „Naším hlavním cílem je zba-
vit veřejnost strachu z poskytování první pomoci. Při zá-
chraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je 
nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili 
již žáci základních škol. Kde jinde se naučit první pomoc, 

NA ZáKLADNí ŠKOLe  
ZA POLárNím KrUhem
V odborných kruzích bývá často právě finské školství 
dáváno za vzor zbytku Evropy. Proto jsme na 3. základ-
ní škole u Říčanského lesa velmi přivítali možnost stáže 
na základní škole ve finském Rovaniemi. Co zajímavého 
a podnětného jsme se dozvěděli?
Stáž jsme absolvovali v čase polárních nocí, za matného 
světla a slunce pod obzorem. Bylo velmi zajímavé sledovat, 
jak si obyvatelé pomáhají ke světlu zářivkami vně oken. 

Podobně si pomáhala ke světlu i škola. Ačkoli zdálo se, že 
světlo uvnitř školy způsobuje spíše všudypřítomný klid 
a pohoda.
Vzdělávání je ve Finsku financováno hlavně z veřejných 
prostředků. Naprostá většina škol poskytujících základní 
a střední vzdělávání je spravována místními úřady, soukro-
mé školy jsou spíše ojedinělé. Jistě to souvisí s kvalitou po-
skytovaných služeb a množstvím financí, které do systému 
vzdělávání přicházejí. Jen pro ilustraci – žáci mají skutečně 
vše zdarma: vzdělávání, veškerou dopravu (vč. dopravy do 
školy školními minibusy, výletů, škol v přírodě, exkurzí), 

„Program první pomoci byl skvělý! Nejvíce nás bavily scénky, kdy 
jsme si zahráli na záchranáře, prohlídka sanitky i resuscitace… 
a bavilo nás pomáhat a naučili jsme se i nalíčit popáleninu,“ 
shodují se žáci 6.c
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žáci přijíždějí na kole nebo je sváží minibusy

než právě ve škole? Jsme moc rádi, že vedení školy si uvě-
domuje důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý 
základ do dalšího života. Za to jim patří velké poděko-
vání,“ říká Josef Odehnal, lektor kurzů a profesionální 
záchranář. 
Více informací na www.prvnipomocskoleni.cz
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stravování. Povinné vzdělávání začíná v roce, kdy je dítěti 
sedm let, a trvá devět let. Někteří žáci setrvávají ve škole 
desátým rokem a dále se připravují na středoškolské vzdě-
lávání. Školní rok trvá od poloviny srpna do začátku června.
Školy mají právo poskytovat vzdělávací služby podle svých 
představ a vizí, pokud dodrží základní směřování dané zá-
konem. Učitelé si mohou sami rozhodovat o vyučovacích 
metodách, učebnicích a učebních materiálech. Systém 
spoléhá na odborné dovednosti učitelů. Školní inspekce 
byla zrušena již před čtvrt stoletím. Základní myšlenkou je 
směřovat vzdělávání kupředu prostřednictvím informací, 
odborné podpory a financování. Děti nejsou prvních šest 
let vzdělávání zkoušeny. Známkovány jsou od 7. do 9. třídy.
Finské školství nehledá cestu ke kvalitnímu vzdělávání po-
mocí nadbytečných kontrol nebo standardizovaných testů. 
Co pozitivně ovlivňuje kvalitu finského školství, je samotné 
Finsko, které si cení vzdělanosti. Povolání učitele se ve Fin-
sku těší velké prestiži, je rovněž slušně finančně ohodnoce-
no. Učitel je považován za autoritu. Vysoké školy vzdělávající 
učitele si tak mohou vybírat nejvhodnější uchazeče. Do stu-
dia určeného pro učitele se vybírá jen asi 10 % ze všech ucha-
zečů. Podobně je tomu při výběrovém řízení na místo učitele. 
Pan ředitel školy v Rovaniemi uváděl, že na jedno uvolněné 
místo přicházejí desítky zájemců.
V základním vzdělávání neexistují žádné celostátní testy. 
Učitelé odpovídají za hodnocení ve svých vyučovacích před-
mětech na základě cílů stanovených vzdělávacími dokumen-
ty. Jedním z cílů je např. rozvíjet u žáků sebepoznávání a vést 
žáky, aby si uvědomovali svůj pokrok. Velký důraz je ve fin-
ské základní škole kladen na rozvoj čtenářských dovedností. 
V mezinárodním průzkumu PISA má Finsko pravidelně vy-
soké výsledky ve všech hodnocených oblastech vzdělávání, 
což se čtenářskými dovednostmi úzce souvisí.
Během výuky jsme nikdy nepotkali více než čtrnáct dětí ve 
třídě. Výuka probíhá v dialogu s důrazem na osvojení prak-
tických dovedností pro život. Autonomie ve vzdělávání je 

vysoká. Školy odpovídají plně za efektivitu a kvalitu vzdě-
lávání. V prvních šesti ročnících vyučuje většinu předmětů 
stejný třídní učitel, v dalších ročnících se střídají specializo-
vaní učitelé. Žáci jsou do středních škol vybíráni zejména 
podle vysvědčení ze základní školy.
Každému je dostupné odborné poradenství. Cílem je pod-
porovat žáky tak, aby dosáhli nejlepšího možného výkonu 
a uměli se správně rozhodnou pro svou další vzdělávací 
a profesní dráhu. Individuální péče zdůrazněná malým po-
čtem žáků ve třídách podporuje prožívání úspěchu a radosti 
z učení. Podpora spočívá rovněž v doučování nebo v pomo-
ci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou 
vzděláváni v běžných školách. Obdobný rozsah pracovních 
povinností mají i učitelé v Čechách. Jenom těch dětí bývá ve 
třídě dvojnásobek… Byli jsme přítomni i na výuce ve třídě pro 
demotivované žáky.
Finsko má dva úřední jazyky: finštinu a švédštinu. Školy, 
v nichž je vyučovacím jazykem švédština nebo laponština, 
navštěvuje zhruba 5 % žáků. Švédština je po angličtině 
dalším vyučovacím předmětem, podobně jako u nás např. 
němčina. Na výuku angličtiny není v nižších ročnících 
kladen takový důraz jako u nás, děti se výrazněji učí další 
jazyk od sedmého ročníku. Je řada dalších faktorů, které 
napomáhají rozvoji jazykových dovedností, např. ve Fin-
sku se nedabují anglicky hovořící filmy.
Kde hledat inspiraci? Systém finského vzdělávání je zalo-
žený na důvěře: rodiče věří školám, školy učitelům, učitelé 
žákům a žáci přebírají zodpovědnost za to, že se učí co nej-
lépe. Ve školách zdůrazňují více spolupráce a méně soutě-
živosti, více důvěry založené na zodpovědnosti. Podstatu 
lze spatřit v tom nikoli školy kontrolovat, ale podporovat 
je. Ony pak dosáhnou nestresovány snáze a s úspěchem 
všech potřebných vzdělávacích cílů.

Dalibor Dudek

Polární noc v rovaniemi

Sobi dnes baví především turisty
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Zprávy z bezručovky
Čtyři kroky do nového světa
Žáci 2. stupně jezdí už třetím rokem na koncerty 
do Rudolfina. Navštěvují zde cyklus „Čtyři kro-
ky do nového světa“. Jedná se o čtyři koncerty 
s Českou studentskou filharmonií, dirigentem 
Markem Ivanovičem a moderátorem Petrem 

Kadlecem. Letošní cyklus se jmenuje „Co vlastně hudba 
vyjadřuje?“ Posluchačům představuje zajímavosti a záhady 
velkých děl slavných skladatelů, s komentáři a zasvěcují-
cími výklady, se zvukovými, obrazovými i videoukázkami, 
fotografiemi skladatelů a s ukázkami notových záznamů. 

Příjemným bonusem je doprovodná brožurka, kterou při od-
chodu z dvouhodinového koncertu dostane každý účastník. 
Protože sedíme v předních řadách, vidíme muzikanty ve-
lice zblízka a můžeme vnímat nejen skladbu jako celek, 
ale i její detaily a hru na jednotlivé nástroje. Petr Kadlec 
s dirigentem mají pro nás vždy připravené nějaké překva-
pení, jak nás zapojit či umožnit vyzkoušet si různé hlasy 
společně s celým sálem. 

hurá do opery!
V letošním školním roce navštěvují žáci 4. C a 5. E hudeb-
ní cyklus Hurá do opery.
Představení neprobíhají jako v minulých letech ve Státní 
opeře, která je v rekonstrukci, ale v pěkné aule ZUŠ Ilji 
Hurníka ve Slezské ulici, kde se děti cítí jako v divadle.
Nejdříve žáci viděli ukázky z nejznámějších českých oper – 
Prodaná nevěsta a Rusalka, které byly doprovázené mluve-
ným slovem uvádějícím do děje opery. Na závěr děti dostaly 
otázky do vědomostní soutěže a byla vyhlášena výtvarná sou-
těž o tři nejkrásnější obrázky na téma „Vodník“ a „Rusalka“.
Druhá návštěva probíhala v budově Národního divadla, kde 
jsme se zúčastnili prohlídky s průvodcem. Děti se dozvěděly 
mnoho zajímavých informací z historie a současnosti ND, 
prohlédly si výzdobu, oponu, hlediště. Podívaly se na základ-
ní stavební kameny, ale i na místa, která nejsou běžně veřejně 
přístupná. Na závěr si mohly vyzkoušet divadelní kostýmy.
V lednu přišla na řadu německá opera. Děti zhlédly opery 
Orpheus a Kouzelná flétna, které byly opět doprovázené 
mluveným slovem. Nakonec přišlo vyhlášení výtvarné 
soutěže. K naší velké radosti všechny autorky oceněných 
prací byly z naší školy – Magdalena Martinů, Eliška Vaš-
ková a Denisa Pichlová.

Další návštěva byla o tom, jak se dělá balet. Děti viděly 
rozcvičení a pak také ukázky z představení Spící Krasavi-
ce a Don Quijote.
A co nás ještě čeká do konce školního roku? Bude to fran-
couzská a italská opera. Už teď se těšíme!

 Hana Vytasilová 

Letos jsme již navštívili tři koncerty. Říjnový koncert se 
nazýval „Čí je Má vlast? A co je česká hudba?“ Před pře-
stávkou jsme poslouchali části Smetanovy Mé vlasti, Dvo-
řákovy Novosvětské a po přestávce zazněla romská hud-
ba Desideria Duždy v podání dětského pěveckého sboru 
Čhavorenge pod vedením sbormistryně Idy Kelarové. 
Jak to jde dohromady? Výborně! Byl to nezapomenutel-
ný zážitek. Prosincový koncert se jmenoval „Voda, samá 
voda“. Slyšeli jsme slané Debussyho Moře a sladkovodní 
Smetanovu Vltavu. V lednovém koncertu „Politika a hud-
ba“ jsme naslouchali skladbám, které jsou poplatné reži-
mům, ve kterých vznikly. Kromě jiných zazněla Triumfální 
symfonie Bedřicha Smetany, Slavnostní předehra Šosta-
koviče nebo jeho Violoncellový koncert v podání Tomáše 
Jamníka. V květnu nás ještě čeká „Maximalismus a mini-
malismus“ ve skladbách od Stevae Reicha a Ludwiga van 
Beethovena.
A jaké jsou dojmy dětí? Následující hodnocení napsali 
žáci z 6. ročníku. „V Rudolfinu se mi moc líbí. Je to někdy 
vtipné a někdy zase poučné. Jezdím tam moc ráda. Nejvíc se 
mi líbilo to první představení. – Bylo to tam skvělé. Skladby 
byly nádherné a moderátoři velice vtipní. – Rudolfinum je 
super! Je dobré, že celá třída je hezky oblečená. Je to fajn 
kulturní zážitek. Se třídou je to zábavnější, než jen s rodi-
či. – Představení je zajímavé a poučné. Nejvíce se mi líbilo 
Voda, samá voda. – Baví mě se ulít ze školy a poslouchat 
informace o hudebních skladatelích včetně hudby! – Vždy 
se něco přiučím. – Líbí se mi to. Je to hezký pocit, odnáším 
si z toho velký zážitek. – Líbí se mi to, protože mám rád váž-
nou hudbu. – Příležitost, kterou nezažije každý druhý. – Je 
to moc fajn. Takže doporučuji. – Výlety do pražského Ru-
dolfina jsou zábavné a kulturně obohacující.“

Miloslava Straková
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S Klubem mladých diváků  
do pražských divadel
Nabídku kulturních a hudebních pořadů, kterými jsme si 
na naší škole zvykli doplňovat dopolední výuku, jsme letos 
ještě rozšířili o návštěvy odpoledních a večerních divadel-
ních představení. S žáky 2. stupně jsme se přidali k projektu 
„Klub mladých diváků“, který svým členům nabízí předsta-
vení ve 40 pražských divadlech za zvýhodněné vstupné. 
Nabídka KMD je pestrá, a tak jsme během prvních tří ná-
vštěv ochutnali od různých divadelních žánrů. V Divadle 
v Dlouhé nás pobavilo činoherní představení s doprovodem 
živé kapely „O líné babičce“, která si proti všem očekáváním 
svých dětí a vnoučat plní odvážně svá dávná přání.  V Divadle 
pod Palmovkou nás čekala klasická komedie W. Shakespea-
ra „Večer tříkrálový“, ovšem v novém kabátě, upravená pro 
moderního diváka. A muzikál „Mýdlový princ“ v Divadle 
Broadway ukázal, že písně Václava Neckáře jsou nadčasové 
a dokáží oslovit i mladé publikum, zvlášť když nechybí lidský 
příběh a přesvědčivé výkony herců - zpěváků. Některé her-
ce děti znají i z televize, například Martina Dejdara, Terezu 
Kostkovou, Ivanu Jirešovou, Aleše Hámu, Jana Kačera, Iva-
na Jiříka nebo Zuzanu Slavíkovou, a nyní je mohly vidět také 
v divadelních a muzikálových rolích. V dubnu nás čeká čtvrté 
představení, tentokrát na malé scéně Studia Ypsilon. 

Iva Mašková

O tom, zda je společný kulturní zážitek se spolužáky a uči-
teli tou správnou volbou pro volný čas, napsali sami žáci: 
„Klub mladých diváků je organizace, která umožňuje žá-
kům základních škol lépe poznat divadelní svět. Během  
školního roku navštívíme čtyři divadelní představení, ze 

kterých si odnášíme spoustu zážitků. Všechna představení 
se mi moc líbila, nejvíc muzikál Mýdlový princ, protože má 
veselý příběh a líbivé melodie.“  Klára z 8. C
„Rodiče mě do KMD přihlásili někdy v září. Jsem jim za to 
opravdu vděčná – užívám si zábavu, která je k nezaplace-
ní. Myslím, že i pro ně je to výhodné. Jsou čtyři představení 
za rok. Lístky se zaplatí najednou za všechna představení 
a jsou doslova „za hubičku‘‘. Na přestavení se moc těšíme. 
A v tomto si myslím, že můžu mluvit za celý Klub mladých 
diváků.“ Lucka z 6. A
„Díky Klubu mladých diváků jsem se dostala na představe-
ní, na která není snadné získat vstupenky. 
Na každé přestavení se všichni moc těšíme a doufáme, že 
spolupráce s organizací bude trvat i v dalších letech.“
  Eliška z 8. A                                                                 

JUNIOr STArS bAND SLAVí PrVNí 
NArOZeNINy
Když se sejdou muzikanti, mluví se o muzice a vznikají mu-
zikantské projekty. Podobně se zrodil i Junior Stars Band, 
seskupení dětí ze dvou subjektů: 2. ZŠ Bezručova a Koste-
leckého Kosáčku. Oslovili jsme některé děti z hudebních tříd 
naší školy, o kterých víme, že hrají na hudební nástroj a děti 
z Kosáčku, většinou dechaře. První zkoušky orchestru nás 
přesvědčily o tom, že děti hrát chtějí a snad je to bude i bavit.

První velké vystoupení měl JSB v květnu loňského roku na 
keramických trzích v Kostelci nad Černými lesy. Všichni 
jsme měli velkou trému, vždyť se hrálo pro veřejnost na 
zámeckém nádvoří! Tady jsme se přesvědčili o tom, že děti 
z bandu chtějí hrát a baví je to. 
Následovala další vystoupení a další zkoušky, další víken-
dová soustředění… O prázdninách se mnoho  členů JSB 
účastnilo i letního tábora, který škola pořádá a jako kapela 
doprovázeli ostatní v muzikálu Noc na Karlštejně.
Po prázdninách se začalo opět zkoušet a přišel další velký 
samostatný koncert bandu – vánoční.
Jako hosté zde vystupovaly děti z hudební třídy 4. E, od-
kud je také 7 členů JSB. Sál Smiřických v kosteleckém 
zámku byl vyprodán do posledního místa a děti se opět 
překonávaly.
Zatím poslední vystoupení JSB proběhlo letos v březnu na 
plese Bezručovky, kde téměř hodinu hrál band nejen k po-
slechu, ale i k tanci. Zde také oslavil své první narozeniny.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám drží palce 
a podporují nás. Hlavně rodičům dětí, kterým není za-
těžko zrušit sobotní rodinný výlet, protože máme zkouš-
ku, jet na hory o den později, protože máme vystoupení, 
pobýt na školním plese, přestože by raději byli v teple 
domova…

Jirka Mrázek a Jarka Šindelářová

Členové „Klubu mladého diváka“ – žáci z 6. – 9. tříd, foto z muzi-
kálu „Mýdlový princ“, divadlo Broadway
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Žáci ZUŠ Říčany opět  reprezentují 
v krajských soutěžích

V letošním roce probíhají v celé re-
publice soutěže ZUŠ v oborech hra 
na smyčcové nástroje, hra na klavír, 
kytaru, hra dechových, hra jazzových 
a ostatních orchestrů a soutěžní pře-
hlídka výtvarného oboru.
Říčanská umělecká škola se s úspě- 
chem zúčastnila okresní soutěže ve 
hře na klavír, která proběhla v ZUŠ 

ZŠ Nerudova
Přípravná třída  
ve 4. ZŠ Nerudova
I v příštím školním roce se chystáme, 
pokud bude udělen souhlas zřizova-
tele a krajského úřadu, otevřít pří-
pravnou třídu.
Do této třídy budou přijímáni pouze 
žáci s uděleným odkladem povinné 
školní docházky – zde nastává změna 
oproti minulým letům.

KRITéRIA PŘIJíMáNí A POD-
MíNKy PŘIJíMáNí:
Třída bude otevřena při minimálním 
počtu 10 dětí, pokud bude volná kapa-
cita počtu žáků školy a třídy, do maxi-
málního počtu 14 žáků (kapacita třídy)
Na základě přihlášky podané zákon-
ným zástupcem do 19. května, jejíž 
nedílnou součástí je doporučující 
stanovisko školského poradenského 
zařízení k zařazení do přípravné třídy 
a schválený odklad k povinné škol-
ní docházce, budou děti přijímány 

do přípravné třídy od školního roku 
2017/2018 v tomto pořadí:
1. dítě s trvalým pobytem v Říčanech  
 s následující předností:
 1.1 dítě, které opakovaně získalo  
  odklad začátku povinné  
  školní docházky,
 1.2  dítě, jež získalo první odklad  
  začátku povinné školní  
  docházky
2. dítě bez trvalého pobytu v Říčanech  
 s následující předností:
 2.1 dítě, které opakovaně získalo  
  odklad začátku povinné  
  školní docházky,
 2.2  dítě, jež získalo první odklad  
  začátku povinné školní  
  docházky
V případě celkového počtu zájemců 
vyššího než maximální možný po-
čet vzhledem ke kapacitě školy bude 
o přijetí dětí na úrovni jednotlivých 
kritérií rozhodnuto losem.
Vše bude probíhat formou elektronic-
kého zápisu, tak jako v loňském škol-
ním roce. Tento zápis bude otevřen od 
30. 3. 2017 na www.pripravka.ricany.
cz. Jakékoliv bližší informace zodpoví-
me na telefonním čísle 323 602 005.

Prodej sazenic
Stejně jako v minulých letech bude 
zhruba po polovině dubna zahájen 
prodej sazenic rajčat (keříčkové, tyč-
kové, balkonové) a paprik v budově 
školy. Cena za sazenici bude stejná 
jako v loňském roce – tzn. 10 Kč.
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Čelákovice. Po proběhnutí školní-
ho kola, kde se o postup do okres-
ního kola ucházelo 29 říčanských 
klavíristů, jich do okresního kola 
postoupilo 19. Do krajského kola 
postoupilo celkem 6 klavíristů – Te-
reza Kudibalová a Anna Thüm-
melová (vyuč. Hana Javorská), Mia 
Viktorie Teclová, Tereza Mužíková 
a Štěpánka Slámová (vyuč. Michal 
Rezek) a Sofie Khristianová (vyuč. 
Vjačeslav Grokhovskiy) 
Smyčcová soutěž proběhla v ZUŠ 
Říčany a to s velkým počtem soutěží-
cích. Z šesti uměleckých škol v okre-
se Praha – východ se sjelo do Říčan 
celkem 40 instrumentalistů. Smyč-
covou soutěž zcela ovládla ZUŠ v Ří-
čanech. Z 16 postupujících je 10 dětí 
z říčanské zušky.
Do krajského kola postupují Ka-
teřina Končická z houslové třídy 
paní uč. Jitky Adamusové, Abigail 
Matochová a Kateřina Podlucká 
z violoncellové pana učitele Ondřeje 
Cibulky a Kateřina Stocková, Adé-
la hobzíková, Jakub Kudibal, Ka-
rolína Týblová, Anděla Crhová, 
František Šuráň a Jáchym Šimon 
ze třídy paní učitelky Hany Kutma-
nové. 
Okresní kolo kytarové soutěže pro-
běhlo v ZUŠ Brandýs nad Labem. 
Naši školu reprezentovali 4 mladí 
kytaristé a jeden kytarový komorní 
soubor. Do krajského kola postou-
pili kytaristé Jan Tyrol a Jiří Veselý 
(vyuč. Taťána Klánská) a kytarové 
trio ve složení Vojtěch Polena, Petr 
Slavíček a Štěpán Choutka (vyuč. 
L. Malý).
Do krajského kola také postupují 
naše dechové soubory. Říčanská 
dechovka – dechový soubor ze 
třídy pana uč. Jiřího Odcházela 
a Sax&Rhythm Junior ze třídy 
pana uč. Tomáše Remka.
Výtvarný obor ZUŠ Říčany se sou-
těžní přehlídky středočeských výtvar-
ných oborů nezúčastní.

Děkuji všem pedagogům za výbor-
nou přípravu žáků a postupujícím 
muzikantům přejeme dobré nervy 
a hodně štěstí v krajských kolech.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

PATrIOT 2017 – UmĚLeCKÉ 
SOUTĚŽe A PŘehLíDKy
Město Říčany, Základní umělecká 
škola Říčany a husova knihovna 
Říčany vyhlašují pod patronací 
místostarostky města Říčany hany 
Špačkové regionální výtvarnou 
soutěžní přehlídku na téma KRAJ 
MéhO SRDCE
Uzávěrka soutěže: 7.dubna 2017
Vernisáž výstavy a předání diplomů 
autorům oceněných prací se usku-
teční 24.dubna 2017 v 18.00 hodin 
v prostorách Staré radnice v Říča-
nech, Masarykovo nám.83
Výstava potrvá v budově Staré radni-
ce a Husovy knihovny od 25. dubna 
do 19. května 2017. 
Věkové kategorie do 6 let, 7 – 10 let, 
11 – 13 let, 14 – 18 let

Do soutěže je možné přihlásit plošné 
i prostorové práce, provedené jakou-
koli technikou.
Obrázky vytvořené pastelem, uhlem 
či jinou podobnou technikou musí 
být fixovány.
Do soutěže je možné přihlásit jen 
vlastní práce. 
Zadní strana obrázku musí obsaho-
vat jméno autora, věk, adresu školy 
a jméno pedagoga.
Práce lze poslat i poštou.

Celá akce je finančně podpořena měs-
tem Říčany

Za organizační tým 
Iveta Sinkulová,  

ředitelka ZUŠ Říčany
Hana Šebestíková,  

vedoucí projektu
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Poděkování maturantů

Dne 2. 3. 2017 se v Národním domě 
na Vinohradech konal maturitní 
ples Gymnázia Říčany. Slavnostní 
událost, jejímž středobodem jsme 
byly my, maturitní třídy, byla vyvr-
cholením nejenom našeho studia, 
ale také dlouhých a rozsáhlých 
příprav. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se na těchto přípravách 
podíleli a pomohli nám se zorgani-
zováním jedinečného večera. Dě-

kujeme především Spolku rodičů 
a přátel školy při Gymnáziu Říčany 
za podporu a vstřícnost a sponzo-
rům za finanční i hmotné dary. Dě-
kujeme rovněž profesorům, rodi-
čům, všem blízkým a přátelům, a to 
jednak za to, že s námi byli v tento 
pro nás důležitý den, a jednak za to, 
že nám k němu pomohli dospět.
Děkujeme a doufáme, že i vy jste 
si ples plně užili. 

Za oktávu a 4. A  
Šárka Melicharová, V8

Zase ji zabil…
Byl pátek večer. Slunce už pomalu za-
padalo a my, žáci kvinty, jsme nastro-
jení ve slavnostním oblečení a celí 
natěšení vyráželi do divadla. Naše 
třídní paní profesorka z nás totiž 
nechce mít žádné kulturní barbary! 
Snaží se nás vzdělávat, jak jen to jde. 
Tentokrát nás s sebou vzala rovnou 
do Stavovského divadla! Zajímá vás, 
na kterou klasiku jsme se šli podívat? 
Tak hádejte!

V hlavní roli se objevil statný běloch, 
po jehož boku stála krásná dívka, 
která se rozhodla si ho i přes námit-
ky svého otce vzít. Ti dva by spolu 
bývali žili šťastně, kdyby se jim ale 
do cesty nepostavil člověk, kterého 
oba dva považovali za přítele, člověk 
zaslepený touhou po pomstě a vlast-
ním úspěchu. Celá hra byla protkaná 
moderní hudbou a spoustou rasis-
tických vtipů. Tak už víte? Že vám to 
moc neříká? To bude možná tím, že 
se herci rozhodli tuto Shakespearovu 
klasiku pojmout poněkud moderně... 
Tak tedy jinak - hlavní postavou je 
černoch, který pojme za manželku 
dívku jménem Desdemona. Jeho 

blízký přítel se ale rozhodne jim 
všechno jejich štěstí vzít, jelikož si 
vezme do hlavy podivnou představu, 
že mu jeho žena byla s titulní posta-
vou nevěrná. Příběh končí tragicky... 
Desdemona je mrtvá... Už? No jistě! 
Žárlivec Othello! Zase ji uškrtil!
Celý výlet se nám (stejně jako před-
stavení samotné) moc líbil. Chtěla 
bych jménem celé třídy poděkovat 
paní profesorce Remkové za její 
ochotu, všem hercům za skvělý výkon 
a v neposlední řadě také paní Slezáč-
kové, která nám pomohla sehnat líst-
ky pro tak velký počet lidí. Děkujeme 
a už teď se těšíme na příště!

Laura Píryová, kvinta

Fotostřípky  
z maturitního plesu
Maturitní ples, chvilka slávy pro každé-
ho maturanta při šerpování, pěkná vy-
stoupení oktavánů i čtvrťáků se zajíma-
vou choreografií, propojení maturantů 
s primány i s prváky a předání pomy-
slné studijní štafety. To vše naplnil i le-
tošní maturitní ples, který byl ověnčen 
elegancí, šarmem, veselím i dobrou ná-
ladou. Prostě ples, na který se hned tak 
nezapomíná. A jestliže je maturita po-
važována za zkoušku dospělosti, zor-
ganizování maturitního plesu a jeho 
provedení je její předzkouškou! A v té 
letošní maturanti obstáli, ples se jim 
opravdu povedl! dř
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200. výročí narození Františka ringhoffera
V minulém čísle jsme se zaměřili na rod Ringhofferů 
a v krátkosti si připomenuli spojení tohoto rodu s na-
ším krajem. Dnes se jen stručně podíváme na samotné-
ho Františka Ringhoffera II, který se narodil 28. dubna 
roku 1817 v Praze a od jehož narození uplyne letos 200 
leti.
Právě tento muž byl pro okolní kraj velmi důležitý a zane-
chal zde jasně čitelnou stopu. Zejména ve Velkých Popo-
vicích stavbou pivovaru, ale i zemědělskou i strojírenskou 
činností v celém okolí. 200 let se zdá hodně let, ale ve 
skutečnosti to není tak mnoho. Jsou mezi námi stále ještě 
blízcí potomci pamětníků těchto dob. Právě tyto pamětní-
ky hledáme a nejen na ně je zaměřena výzva, kterou dnes 
uvádíme. 

bArON FrANTIŠeK rINGhOFFer II.  
(1817-1873)

František  se vyučil v otcově závodě, 
vystudoval pražský polytechnický 

institut, první vysokou technickou 
školu ve střední Evropě, a pak 
podnikl několik studijních cest 
do Německa, Belgie, Francie 
a Anglie. Po návratu domů se 
v roce 1841 osamostatnil a zřídil 
novou dílnu na Mariánském 

náměstí v čp. 101/I, kde již 
v roce 1845 vyrobil první zařízení 

parní varny. Roku 1846 koupil od 
svého otce měděný hamr s obytným 

stavením a pilu s pozemky v Olešovicích (za 23 000 zl.). 

Jelikož produkce staroměstské dílny začala brzy zaostá-
vat za poptávkou a její provoz na Mariánském náměstí již 
nebylo možné rozšířit, koupil roku 1847 dům čp. 1284/II 
na Novém Městě v Mariánské ulici, který tehdy sousedil 
s hradbami (dnes Opletalova 37/1284) a přestěhoval tam 
svoji dílnu. Závod, skládající se z kovárny mědi a továrny 
na kovové zboží, se stal jedním z nejvýznamnějších výrob-
ců strojních zařízení pro cukrovary a lihovary v habsbur-
ské monarchii. V roce 1848 bylo Františkovi II. uděleno 
zemské tovární oprávnění k výrobě všech druhů měděné-
ho zboží a strojů. 
Rostoucí spotřeba surovin přiměla Františka postavit vý-
konnější hamr. Vybudoval jej v Kamenici na místě dolního 
mlýna (čp. 4), který koupil v roce 1851. Zároveň správně 
odhadl budoucí vývoj a zaměřil se na železniční dopravu 
a strojírenství. Za tímto účelem koupil v roce 1852 Vra-
tislavskou zahradu na Smíchově a ještě v témže roce zde 
vybudoval slévárnu a o rok později i kotlárnu. Roku 1854 
pořídil továrnu na výrobu lokomotivních tendrů, náklad-
ních, osobních a později i salonních vozů. Válečný rok 
1866 zastavil rozvoj firmy, ale již v příštím roce byla po-
stavena montážní hala, dřevozpracující závod, šroubár-
na a sušárna dřeva. Za několik let se firmě F. Ringhoffer 

podařilo z tuzemských železnic vytlačit zahraniční kon-
kurenci a začala exportovat. Z Ringhofferova podniku 
se stala největší vagónka v Rakousku. Dodávala i salonní 
vozy pro císařovnu Alžbětu. 
V té době továrna zaměstnávala na 2200 dělníků, 60 
úředníků a řadu dalších. Již roku 1854 pro ně František 
Ringhoffer založil nemocenskou pokladnu a v roce 1870 
i penzijní fond. 
Roku 1861 byl jednohlasně zvolen starostou Smícho-
va (znovuzvolen byl ještě v roce 1864) a město Smíchov 
ho zvolilo do zemského sněmu. Roku 1868 získal funkci 
poštmistra pro poštovní obvod Kamenice. Vedle strojí-
renství podnikal i v pivovarnickém průmyslu (pivovar ve 
Velkých Popovicích). Poté, co byly v okolí nalezeny vy-
datné prameny vody, rozhodl se Ringhoffer v r. 1871 pro 
výstavbu zcela nového pivovarského areálu, který byl do-
končen r. 1874. Počátkem roku 1873 získal povýšení do 
stavu svobodných pánů (StOA Praha, VKPP, inv. č. 136, 
k. d3). Zemřel náhle na zápal plic a zanechal po sobě tři 
syny, Franze Seraphima Josefa, Emanuela Josefa Fran-
ze a Viktora Josefa, kteří zdědili rodinný podnik, a dceru 
Emilii (Emmu).

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/
download/120039578/?lang=cs; Daniela Korbelíková; 

Velkopopovická legenda 2012
Upravila Jana Novodvorská

www.laduv-kraj .cz

Putování po trase naučné stezky
s doprovodným programem

12. putování

KRAJINOU BARONA
RINGHOFFERA
pěšky, na kole i koloběžce

Sobota 22. dubna 2017 od 9.30 hod.
Mirošovice, železniční stanice

Trasy: 10 km až 56 km

Mediální partner

Akce je součástí oslav 200. výročí
narození Františka Ringhoffera.
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Válka a revoluce v Říčanech / 3
Vzpomínky Oldřicha Schreibera
Počet německých vojáků v říčan-
ských ulicích vzrostl po atentátu na 
Reinharda heydricha. Slyšel jsem, 
že v centru města, u Čechů, měli 
kulomet a mířili jím na silnici. Kon-
trolovali občany na ulici a prováděli 
i domovní prohlídky, to když na ně-
koho dostali udání.
Nacisté hledali zbraně a ukryté para-
šutisty. Stalo se, že zatkli například 
majitele loveckých zbraní. V zimě 
1945 zabrali němečtí vojáci školu na 
náměstí a my jsme se chodili učit na 
starou poštu (do současné budovy 
ZUŠ), na starou radnici i jiná místa. 
Vzpomínám si, že jsme tehdy měli 
vyučování také v místnosti dnešního 
Infocentra. Ze zabrané budovy školy 
chodili vojáci (bylo jich tam údajně 
280) cvičit střelbu do pískovny, kte-
rá se nacházela vlevo za křižovatkou 
dnešních ulic Říčanská a Kolovrat-
ská. Zpívali vítězné písně o Velko-
německé říši, jak dobudou svět. Na 
druhé straně města, u Olivovny, po-
chodovali členové Hitlerjugend, kteří 
byli nedaleko ubytováni, a zase zpíva-
li vítězné německé písně. Jen měsíce 
nás dělily od konce války, ale hrůzám 
zdaleka konec nebyl.
V lednu 1945 za dvacetistupňových 
mrazů jel přes Říčany vlak s vězni 
z koncentračního tábora Matthau-
sen a několik hodin stál na nádraží. 

Vězně vezli v otevřených vagonech, 
umrzlé vyhazovali na trať. Říčanští, 
kteří chodili brzy ráno do práce, je 
slyšeli naříkat, pokoušeli se jim dát 
jídlo, vojáci je odháněli. My kluci 
jsme zahlédli v lesíku nad Voděrádka-
mi nějaké lidi – řekli jsme o tom panu 
Královi z Jažlovic, jemuž les patřil. 
Byli to uprchlí vězni z transportu, ve 
vesnici se o ně postarali.
Naše okupovaná země musela za 
války přijmout řadu nových nařízení. 
V rozvodu elektřiny byla například 
zavedena třívodičová a čtyřvodičová 
soustava. Ve strojírenství to byla nor-
ma DIN (stupeň přesnosti a uložení). 
Zbrojní průmysl a válečná výroba 
měly přednost před vším ostatním. 
Někteří naši mladí učitelé byli tzv. 
totálně nasazeni a museli odejít do 
výroby. Třetí tunel před pražským 
Hlavním nádražím prý stavěli učitelé. 
Začaly nás učit ženy – paní učitelky 
Palivcová, Komárková, Ostrá.
Přišlo jaro 1945. V Říčanech byla 
5. května ustavena rada Revoluční-
ho národního výboru, předsedal jí 
MUDr. Jan Rýdl. Členové nosili pásky 
s označením RG (Revoluční garda). 
Já a můj kamarád Zdeněk Plíva, jehož 
otec byl v radě činný, jsme fungovali 
jako spojky. Bylo nám tehdy třináct 
let. Rada sídlila na radnici, někdy jsme 
tam i přespali. Řídil nás pan Linka. 

Doručovali jsme vzkazy a v revoluční 
době jsme asistovali při různých situa-
cích. Na dráze stál kupříkladu zadrže-
ný německý vlak s vojáky a koňmi – ty 
koně jsme pomáhali hnát do luk smě-
rem k Marvánku.
V Praze a dalších městech se občané 
chopili zbraní a postavili se Němcům 
na odpor. V Říčanech se na všech pří-
stupových cestách stavěly barikády 
z klád, kamenů… Táta se vrátil z kon-
centráku a zjistil, že základy barikády 
z klád se opírají o náš dům. Věděl z Ne-
veklovska, že tank, když neprojede přes 
překážku, projede domem. Tak jsme se 
báli. Za revoluce mezi sebou němečtí 
vojáci neměli spojení. Viděli jsme, jak 
večer z půdního okna školy vysílají svě-
telnou morseovku směrem k hlavnímu 
městu. Tehdy na začátku května bylo 
hodně deštivo a vlhko, v noci bylo sly-
šet, jak po staré Benešovské jedou tan-
ky z výcvikového prostoru jednotek SS. 
Mířili ku Praze, ale na Pankráci se jim 
postavili pražští revolucionáři a také 
armáda generála Vlasova.

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová

Data a události:
zvrat ve 2. světové válce nastal 
při dobývání Stalingradu (listopad 
1942–únor 1943). za obrovských 
ztrát zde byli nuceni Němci kapi-
tulovat. hitlerova vojska dostala 
porážka na kolena, SSSr převzal 
iniciativu na bojištích. Evropa stále 
zbrojila pro potřeby německé ar-
mády. Protektorát Čechy a Morava 
řídil říšský protektor a jeho zástup-
ci. Vlna odporu proti nacistům, ve 
které se spojil domácí a zahraniční 
odboj, vyvrcholila atentátem na za-
stupujícího říšského protektora re-
inharda heydricha v květnu 1942. 
Na Říčansku v té době fungovalo 
několik odbojových skupin. Na ří-
čanské radnici bylo v dubnu 1940 
rozpuštěno obecní zastupitelstvo 
a místo starosty Jindřicha hofty 
dosazeni postupně vládní komisaři 
Ladislav hynek (mj. vydal zákaz pro-
najímat místnosti k letnímu pobytu 
pro osoby židovské rasy) a Jan ha-
nousek. J. hoftu na podzim 1940 
v souvislosti s místní odbojovou čin-
ností zatklo gestapo, byl uvězněn až 
do konce války.

Stavba barikád před hoftovým truhlářstvím v Široké ulici
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Velikonoční a jiné akce Církve bratrské
Říčanský sbor CB pořádá nedělní bo-
hoslužby v klubu U Boudů v Kolovra-
tech, Mírová 66 od 9:30. V průběhu 
dubna vás zveme i na tyto další akce.  
www.cb.cz/ricany

Pascha – židovské Velikonoce
Na sobotu 8. 4. od 18.00 připravujeme setkání do klubu 
U Boudů, během kterého si připomeneme slavnost, kte-
rou Židé slaví už více než 3000 let, a připomeneme si její 
vztah ke křesťanství. Součástí večera je slavnostní jídlo. Je 
nutné se přihlásit na karel.faber@cb.cz, více informací na 
našem webu.

Čtení bible
Zveme vás k účasti na 9. ročníku Celonárodního čtení 
Bible. Během Velikonoc se Bible bude číst na desítkách 
míst v ČR. V Říčanech se můžete zapojit v sobotu 15. 4. od 

8 do 13 hodin na Masarykově nám. Každý, kdo bude chtít 
přečíst svůj kousek Bible nebo i jen poslouchat biblickou 
zvěst či píseň, je vítán.

Turnaj v kuličkách
Další ze série kuličkových 
turnajů se uskuteční v ne-
děli 9. 4. od 14.00 v parku 
Por. Koreše v Olivově ulici. 
Hrajeme podle oficiálních 
pravidel Českého kuličko-
vého svazu. Přijďte oprášit 
dovednost z mládí, nebo si 
poprvé vyzkoušet tradiční českou hru. Pro tři nejúspěš-
nější jsou připraveny drobné ceny. Turnaj je otevřen všem 
zájemcům bez ohledu na věk nebo zkušenosti.
Další turnaje pro vás připravujeme na 21. 5. a 11. 6.

Fotbal pro každého
Fotbalový kroužek pro děti od 8 do 14 let druhým rokem 
v Říčanech organizuje mezinárodní křesťanská organiza-
ce Ambassadors. Do kroužku se mohou zapojit jak děti, 
hrající ve fotbalových klubech, tak i děti, které nejsou ni-
kde organizované a chtějí si v pohodové a přátelské atmo-
sféře zahrát fotbal. Vedle rozvíjení fotbalových a obecně 
pohybových dovedností je totiž základní hodnotou krouž-
ku důraz na tým, vzájemné respektování a podpora. Kro-
mě tréninku hrajeme fotbal mezi sebou a také přátelská 
utkání s podobnými skupinami. Kroužek probíhá v pátek 
od 17.00 do 18.00 v tělocvičně Gymnázia Říčany na Ko-
menského náměstí. Pokud máte zájem se přihlásit nebo 
přijít jen na zkoušku, kontaktujte vedoucího Karla Fábera 
– 608 258 685.

ČeSKý rybáŘSKý 
SVAZ Středočeský územní svaz
Rybářský revír 411 196 Mlýnský rybník                                                   
Mimopstruhový revír
hospodaří MO Říčany
rozloha 2,6 ha
gPS: 49.9940936N, 14.6551589E

Popis bližších podmínek rybolovu
Lov ryb je povolen pouze na hrázi a na levém břehu rybní-
ka. Na pravé straně od bezpečnostního přelivu po začátek 
zahrady prvního domu. Zákaz lovu ryb v příbřežní oblasti 
přítoku – chráněná rybí oblast označena cedulemi. Zákaz 
označování krmných a lovných míst, vnadění povoleno. 
Zákaz používání zařízení k vyhledávání ryb (echolotů, 
atd.) a vábniček. Lovící je povinen mít u sebe podběrák 
a při vylovování ryb jej používat. Lovící je povinen s ja-

koukoli ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a na 
břehu ji pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou 
je taktéž povinen mít u sebe.
Zvýšené lovné míry jsou stanoveny u Štiky na 60 cm 
a Lína na 30 cm. Kapr nad 65 cm (včetně), Amur nad 90 
cm (včetně), Lín nad 50 cm (včetně) se musí bez prodlení 
a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, 
v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na 
maximálně 2 ks. Přisvojí-li si rybář v kalendářním dni 2 
kusy vyjmenovaných ryb (Kapr, Amur, Candát, Štika, 
Sumec, Úhoř, Pstruh), či jejich kombinace, končí pro něj 
na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního 
limitu 7 kg ulovených ryb. Týdenní úlovek je omezen na 
6 ks vyjmenovaných ryb. Lovící jsou povinni na lovných 
místech udržovat pořádek. Zakazuje se používání skle-
něných nádob. Na revíru je zřízeno jedno chytací místo 
s předností rybolovu pro vozíčkáře – invalidy. Možnost 
parkování je v ulicích Wolkerova a Březinova na záchyt-
ných parkovištích. Pěkné chvíle u vody

Petrův Zdar! 
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radioamatéři našeho města
VOLá OK 1 KAreL, rUDOLF, IVAN
rADIOKLUb OK1 KrI -  ŘíČANy – část první
Že nerozumíte? Nedivím se. Hodně lidí, mých přátel 
a známých, členů rodiny i spolupracovníků, je na tom úpl-
ně stejně.
Pročítám několik desetiletí Říčanský zpravodaj (Kurýr) 
a napadlo mne, že máme mezi sebou partu zapálených 
lidí, kteří proslavují Říčany doslova na každém kousku ze-
měkoule, a to i na ostrovech oceánů, kde nikdy lidé trvale 
nežili. V místě bydliště o nich vlastně, až na pár zasvěce-
ných, nikdo neví.

Radioklub Říčany vznikl někdy kolem roku 1950. Přesné 
datum neznáme. Dochované záznamy a fotografie jsou 
z doby kolem roku 1954. A ten nadpis? OK1KRI je volací 
znak rádiové stanice – „OK“ znamená Českou republiku, 
jednička se dříve přidělovala Čechám, „K“ značí, že jde 

o klubovou stanici a „RI“ bylo zvoleno podle jména naše-
ho města.
Někdo si řekne, že v době komunikačních technologií 
je přece něco jako radiové vysílání přežitek. Jenže právě 
tohle je strašný omyl. Určitě mnoho z vás zažilo výpadek 
proudu, či internetu.
V ten okamžik si nevyberete peníze z banky, nikomu neza-
voláte a rohlík si taky nekoupíte.
Radioamatéři (jak si říkáme) nejsou nijak omezeni a ra-
diový signál se šíří odrazem od ionosféry, či přímo bez 
použití digitálních technologií. S pár waty výkonu, baterií 
jako zdrojem proudu a celý svět nám leží u nohou. Máme 
mezi sebou mnohonásobné mistry světa, kteří se tomuto 
koníčku věnují už více než půl století.
Nejstarší a jeden ze zakládajících členů radioklubu pan 
Libor Marhoul oslavil letos pod značkou OK1WS své 83. 
narozeniny. Chtěl bych i vzpomenout na členy, kteří mezi 
námi už být nemohou. Představíme některé z nich příště. 
Možná budete překvapeni, kdo byl váš soused a proč po-
třeboval tak velkou anténu na televizi.
Vždyť i posádku vzducholodi Italia na palubě s českým po-
lárníkem Františkem Běhounkem zachránili radioama-
téři, kteří zachytili volání S.O.S. z červeného stanu v roce 
1928.
Doufám, že informace o tom, jak to udělali, a spoustu ji-
ných zajímavostí ze světa radioamatérů, si rádi přečtete 
v dalším čísle našeho Říčanského kurýru.

Za radioklub Říčany
Jiří Gažda OK1 GJA,předseda

„hon na lišku“, historie radiového orientačního běhu

Pozvánka na trhy
Po zimní pauze vás opět zveme na pravidelné čtvrteční 
trhy na Masarykově náměstí v Říčanech. Vždy každý sudý 
čtvrtek od 8:00 do 16:00 zde můžete nakoupit široký sor-
timent zboží za výhodné ceny. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

VýLeT DO KUDOWy ZDrOJe 
s paní Susovou
25.dubna 2017 a 13.června 2017
Vždy pojede pouze jeden autobus.
odjezd z náměstí (MESTEK, dm drogerie) je v 06.00 
hodin ráno (další zastávka-u kina, Na zastávce a rychta. 
Je možné nastoupit i v Mukařově a v případě většího 
počtu zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se bude na 
nástupních stanicích - zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny.
závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné 
v TurISTIcKÉM INForMaČNíM cENTru, Masarykovo 
nám. 83, Říčany (stará radnice). reservace nejsou 
možné. Tel. 323 602 639, 724 514 824,  
e-mail: susovamilada@seznam.cz.  

 Vzpomínka
dne 12. 4. 2017 by se pan 

Josef Novák   
instalatér, dožil 100 let.

S láskou vzpomínají dcery Jaroslava Maršíková  
a Vlasta Šachová s rodinou 

dne 24. 4. 2017  
by náš milý tatínek, tchán 

a dědeček pan 

Jiří ŠuBA, 
rodák z Nového Jičína, který 
v Říčanech prožil více než  

30 let, oslavil 70. narozeniny.
děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Michala, aleš a Sára Tyrpeklovi, dcera s rodinou
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

Zápůjčky od společníka obchodní společnosti do vlastní firmy 
Naše kancelář často odpovídá na dotazy, jaký režim platí 
v případě zápůjček, které společník poskytne své společ-
nosti. Tento postup bývá operativně využíván při řešení 
potřeby získat finanční zdroje. V první řadě je nutno de-
finovat, zda je zápůjčka poskytnuta jako bezúročná nebo 
úročená, neboť obě varianty jsou možné a setkáváme se 
s nimi. Pokud se jedná o zápůjčku bezúročnou, znamená 
to, že společnosti vzniká majetkový prospěch. Zjednodu-
šeně řečeno – pokud společnost čerpá zápůjčku bezúroč-
nou od svého společníka a ne od bankovního domu, pak 
„ušetří“ úroky, které by jinak musela zaplatit v případě, že 
by zápůjčku čerpala za běžných podmínek- tedy v bance. 
V tomto případě je nutno vždy spočítat majetkový pro-
spěch – tedy částku, kterou by za úrok společnost zapla-
tila v případě čerpání zápůjčky od jiného subjektu a za 
běžných podmínek. Pokud je tento vypočtený majetkový 
prospěch za bezúročnou zápůjčku od téže osoby v daném 
roce vyšší než 100 000 Kč za rok, pak společnost tento 
majetkový prospěch zahrne do svého základu daně jako 
položku zvyšující základ daně (ř. 30 přiznání) a zdaní ho. 
Upozorňuji, že zdaní celý vypočtený majetkový prospěch, 
a ne jenom částku majetkového prospěchu nad 100.000,-
Kč. Aby byla informace o majetkovém prospěchu úplná, 
upozorňuji, že za určitých podmínek je možno o částku 
majetkového prospěchu současně základ daně snížit (ř. 
112 přiznání). Tato možnost platí v případě, kdy majetko-
vý prospěch je prokazatelně použitý na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů společnosti (tedy zápůjčka byla použi-

ta na financování skutečných provozních nákladů které 
přinášejí tržby, a stala se nástrojem pro růst korporace). 
Vedle bezúročných zápůjček se setkáváme se zápůjčka-
mi úročenými.  Pokud je sjednaný úrok nižší než běžná 
úroková sazba v místě a v čase, opět hovoříme o majetko-
vém prospěchu na straně příjemce zápůjčky, a pak platí 
všechna pravidla výše popsaná. Pokud je sjednaný úrok 
vyšší než běžná úroková míra v místě a v čase (společnost 
má v nákladech zaúčtováno více, než kdyby si zápůjčku 
sjednala v bance), pak zjištěný rozdíl mezi úrokem sjed-
naným a běžným je pro společnost položkou zvyšující její 
základ daně (ř. 30 přiznání). Považuji za důležité na tomto 
místě upozornit, že poskytovatel zápůjčky a příjemce úro-
ku (společník obchodní společnosti) je subjektem který 
nevede účetnictví. Proto jsou pro něj úroky zdanitelným 
příjmem až v okamžiku skutečného zaplacení. Naopak 
u příjemce zápůjčky jsou úroky nákladovou položkou jen 
tehdy, pokud jsou skutečně zaplaceny. Nezaplacené úro-
ky společnost uvede do ř. 40 přiznání. Speciální kategorií 
jsou zápůjčky, u kterých splatnost úroků závisí zcela nebo 
převážně na dosažení zisku dlužníka. V těchto případech 
jsou úroky vždy daňově neuznatelné a společnost je uvádí 
ve svém daňovém přiznání rovněž do ř.40.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat  
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová
tel. 728 832 303

vera.tauberova@radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNIKATeLe

Zprávy z mASky
•	 Zveme	 vás	 na	 Festival	 ře-
mesel a slavnosti bylinek 
v sobotu 22. 4., kde zástupci 
MAS budou malovat děti na 

obličej. MAS jako partner věnovala ceny do výtvarné sou-
těže „Maluj si s BESIPem“, kterou organizovala Cesta In-
tegrace. Vyhlášení výsledků této soutěže je jedním z bodů 
programu festivalu. 
•	Potkat	se	s	námi	můžete	hned	další	den	po	festivalu	na	
hájovně ve Světicích na Dni Země v neděli 23. 4.
•	MAS	úspěšně	pomáhá	mateřským	a	základním	školám	se	
zpracováním žádosti o podporu do šablon. Díky formální 
podpoře nastavení projektů bylo již podáno 13 projektů. 
Všem mateřským a základním školám regionu byly z naší 
strany nabídnuty a poskytnuty bezplatné konzultace.
•	Máme	za	sebou	uzavřený	účetní	rok	2016	a	prošli	jsme	
auditem společnosti. Na naši výroční zprávu se můžete 
podívat na webu MAS a také ve sbírce listin v Obchodním 
rejstříku.

•	Začínáme	se	připravovat	na	vyhlašování	prvních	výzev.	
Sledujte naše www stránky a neváhejte s námi konzulto-
vat vaše projektové záměry.
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Aquapalace Praha  
v dubnu

V dubnu na nás čekají svátky jara, 
Velikonoce. Příroda se začíná zelenat, 
pohled z okna už není tak smutný a šedý, 
dny se prodlužují, pomalu začínáme 
odkládat teplé bundy a kabáty. První 
jarní paprsky vás ohřejí dvakrát, 
když za nimi vyrazíte do Aquapalace 
Praha. Dubnové počasí na venkovní 
koupání přece jen ještě není, ale ohřát 
se v saunách či vydovádět v divoké řece 
můžete bez ohledu na venkovní teplotu. 
Přijďte si do Aquapalace Praha pro 
velikonoční nadílku!

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři 
ceremoniály v saunovém světě ve 
znamení vybraných vůní. Kromě nich 
můžete navštívit další speciální sau-
novací akce:
Premiéra saunového ceremoniálu „Ko-
kosy na sněhu“ aneb Sanka a jeho cesta 
za olympijským zlatem. Ceremoniál in-
spirován filmem v podání mistra saun 
Jakuba. V neděli 23. 4. ve 20 hod.
Saunování pro ženy ve čtvrtek 6. 4. 

a 20. 4. od 19.30 do 22.30 hodin na 
Panoramatické terase za zvýhod-
něnou cenu 390 Kč

Saunování při svíčkách za výhod-
nou cenu 390 Kč ve čtvrtek 13. 4. 
a 27. 4. od 19.30 do 22.30 hodin
Festival SaunaFest 2017 – 30. 3. – 

2. 4.

Vodní svět
13. 4. – 17. 4. 2017 – Velikonoční 
prázdniny se skupinou ČEZ. Pletení 
pomlázek, výroba kraslic! Velikonoč-
ní stezka vedoucí vodním světem, kde 
na konci na každého koledníka čeká 
odměna.
30. 4. – Čarodějnický rej. Přijďte si 
užít čarodějnický rej do Aquapalace 
Praha, kde se jako správné čarodějni-
ce naučíte míchat lektvar mládí, létat 
na koštěti a spousty dalších čaroděj-
nických triků.

SPA&WELLNESS
IPL - REJUVENACE
Získejte mladistvý vzhled vaší pokož-
ky! Intenzivní pulzní světlo je vysoce 
účinné při anti-agingu a napomáhá k 
viditelnému omlazení pleti. Ošetření je 
vhodné pro obličej, krk, dekolt a paže.
Rezervujte si svou konzultaci na  
tel.: 739 341 082.

Fitness
Napumpuj se s Nutrendem
Přijďte v pondělí 17. 4. 2017 od 16 
hod. ochutnat top produkty od Nu-
trendu. S pre-workoutem N1 pocítíte 
příval energie, nebo můžete ochutnat 
tyčinky Flap – Jack.
Permanentka na 3 měsíce
Poslední varování! V plavkách se 
ukáže, kdo na jaře skutečně makal! 
S permanentkou na 3 měsíce získáte 
denně neomezený vstup do fitness 
a navíc 250 minut do Vodního a Sau-
nového světa.  
Více na www.aquapalace.cz 
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SAUNOVÁNÍ POUZE 

PRO ŽENY

www.aquapalace.cz
...zábava na celý den 
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SkupinaCEZ_HlavniPartner_inverzni.pdf   1   15.2.2017   14:29:39

Spa & Wellness

každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci
od 19:30 do 22:30

jednotná cena 390 Kč
v prostorách Panoramatické sauny
ukázka masáže zad a šíje  
k dispozici karafy s vodou
ceremoniál Lady Beauty: 
       20:30 s jogurtovou maskou
       21:30 s detoxikačním bahnem 

saunovani_pro_zeny_nove_2017.indd   1 17.2.2017   21:16:59

www.aquapalace.cz

Saunová permanentka (10 celodenních vstupů) 
        do vodního a saunového světa  
            za výhodnou cenu 4 699 Kč  

   Akce platí do 30. 4. 2017
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moje vzpomínky na měšťanskou školu
Jak jsem slíbil, vracím se k létům stráveným na měš-
ťance a ke spolužákovi Karlovi. Kromě přísného dodr-
žování dopravních pravidel zahrnul do svého chování 
i dodržování všech nařízení ve škole. Pro některé spo-
lužáky se kvůli tomu stal vítaným terčem drobných, ale 
vytrvalých žertíků, dnes bychom to nazvali i šikanou. 
Karel byl velmi přemýšlivým žákem a protože měl 
dobrou paměť, vyvolával při vyučování, i když neúmysl-
ně, zajímavé situace. To když se některá sdělení učitelů 
dostávala do logického rozporu s poznatky, které se již 
dříve dověděl z výuky různých předmětů.
Občanskou nauku nás učil František Kafka. Měl zajíma-
vý zvyk, že ve slovech obsahujících „ě“ nevyslovoval jako 
všichni ostatní „ně“, nýbrž „je“. A tak, i v souvislosti s jeho 
výukou dějepisu, dostal přezdívku „Mješťan“. Při jedné 
z hodin nám vysvětloval, že „pracující lidé se dnes mnohem 
více snaží lépe a intenzivněji pracovat, takže strojírenské 
závody vyrábějí více výrobků, zemědělci dosahují lepších hek-
tarových výnosů a elektrárny vyrábějí více elektrického prou-
du!“ V tom okamžiku se Karel začal usilovně hlásit a když 
ho pan učitel vyvolal, stručně a hlasitě řekl: „Pane učiteli, 
ve fyzice jsme se učili, že elektrický proud se nedá vyrobit, ale 
že se pouze přeměňuje z původní energie páry nebo vody na 
energii elektrickou!“ Po odeznění smíchu ve třídě musel pan 
učitel Kafka dlouze vysvětlovat, že to tak nemyslel. Na závěr 
pak řekl, že Karel je přemýšlivý žák a že má úplnou pravdu.
Po roce 1948 bylo nařízením ministerstva školství po-
žadováno, aby se ve školách místo zavedeného oslovení 
„pane učiteli“ začalo užívat pro tuto dobu typické „sou-
druhu učiteli“. Pro Karla tato situace znamenala velký ná-
por – nechtěl se dostat do rozporu s původně užívanými 
osloveními. Karel chodil na náboženství k faráři Církve 
československé Růžičkovi a pamatoval si, že se farníci této 
církve mezi sebou oslovují „bratře“ a „sestro“. A tak při 
jedné hodině náboženství, chtěje dodržet všechny pokyny 
a nařízení, překvapil duchovního tímto dotazem: „Pane, 
bratře soudruhu, faráři, chtěl jsem se zeptat, zda se bude 
konat i na Velikonoční pondělí bohoslužba?“ Zaskočený 
farář se zmohl pouze na odpověď: „Ano!“
Matematiku v naší třídě vyučoval Josef Zima. Mluvil vel-
mi rychle a rušící žáky častoval názvem „nezvedenec“ 
a trestal je „buráky“, což představovalo opakované silné 
drbání na zadní straně provinilcovy hlavy. Při jedné hodi-
ně matematiky začal pan učitel Zima výklad látky takto: 
„Dnes si vysvětlíme, co to jsou rovnoběžky. Představte si, že 
jdete po kolejích, které ačkoliv jsou položeny stále ve stejné 
vzdálenosti od sebe, tak se vám přesto zdá, že se v dálce sbí-
hají. Ale není tomu tak, je to pouze zrakový klam!“ Karel 
se začal usilovně hlásit a když ho učitel vyvolal, chlapec 
povstal a suše sdělil: „Pane učiteli, porozuměl jsem vašemu 
výkladu, ale chtěl bych upozornit, že chůze po trati jest za-
kázána!“ I tentokrát musel matematik s Karlem souhla-
sit. V té době začala mohutná kampaň pro získávání žáků 
do Pionýrské organizace. Do Pionýra se přihlásila, až na 
nepatrné výjimky, celá naše třída. Ale Karel se nepřihlásil. 
Jako vysvětlení udal, že „nemůže skládat pionýrský slib, 

protože z náboženství ví, že kdyby tento slib nemohl z něja-
kých důvodů splnit, měl by velký hřích!“
Od třetího ročníku měšťanky pro nás koncem srpna nastá-
vala důležitá povinnost, účast na brigádě česání chmele. Zú-
častňovala se skoro celá třída, dozor vykonávali naši učitelé. 
Byla to pro ně samozřejmě nepříjemná povinnost. Nemohu 
zapomenout, že jako dozor byl školou určen dokonce i pan 
učitel Hradec, který chodil o holi, silně kulhal a sdílel s námi 
ubytování na sýpce se slamníky. V těchto podmínkách pro 
něj chmelová brigáda jistě představovala velké fyzické úsilí. 
Říčanské školy jezdívaly na Rakovnicko, na deset až čtrnáct 
dní jsme se přesouvali do různých „chmelových vsí“. Na 
jedné straně to pro nás byla nezajímavá pracovní povinnost 
s nepatrným výdělkem (odměny určoval počet načesaných 
věrtelů), mnohdy probíhající i za špatného počasí. Na druhé 
straně to však byla příležitost k bližšímu seznámení mezi spo-
lužáky a spolužačkami. Někteří z nás do zavazadel vkládali 
i hudební nástroje (většinou kytary, já nejdříve mandolínu, 
později akordeon), a tak o „večerní kulturu“ bylo většinou 
dobře postaráno. Také jsme v různých nezvyklých i mimo-
řádných situacích poznávali blíže povahu a chování učitelů.
Ve třetím ročníku měšťanky jsme se ještě učili ve staré školní 
budově na Masarykově náměstí, ale od čtvrtého ročníku (od 
roku 1952) jsme začali docházet do nové budovy na Komen-
ského náměstí. Ta byla koncipována jako gymnázium, ale 
zpočátku sloužila jednak pro dva poslední ročníky gymnázia, 
do kterých byli převedeni studenti z některých pražských 
gymnázií i odjinud, jednak pro třídy základní a měšťanské 
školy. Ředitelem gymnázia se stal oblíbený učitel Jaromír 
Klenka. (Fotografie naší třídy v zeměpisné učebně školy s pa-
nem učitelem Valešem byla publikována v Kurýru č. 9/ 2015 
na str. 50.) Na výstavbě budovy, původně nazvané Gymná-
zium Zdeňka Nejedlého podle tehdejšího ministra školství, 
jsem se podílel i já během několika žákovských brigád.
Během mého čtvrtého ročníku měšťanky došlo ke změně 
struktury základního školství. Žáci o rok mladší než já se 
mohli rozhodnout, zda dokončí čtvrtý ročník měšťanky 
(tj. devátou třídu), nebo jej přeskočí. Zároveň byla místo 
gymnázia zřízena tzv. Jedenáctiletá střední škola, kterou 
opět řídil Jaromír Klenka. A právě tam jsem v příštím škol-
ním roce pokračoval. Jaroslav Svoboda

zbrusu nová budova gymnázia na Komenského náměstí (vyučo-
vat se začalo 1. září 1950)
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PrOJeKT PŘeKVAPTe ŘíČANy
Chodník Domažlická-Legií
Pro všechny, kteří se někdy pěšky, au-
tem i na kole pohybují na křižovatce 
ulic Legií x Domažlická x Na Kavčí 
skále, navrhuji dokončit chybějící 
kusy chodníku na zeleném ostrůvku. 

Chodci cestou do města a do školy 
nebudou muset vstupovat do vozov-
ky. Zvýší se jejich pohodlí a nebudou 
překážet autům ve vozovce.
Očekávané náklady jsou 100 000 Kč. Navrhuje: Lukáš Končický

Kameny zmizelých
Milí sousedé,
možná jste si všimli, že v některých 
městech u nás i v zahraničí se na chod-
nících před domy občas zalesknou 
mosazné tabulky s vyrytými jmény. 
Vedle jména obvykle stojí „zde žil“ 
a několik dat, nejčastěji končících lety 
1943-45. Jde o připomínku obětí holo-
caustu, které před deportací a zavraž-
děním na daném místě žily. Takoví 
sousedé, na něž se už dnes téměř za-
pomnělo, byli i v Říčanech. Vyvraždě-
ním celých rodin nezůstal nikdo, kdo 
by o jejich památku pečoval. Je to tedy 
na nás, dnešních občanech Říčan. Tzv. 
kamenů zmizelých, umístěných před 
domy posledního bydliště obětí na-
cistické krutosti, si všimne každý, kdo 
půjde kolem. Na rozdíl od pouhého 
seznamu jmen se navíc připomenutí 
zavražděných sousedů propojí s budo-
vami, které byly součástí jejich životů 
a které často oni sami postavili. 
Z technických a finančních důvodů 
byla pro projekt říčanského „pébéč-

ka“ zatím vybrána ta místa, která 
připomínají bývalé obyvatele Masa-
rykova náměstí. Jde o šestnáct osob. 
Kameny zmizelých budou umístěny 
před šesti domy, kde oběti holocaus-
tu žily, a které dodnes patří k cha-
rakteristickým dominantám náměs-
tí. Každý kámen je žulová kostka 
(krychle o rozměru 10 cm) s mosaz-
nou tabulkou na vrchu.  Kostka se 
zasadí do chodníku a nebude nijak 
vyčnívat.  
Rád bych na tomto místě poděkoval 
panu Martinu Hůrkovi z Muzea Ří-
čany, který ochotně spolupracoval 
na vyhledávání osob a jejich byd-

liště, a také paní učitelce Zuzaně 
Pacovské z 1. ZŠ Říčany, se kterou 
aktuálně vymýšlíme, jak do projektu 
zapojit říčanské děti a jak ho využít 
ve výuce. Jde totiž o příležitost, jak 
netradičním způsobem probudit 
v dětech zájem o své domovské měs-
to, o historii celkově a také o to, kam 
až může dojít rozdmýchání nenávisti 
mezi lidmi.  
Předem děkuji všem, kdo se rozhod-
nou svým hlasem podpořit projekt 
„Kameny zmizelých v Říčanech“. 
Jakékoliv dotazy rád zodpovím na  
ondrej.klipa@gmail.com. 

Navrhuje: Ondřej Klípa

V chobotě
Mílí spoluobčané!
Loni v listopadu uvedl pan Martin Al-
trichter do zkušebního provozu svou 
Merkur Ice Arenu. Dobudovaný zim-
ní stadión ale sousedí se zanedbaným 
územím, které Říčanům dělá ostu-
du. Ve stejnou dobu, kdy byl otevřen 
zimní stadión, vyhlásilo město akci 
Překvapte Říčany. Rozhodl jsem se 
přidat do soutěže a získat pro reali-
zaci svého nápadu potřebné finance.
O co jde? Hned za plotem Merkur Ice 
Areny se rozkládá něco mezi džunglí 
a černou skládkou. Ještě v roce 1970 
zde vedla ulice V Chobotě, která ústila 
do křižovatky ulic Škroupova, Dvo-
řákova a U Kamene. Pravda, původní 

ulice V Chobotě byla prašná a Říčanský 
potok se překonával brodem. Dnes je 
část této ulice za potokem krytá asfalto-
vým povrchem až do křižovatky s ulicí 
U hřiště. Můj návrh spočívá v obnově 
ulice V Chobotě vybudování mostku 
přes Říčanský potok a dále podél plo-
tu zimního stadiónu až do křižovatky 
se Škroupovou ulicí. Takto obnovená 
komunikace umožní několika stovkám 
říčanských obyvatel z ulic pod Marván-
kem, od Žižkova dubu a z okolí areálu 
Oáza bezpečný a kratší přístup nejen 
ke sportovištím ve Škroupově ulici 
(sportovní a zimní hala), ale i do širšího 
středu města (školy - gymnázium a bu-
dova 1. třídy ZŠ, úřady na Komenské-
ho náměstí, lékaři v Olivově ulici). Po 
obnovené komunikaci budou moci vést 

turistické trasy pro cyklisty a pro pěší – 
Mikešova stezka. A ještě jedno poziti-
vum přinese obnovená ulice, odstraní 
se prostor černé skládky, kterou mají 
na očích všichni návštěvníci zimního 
stadiónu, nejen Říčaňáci, ale i občané 
z okolních obcí.
Po přednesení svého nápadu a od-
hadu jeho finanční náročnosti na 

rudolf Elsner s dcerou Věrou. Patřil jim dům na Masarykově nám. č. 6. dnes proluka 
vedle sídla realitní agentury.  Kameny zmizelých
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Mezi námi

Pacov – Výhledová
V rámci projektové akce města Ří-
čan „Překvapte Říčany“ podala 
obyvatelka Nového Pacova projekt 
pod názvem „Výhledová, zpevnění 
povrchu, odstranění skládky“. Tento 
projekt vychází z několikaleté snahy 
obyvatel Pacova o znovuobnovení 
historické cesty Výhledová (cesta 
spojující Pacov se Strašínem) a z ní 
ústící cesty Paloučky. Cesta Palouč-
ky v minulosti vedla klikatě nalevo 
od současné cesty, za éry komunis-
mu scelováním polí zanikla a byla 
nahrazena stávající rovnou cestou. 
Zda se tato cesta v budoucnu při 
pořizování regulačních plánů vrá-
tí do původních kolejí, zůstává na 
představitelích Města. Obyvatelům 
Pacova a Nového Pacova se jedná 
o úsek Paloučků mezi Výhledovou 

a odbočkou k sadu, který je v ma-
jetku Města a v současné době je za-
rostlý vegetací. Pod touto vegetací se 
nalézá skládka neurčitého rozsahu, 
v minulosti z větší části asanovaná.

Jaká je naše představa? 
Uvedení komunikace Výhledová v úse-
ku Luční x Maková do stavu komu-
nikace. Po vybudování kanalizace je 
nepoužitelná pro auta, cyklisty, pěší. 
Tuto komunikaci potřebujeme vytýčit 
a zpevnit štěrkem a recyklátem. Odboč-
ku do Palouček musíme vybagrovat, 
uklidit zbytky skládky a ve spolupráci 
se Svazem včelařů zde vysadit medo-
nosné rostliny a keře (v úseku k od-
bočce k sadu). Svaz včelařů má zájem 
zde instalovat ve spolupráci s Okrašlo-
vacím spolkem Říčany lavičku a infor-
mační tabuli o včelách a jejich významu 
pro lidi a přírodu. Regenerace těchto 

dvou cest potěší místní občany i náhod-
né turisty při procházkách a rozšíří také 
možnosti cyklistů na území Města. Lze 
uvažovat o zařazení do sítě cyklostezek.

Co potřebujeme?
Spolupráci Města při řešení vytyčo-
vání a obnovy Výhledové ulice, tech-
nickou pomoc při vybagrování části 
Palouček a odvozu skládky.

Co nabízíme?
Pomoc občanů při čištění Paloučků 
a vysazování zeleně.
 Navrhuje: Eva Šikutová

Komunikace ryba
Milí Říčaňáci,
rádi bychom vám představili naši lo-
kalitu a požádali vás o podporu při 
hlasování o říčanských projektech 
v programu Překvapte Říčany. Lokali-
ta se jmenuje “Ryba”. Na mapě Říčan 
ji snadno najdete, tvarem rybu sku-
tečně připomíná. Jedná se o bývalou 

chatovou oblast mezi ulicí Roklanská 
a říčanským lesem. Navzdory zdání 
odříznutého místa a poněkud divoké-
mu přístupu pomocí jediné a zarostlé 
úzké cesty, která není ani osvětlená, vás 
možná Ryba překvapí značným množ-
stvím rodinných domů. V nich lidé 
trvale bydlí spolu se spoustou malých 
dětí. Ti z vás, kdo chodíte do říčanského 
lesa, jste to jistě zaznamenali. 
Všichni společně přitom využíváme 
tu jedinou přístupovou cestu - ulici 
Potoční, která je dnes bohužel v ha-
varijním stavu. Pejskaři, sportovní 
běžci a cyklisté, rodiny s dětmi, seni-
oři, ale také školky s poznávacími vy-
cházkami, jezdci na koních, zahrád-
káři a mnozí další. Pro nás všechny 
zde často dochází k nepříjemným 
a mnohdy nebezpečným situacím.
To bychom rádi změnili a umožnili 
nám i vám cestovat domů, na vycház-
ky, za sportem i odpočinkem bezpeč-

něji a klidněji. Proto jsme připravili 
projekt, díky kterému by se mohla vo-
zovka na nejkritičtějších místech roz-
šířit a zkvalitnit. Doplněním solárních 
lamp veřejného osvětlení, opravou 
hlubokých děr, vytvořením asfaltova-
ných úhybových pruhů na vybraných 
místech a celkovým rozšířením vo-
zovky tam, kde to bude možné. Tím 
bychom zlepšili průjezdnost a snížili 
možná nebezpečí střetu aut a lidí. 
Máme naši lokalitu rádi a podle její 
návštěvnosti soudíme, že hodně z vás 
také, proto prosíme o vaši podporu 
a hlas pro projekt „Úprava přístupo-
vé komunikace do lokality Ryba a ří-
čanského lesa“ v rámci květnového 
hlasování na www.ridimricany.cz.
Pomůžete tím nejen nám, ale i všem 
výše jmenovaným. Předem děkujeme 
za podporu! 

Navrhuje: Jiří Zeman, Ryba z.s.
zeman.jj@gmail.com, 

Informace o všech projektech naleznete na webu www.prekvaptericany.cz.

jednom setkání občanů Říčanské 
pébéčko jsem diskutoval s panem 
starostou Kořenem. Od něho jsem se 
dozvěděl, že ani městu není lhostejný 
stav pozemků za plotem zimní haly 
a že město si nechává zpracovat studii, 
jak pozemky upravit nejen vzhledově, 
ale i s ohledem na vodohospodářské 
poměry na Říčanském potoce. Letos 

v únoru mi na Městském úřadu ukázal 
pan Svoboda podobu zmíněné navr-
žené studie. Byl jsem velmi mile pře-
kvapený návrhem, jak místní džungli 
vrátit občanům Říčan a jejich dětem 
ke sportu a procházkám.
Profesionální zpracování záměru 
mně vede k odstoupení mého nápa-
du z akce Překvapte Říčany. Věřím, 

že se pracovníkům Městského úřadu 
podaří dotáhnout studii k projektu 
a k realizaci v horizontu několika 
málo let. A vás spoluobčany, zvu k le-
tošnímu květnovému hlasování Pře-
kvapte Říčany, kde stále najdete dost 
dobrých nápadů, kterým můžete dát 
svůj hlas.

Navrhuje: Zděnek Jindřich
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reakce na reakci o investování města
V dlouhé reakci se na můj příspěvek se 
pan starosta snaží obhájit svoji investič-
ní strategii, která řeší množství projektů 
bez jasné koncepce a postupu. O kvalitní 
a promyšlené investiční přípravě města 
možná něco napovídá i fakt chybějící 

legendy části projektů na „přehledné“ mapce uprostřed 
březnového kurýra. Město by mělo mít jasnou vizi i prio-
rity investování.  Méně může být více. 
Město ignoruje potřebu rozšíření čistírny, prodlužuje její 
přípravu a vystavuje se do rizika stanovení stavební uzávě-
ry na všechny stavby. Téměř jistě nestihne rozšíření hradit 
z dotačních prostředků a zaplatíme jej my všichni. Navíc 
dnes je jasné, že 21 000 EO přinese v blízké budoucnosti 
potřebu další intenzifikace, přesto to město zvažuje…. 
Příliš se neřeší ani dostavbu či rekonstrukce kanalizací 
i vodovodů, dlouhodobě odkládané sportoviště u základní 
školy sice začne možná letos, ale sportovat tu děti zatím 
nebudou. Sportovcům chybí  také kryté haly pro zimní 
sportování vč. osvětlení, zázemí je mnohdy nevyhovující 
atd. Místo toho bourá zeď kolem fotbalového stadionu, ale 
tribunu neopraví, chce odkrýt koryto potoka, ale ubudou 
tím tolik chybějící parkovací místa u sportovišť.  Stejně tak 
opraví jen část zdi u Sokoláku,atd. Rozumím, že tu nejsou 
jenom sportovci, ale i ostatní volnočasové aktivity v čele 
s naší úspěšnou ZUŠ, která vzhledem k pověsti a množ-
ství dětí dokáže však uspokojovat jen ty nejtalentovanější. 

Chtělo by to tedy komplexní řešení. Možná nový objekt, 
možná nový kulturní dům? Nebo převzít Olivovnu? Atd?
Trochu v tichosti proběhla soutěž na projektanta komunit-
ního centra, které má vzniknout místo chátrající budovy 
kina. Proto se ptám - Je v pořádku, že zadání projektu nové-
ho komunitního centra získá vítězný návrh (který se mimo-
chodem v Říčanech líbí málokomu), jež překročí požado-
vanou cenu projektu dvojnásobně? To že se město nesnaží 
snížit cenu za projekt a nastaví vítězi prvního kola luxusní 
podmínky pro projektování, vyznívá ve srovnání s ostatní-
mi soutěžemi na cenu trochu bizarně. Pravda, jejich nasta-
vení po architektonické soutěži je v souladu s pravidly. To 
mne mj. zaráží, ne to, že druhý návrh v pořadí, dělá člověk, 
kterého dobře znám a je za ním spoustu kvalitní práce. 
Ano, ODS kritizovala množství zbytečných anket. Na-
prosto přesně to v posledním čísle Buldoga popsal Jiří 
Kozák v článku Promarněná šance participativního roz-
počtování. Právě u takovéto investice bych však očekával 
odbornou i laickou diskusi říčanské veřejnosti, jakou bu-
dovu by si ve městě představovali.
Toto vše však nemusí platit, pokud město nedodrží svůj 
závazek a nezačne s rekonstrukcí ČOV. Pak stavba nedo-
stane povolení a dokonce se může stát, že nadřízenými 
orgány bude vyhlášena stavební uzávěra a ani škola, ko-
munitní centrum či jakákoliv jiná stavba na území města 
nevznikne.

Miloslav Šmolík, zastupitel

Názory

reakce na článek o investicích
Vážený pane Šmolíku,
dovolte mi, abych reagovala na váš člá-
nek v březnovém Kurýru, týkající se 
chaotického investování města. Dovolím 
si jen pár poznámek k projektu výstavní 
síně na Staré radnici.

Určitě jste se byl podívat, jak prostor ,,výstavní síně“  
v současnosti vypadá. Je to velký , překrásný prostor, ale 
v katastrofálním stavu. Proděravělá střecha, špatné krovy, 
do celé budovy zatéká a ohrožuje to provoz v nižších pat-
rech, kde je knihovna a investiční odbor.
Myslím si, že  město Říčany s péčí řádného hospodáře se 
musí o tento prostor postarat a kompletně ho zrekonstru-
ovat. A pokud již bude probíhat rekonstrukce, proč nedo-
vést projekt až do řádného konce a zprovoznit pro Říčany 
zase další místo, kde bude možné pořádat kulturní akce 
v komornějším rázu? Je to velký prostor, který bude vyu-
žitelný pro všechny organizace a spolky ve městě, oživí to 
život na náměstí a budeme zase o jeden krůček blíž k 21. 
století. Budou se zde pořádat výstavy a vernisáže (zatím 
v Říčanech pro výstavy není místo), malé komorní kon-
certy, literární pořady……
Pane Šmolíku, Říčanům strašně chybí prostory pro pořá-
dání kulturních akcí. K dispozici máme pouze KC Labuť, 
kde se dají pořádat větší akce, někdy probíhají kulturní 

akce v Olivovně, kde je ovšem špatná dostupnost a výji-
mečně v kostele, po dohodě s panem farářem.
Koncerty v naší škole probíhají ve větší třídě, rodiče stojí na 
schodech, v sále a ni na chodbách není k hnutí a o nějaké kul-
tuře poslechu se vůbec nedá mluvit. Pokud bude výstavní síň 
k dispozici i naší škole, ocení to, vedle ostatních organizací, 
i spousta našich dětí, rodičů a pedagogů.
Pane Šmolíku, vaší práce pro Říčany si velmi vážím, vím, 
že jste říčanský patriot, a že trochu opozice nikdy neškodí, 
ale rekonstrukce takto krásného prostoru a jeho přeměna 
ve výstavní síň není zbytečná investice!
Z vašeho článku v březnovém Kurýru a ze článků v časopi-
se Buldog cítím u vás větší zaměření a důraz spíš na sport 
než na kulturu. Význam sportu nechci zpochybňovat, také 
jsem sportovec, ale myslím si, že říčanský sport nedostat-
kem financí netrpí. A navíc si myslím, že každý, kdo chtěl 
od města nějakou investici do zkulturnění jakéhokoli pro-
storu, který slouží veřejnosti, mohl na tom začít pracovat 
už dávno (viz fotbalový stadion) a jsem si jistá, že vedení 
města na takovéto pobídky slyší.
Jsem ráda, že ve vedení města sedí lidé, kteří si význam kul-
tury v životě města uvědomují a dělají maximum, pro jeho 
zkvalitnění, i když se setkávají s mnohdy neoprávněnou 
kritikou. Na druhou stranu, ve srovnání s ostatními městy 
(a někdy podstatně menšími) máme v kulturní oblasti stále 
ještě co dohánět.

 Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

50 texty.kuryr@ricany.cz



Názory
Vážená paní Sinkulová,
v první řadě bych vám rád i vašim kole-
gům poděkoval za skvělou práci i výsled-
ky v ZUŠ. 
Rozumím vašemu názoru a děkuji za něj. 
Ve svém příspěvku minulém Kurýru jsem 

se pozastavoval nad nekoncepčností investování kolegů 
z radnice, kdy bourají plot a staví nový, zatímco zázemí 
v tribuně, které se stavbou víceméně přímo souvisí a je dle 
mého názoru důležitější, musí počkat. Stejně tak mi vadí, 
že město nenašlo pár desítek či stovek tisíc na vytvoření 
provizorního sportoviště u nové školy do doby výstavby 
hřiště nového atd. 

Jsem si vědom stavu vaší ZUŠky a nejraději bych vzhle-
dem k vašim výsledkům i zájmu o výuku v ní, aby byla 
mnohem větší a měla reprezentativnější prostory. Vel-
mi jsem podporoval např. i přestavbu podkroví objektu  
ZUŠky mezi školou a farou a rozumím vaší podpo-
ře směrem ke vzniku dalšího blízkého prostoru, který 
můžete využívat. Objekt KC Labuť je pro přehrávky 
a koncerty možná ne vždy vhodný, ale je. Zatímco u ZŠ 
u Lesa chybí sportoviště a fotbalisti mají šatny, které jsou 
opravdu spíš za hranou než na hraně, proto ten možná 
polemizující příspěvek. 

S úctou 
Miloslav Šmolík, zastupitel

Úvaha o veřejném prostoru  
Asi před rokem jsem v Kurýru kritizoval nezodpovědnost 
anonymních spoluobčanů zanechávajících  po sobě na ve-
řejných prostorech nepořádek v podobě různých odpadků 
a nečistot. Tehdy mne k tomu vedla nejen nemorální pod-
stata jejich chování, ale i hledisko estetické. Nyní dodá-
vám, že nepořádek, stále povětšinou hyzdící naše město, 
se stává navíc někde i velmi nebezpečným. Konkrétně 
třeba cesta pro pěší, spojka ulic Poláčkova a Bezručova 
na sídlišti Kavčí skála. Tato velice potřebná zkratka, v nej-
bližším okruhu obyvatelů při neexistenci jiné možnosti 
plně jimi používána, bývá však pro chodce častokrát pro-
blematická. Ti totiž jsou někdy nuceni kličkovat i mezi 
střepy z rozbitých lahví. Zvláště nebezpečná je proto pro 
seniory s omezeným pohybem. A představa, že se něja-
ký malý capart vysmekne svému doprovodu a spadne do 
skleněných střepů, je už přímo děsivá! Viníky jsou opět 
nezodpovědní anonymní spoluobčané, tentokrát patrně 
konzumenti alkoholu.
Kdo si ze starší generace pamatuje starostu Jindřicha 
Hoftu, dá mi jistě za pravdu, že byl váženým a uznáva-

ným představitelem našeho města u drtivé většiny lidí. 
Jedna z jeho zásad byla občas si pořádně projít rajón 
a zkontrolovat stav veřejného prostoru. Uvědomoval si, 
že vedle plánovaných investic je neméně dúležitá i kva-
lita života občanů při užívání tohoto prostoru, a to již 
v reálném čase. Že na to mají jako daňoví poplatníci plné 
právo!
Jeho styl práce doporučuji i současnému zastupitelstvu, 
namísto haštěřivých půtek (nejnovější viz Kurýr březen, 
rubrika Názory, zastupitel Šmolík versus starosta), jež 
jsou přiživovány neustálou rivalitou. Výsledkem by bylo 
třeba i zjištění, že byť malá ulička, ale pro obyvatele velmi 
důležitá, asi již pravděpodobně potřebuje ohlídat kamero-
vým systémem, anebo jiným způsobem k udržení pořád-
ku. Město Říčany si dnes už určitě zaslouží pro vylepšení 
svého vnějšího vzhledu, k němuž kvalitní a harmonický 
veřejný prostor nepochybně patří, daleko větší péče než 
dosud. Komunální politik k tomu však musí ještě něco 
přidat.
Ano, milí spoluobčané. Své srdce Říčaňáka!

Josef Kubec

reakce na reakci
Pane Polánský, Vladimíre, se zájmem jsem si přečetl tvo-
ji reakci na můj příspěvek ke Staráku. Krátce řečeno, já 
o voze, ty o koze. Vzpomeň, když jsme kdysi o tom hovo-
řili, tak jsi řekl, Vašku i my jsme byli mladí atd. Já ti na to 
řekl, nic proti tomu, že holdují této muzice, ale kdekoliv 
jinde, ale ne uprostřed lesa. Ještě jednou ti zdůrazňuji, že 
uznávám právo příznivců toho nočního bordelu na to, ať 
si tím poškozují sluch, ale do přírody tohle může poslat 
jenom prase. To platí pro kohokoliv.
Máš pravdu, že tuto „tradici“ založilo již minulé vede-
ní města, je to jeho hanba, ale ti tomu dali zelenou do 1 
hodiny po půlnoci, vy jste to „vylepšili“ až do osmi ráno. 
Organizátor ve své žádosti v roce 2016 sliboval, že po 
jedné hodině po půlnoci sníží intenzitu produkce na 10 
%. Samozřejmě to nebylo dodrženo. Já neumím sluchově 
rozlišit, co je 10 %, nebo 30 %, ale poslechově jsem snížení 
intenzity nezaregistroval. Ale teď už je to zbytečná řeč. 

8. 2. 2017 se totiž na jednání MZ schvalovaly výjimky 
pro podobné akce. Žádostí bylo podáno šest. Kontro-
verzní mezi nimi byl pouze Starák.V zájmu dosažení 
svého cíle starosta Kořen, náš zázrak přírody, nenechal 
hlasovat o žádostech jednotlivě, ale o všech najednou. 
Přesto to nezískalo potřebnou většinu 11 hlasů. Náš sta-
rosta však nezaváhal. Ohlásil dohodovací řízení, přerušil 
jednání a všechny zastupitele vzal do starostovny. Tam 
zřejmě proběhla masáž. A pak se hlasovalo znovu a cíle 
bylo dosaženo. Pro bylo 11 hlasů. Pikantní na tom je, že 
tím rozhodujícím jedenáctým byl hlas bývalého radního 
Musila. 
Toto projednání potvrdilo, že hlavním tahounem tohoto 
kraválu do přírody je zázrak přírody starosta Kořen, ná-
sledovaný svými nohshledy. Uznání si zaslouží radní dok-
tor Hraba, doktor Mrázek, David Frydrych a zastupitelka 
Karla Egidová, kteří tlaku zázraku přírody nepodlehli 
a zachovali se tak, jak jim velel zdravý rozum. Ti ostatní  
jsou evidentně pouze ubohé figurky svého guru.
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Psi a náhubky na jednání mZ
V únoru 2017 jsme MZ prostřednictvím paní místosta-
rostky Špačkové zaslali návrh novely čl.5 OZV 2/2016, 
která zcela neopodstatněně dělí plemena  psů na tzv. ne-
bezpečnější  a ostatní a pro ta tzv. nebezpečnější, což jsou 
podle přílohy takřka všechna větší plemena psů, předepi-
suje v celé zastavěné části města povinné náhubky.Toto 
opatření je dítko pana starosty, se kterým jsme absolvovali 
několik sezení za účelem dosažení zrušení tohoto oprav-
du neopodstatněného dělení psích plemen, bohužel bez-
výsledně, pan starosta  byl ochoten  k dílčím ústupkům, 
ale svého seznamu podle něj nebezpečnějších plemen se 
vzdát nechtěl. Návrh novely jsme tedy podali jako petici, 
podpořenou 97 podpisy.
Dne 8. 3. 2017 na jednání MZ se paní Špačková  při před-
nesu našeho návrhu od počátku netajila svou nepřízní 
k našemu řešení. Bylo zřejmé, že tak jako pan starosta 
absolutně nechápe psí problematiku, a i proto s ním byla 
až příliš zřetelně solidární. Při svém „cupování“ naše-
ho návrhu používala, zřejmě účelově, nepravd, kterými 
formovala postoj jednotlivých členů zastupitelstva ke 
svému a starostovu cíli. Ta snaha byla až příliš patrná.                                                                                                                             
Např. několikrát uvedla, že na rozdíl od současné vyhláš-
ky navrhujeme náhubky pro všechny psy. „Zapomněla“ 
dodat takovou „maličkost“, že pouze pro zřídka se vy-
skytující momenty, jako je pohyb v místě velké koncen-
trace lidí (např. tržiště, sportovní a kulturní akce, poutě 
apod.), kam stejně obvykle lidé se psy nechodí a kde se 

nám to jeví opodstatněné u všech psů, mimo trpasličích 
plemen. Pan starosta Kořen to po ní též zdůraznil. Ta-
kové účelové polopravdy jsou u něj bohužel časté. Paní 
místostarostka zpochybňovala též náš návrh, aby byl 
vždy opatřen náhubkem špatně ovladatelný pes, což je 
prý těžko určitelné. Taková věc je samozřejmě na odpo-
vědnosti držitele psa, který si je toho jistě vědom a je to 
v jeho zájmu.
Účelově též působilo, když zdůrazňovala, že navrhujeme 
volné pobíhání psů bez vodítka na veř. prostranstvích, 
která nejsou uvedena v příloze návrhu. To bylo opět velmi 
zavádějící, protože tam je uvedena podmínka, že pes musí 
být pod přímým dozorem držitele a být  jím spolehlivě 
ovládán. To má ovšem k jí uváděnému volnému pobíhání 
velmi daleko.
Na rozumné zhodnocení jednotlivých ustanovení, kdy 
je kladen vyvážený důraz na odpovědnost držitelů psů  
a těm naproti tomu zajišťuje dostatek pohybu bez ná-
hubku, a  mimo hlavní komunikace i bez vodítka, tedy 
vůbec nedošlo a návrh byl podpořen pouze třemi hlasy, 
takže zamítnut. Pan starosta i paní místostarostka se 
netajili spokojeností. Ješitnost pana starosty opět zví-
tězila.
Nezbývá nám, než podat návrh znovu a trvat na tom, aby 
byl zastupiteli opravdu odpovědně prodiskutován.

Václav Macinauer

Naposledy krátce ke Staráku: Když jsem 
nastupoval do pozice starosty, byl Sta-
rák prakticky třídenní kontinuální akcí. 
Podmínky se velmi zpřísnily, s organi-
zátory mnohem více spolupracujeme na 
zajištění pořádku - akce odehrává v pří-

rodě. V případě sucha a nebezpečí požáru byl festival ze 
dne na den zrušen. Na zastupitelstvu jsme jednali o tom, 
zda povolíme pouze pro jeden den organizaci festivalu 
o něco déle. Žádost organizátorů byla na celou noc. Rada 
doporučila kompromis do druhé hodiny ranní s tím, že 
hudba bude po půlnoci výrazně méně hlasitější. V průbě-
hu hlasování padl návrh na zmírnění této podmínky, a to 
do čtvrté hodiny ranní, nicméně návrh nezískal podpo-

ru. A právě protest proti omezení Staráku byl důvodem, 
proč v prvním hlasování neprošlo schválení vyhlášky 
jako celku. Jenže neschválení by zablokovalo i další akce, 
které ve městě připravují různé organizace a  spolky, jako 
třeba čarodějnice na Marvánku nebo Street food festival. 
A právě to jsem považoval za problém. Proto jsem na zá-
kladě jednacího řádu zastupitelstva svolal dohadovací ří-
zení. Nikoho jsem netlačil, jen jsem se pokoušel najít vý-
chodisko. Osobní útoky pana Macinauera nejen na mou 
osobu, ale na další zastupitele města, organizátory akcí 
či obyvatele považuji za nedůstojné. Nicméně věřím, že 
jedovatá slina nedolétla daleko.      

Vladimír Kořen, 
starosta

Vážený pane Macinauere,
před zasedáním zastupitelstva a s týden-
ním předstihem obdrželi všichni zastupi-
telé celý text, který jste prostřednictvím 
petice zaslali k projednání. Předpoklá-
dám, že si vaší petici řádně prostudo-

vali. A věřím, že zaujali svoje vlastní stanovisko. Protože 
jste pověřili mne, abych vaši petici uvedla, sdělila jsem 
zároveň nahlas, jak vašim textům rozumím. Myslím si, 
že mám právo sdělit svůj názor, i když z vašeho pohledu 
jsem některým pasážím porozuměla chybně. Možné to 
je a je opravdu škoda, že jste mne před jednáním nekon-

Tak to bychom měli samosprávu odbytou a uvidíme, jak se 
postaví státní správa ke skutečnosti, že organizátor Sta-
ráku v loňském roce akci uskutečnil, ačkoliv k ní nedostal 
podle §14 odst. 2 lesního zákona od SSL souhlas, o kte-

rý požádal. A jak víme, takové rozhodnutí vydáno nebylo 
a tato rušivá aktivita přesto proběhla. Tady neplatí, že ml-
čení je souhlas. 

Václav Macinauer
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bobek, kam se podíváš
Říká se, že tradice je dobré udržovat. Většinou je to tak. 
V Říčanech ale máme jednu tradici, kterou by bylo velmi 
dobré vymýtit. Tou tradicí jsou chodníky, trávníky a vlast-
ně všechny veřejné prostory plné psích výkalů. Tato tra-
dice se ukáže v plné parádě vždy zejména po zimě, když 
zmizí sníh.
Možná je to tím, že letos byla sněhová nadílka větší, ale 
tentokrát je stav našich chodníků skutečně příšerný. Větší 
množství sněhu ale nikoho v žádném případě neomlouvá, 
pouze to ukazuje extrémně ignorantský přístup některých 
našich sousedů. Proč pejskaři nechávají své miláčky ká-
let na trávníky v parcích a jejich výtvory tam nechávají? 
A proč nejsou majitelé psů schopni výkaly uklidit z chod-
níku? Jak může být někdo tak ignorantní, že nechá psa 
(a zjevně nějaké větší plemeno) vykonat potřebu upro-
střed nejfrekventovanějšího chodníku na Masarykově 
náměstí, a posléze to po něm tu hromadu neuklidí?! Nebo 
nová kuriozita letošní zimy. U prodejny „Květ“ na Masa-

rykově náměstí pejsek vykonal potřebu. Pejskař sice chvá-
lyhodně bobek uložil do připraveného igelitového sáčku, 
ale namísto aby sáček vyhodil do odpadkového koše o 20 
metrů dále, hodil jej do hromady sněhu hned vedle. Dají se 
myšlenkové pochody těchto lidí pochopit?
Zejména jakožto rodič se už opravdu musím ozvat, protože 
pohár mé trpělivosti přetekl.
Sousedé, když uvidíte pejskaře, který neplní své povinnosti, 
nebojte se jej na toto důrazně upozornit! (Což je mimocho-
dem velmi vhodné u dalšího ošklivého rozšířeného neduhu 
– odhazování cigaretových nedopalků všude. Ale to by vy-
dalo na samostatný článek…)
Ale hlavně – pejskaři. Prosím a žádám vás, berte ohled na 
své spoluobčany! Noste s sebou po kapsách pár igeliťáků 
navíc a snažte se naše město udržovat čisté!
A pokud ani toto nezabere, dovolím si citovat z upozor-
nění na jednom plotu v Říčanech: „Prosíme psy aby nám 
nes***i na trávník, protože lidem je to jedno!“ Akorát si, 
milí pejskové, k trávníku ještě přidejte zejména chodníky.

Štěpán Vydrař

taktovali a neprokonzultovali se mnou celé znění vašeho 
návrhu. Mnoho nejasností by se možná vysvětlilo předem. 
Jak uvádíte, k vaší předloze jsem se vyjadřovala já a pan 
starosta, ale hlasoval každý zastupitel sám za sebe. Jak 

je vidět, většina zastupitelů měla jiný názor než vy. Jen 
to možná neřekli nahlas. Jsem otevřená dalším jednáním 
v této věci.

Hana Špačková, místostarostka

inzerce
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O Sokole v Říčanech část 4.
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 3/2017 bylo po-
psáno období první světové války.
C. k. místodržitelství v Praze jako 
důvod zastavení činnosti jednoty 
uvádělo, že sokolská jednota Říčany 
v korespondenci s bratrem Václavem 
Čihákem, který upadl do ruského za-
jetí, rozlišuje pojmy vojín český 
a vojín rakouský. V tom bylo spatřo-
váno nebezpečí pro státoprávní jed-
notu habsburské monarchie (!).
Starosta města Josef Kohout, sám 
člen Sokola, musel s těžkým srdcem 
provést, co mu dekret nařizoval: za-
bavit, pečlivě sepsat a uložit majetek 
i finanční aktiva jednoty. Díky docho-
vanému soupisu máme dnes přehled 
o majetku, který jednota na počátku 
roku 1916 vlastnila. Tělocvičné ná-
řadí uložené ve školní tělocvičně po-
nechala rozpuštěná jednota nadále 
v užívání škole.
I po tomto likvidačním kroku nepře-
stali být říčanští sokolové terčem ši-
kany úřadů. Kdykoli se během války 
objevil nějaký náznak odboje, byli 
první podezřelí. Tak byli někdejší či-
novníci jednoty zadrženi a vyslýcháni 
v květnu 1916 poté, co se v budově 
říčanského soudu objevil opsaný úry-
vek z carského propagandistického 
letáku. Nikomu se nic nedokázalo, 
přesto byli sokolští bratři Hanousek 
a Cvrk za trest posláni na frontu. Hor-
šímu pronásledování byl Sokol vysta-
ven na počátku roku 1917, kdy se 
v Říčanech opakovaně objevily pla-
káty, hanobící Rakousko a vyzývající 
ke vstupu do legií. Opět následovaly 
výslechy sokolů, v bytě starosty jed-
noty Bačkovského byla domovní 
prohlídka. Pachatele se nakonec po-

dařilo zjistit: byli to mladí chlapci ve 
věku 16 – 18 let, v čele se Stanislavem 
Burianem, z nichž byl členem sokol-
ské jednoty pouze Karel Červenka. 
Mladíci byli nakonec omilostněni no-
vým císařem Karlem I., takže k soudu 
s nimi nedošlo.

Období válečné a poválečné
Během války se ve zrušené jednotě 
uchovávaly sokolské myšlenky pořá-
dáním utajených schůzí s přednáš-
kami. Památná byla v dubnu 1918 za 
účasti novináře Václava Klofáče (vý-
značný politik z období první repub-
liky, zakladatel a pozdější předseda 
České strany národně sociální). Na 
této schůzi sokolové složili přísahu, 
že „... vytrvají v boji za osvoboze-
ní vlasti z habsburského otroctví”. 
V první světové válce padlo pět členů 
Sokola Říčany z 58 odvedených, další 
čtyři padli v legiích. V sokolské kro-
nice je uvedeno 43 jmen a ačkoli jsou 
mezi legionáři patrně uvedeni i muži, 
kteří se do Říčan přistěhovali a do 
zdejší jednoty vstoupili až po vzniku 
republiky, přesto je toto číslo udivu-
jící. Tyršova myšlenka při založení 
Sokola, tj. vychovat zdatné a vlaste-
necky smýšlející muže, kteří by mohli 
bojovat za naši samostatnost, se stala 
v letech první světové války skuteč-
ností.

28. října 1918 odpoledne, ihned 
po tom, co se roznesla v Říčanech 
zpráva, že v Praze byla vyhlášena 
samostatnost, začali jednat i zdejší 
sokolští funkcionáři. Starosta jed-
noty František Bačkovský nechal 
vyvěsit na radnici českou vlajku, 
brzy vlály vlajky po celém městě. 
Večer prošel městem průvod nadše-
ných obyvatel, k němuž na náměstí 
promluvili, vedle jiných, starosta 
Sokola a další člen výboru jednoty 
Eduard Čížek „o významu doby-
té svobody a osvobození z tyranie 
habsburské”. Oba pánové byli zvo-
leni do národního výboru, který se 
ujal moci. Hned 29. října se sešli 
zbylí sokolové a rozhodli o obno-
vení pozastavené jednoty. Valná 
hromada se konala 10. listopadu na 
tradičním místě v hostinci U Soko-
la.
Stejně jako v celé zemi i v Říčanech 
byla ihned po převratu ze členů So-
kola vytvořena tzv. sokolská stráž, 
která měla dohlížet na pořádek 
a zajistit strategická místa. Proto od 
31. října do 21. listopadu sokolové, 
oděni v kroji a s puškou s nasazeným 
bajonetem, hlídali nádraží. Hlídky 
drželi od tří hodin ráno do devíti 
hodin večer. Museli být přítomni 
průjezdu všech vlaků, kterými se 
vracely z front desetitisíce vojáků. 
Sokolové vojákům zabavovali vý-
zbroj a výstroj. Ta pak byla odeslá-
na do Vršovic a využita pro armádu 
nově vzniklého státu. Zároveň byla 
na nádraží zřízena kuchyně, v níž 
vařily sestry sokolky i další ochotné 
ženy a vyhladovělým vojákům podá-
valy jídlo. 21. prosince vítali sokolo-
vé na místním nádraží projíždějícího 
presidenta T. G. Masaryka.
Již v listopadu navrátilo město so-
kolům zpět zabavený majetek. Za 
nové členy jednoty se přihlásilo 56 
občanů, takže koncem roku 1918 
měl Sokol Říčany 188 členů. Roku 
1919 pak ochotně rukovali i sokolo-
vé ze Říčan do vojenských jednotek, 
které měly brzy bojovat na obraně 
Slovenska proti vojsku rudé maďar-
ské vlády.

V. V.

oslavy 25 let trvání Sokola v Říčanech 
v roce 1921

ze sportu
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STOLNí hOKeJ - Šprtec  
– liga škol
K jarní části šprtcové sezóny již neod-
myslitelně patří první kolo ligy škol. 
Kluci z říčanského kroužku šprtce 
reprezentovali ZŠ Bezručova. Tým 
ve složení Adam Dašek, Vašek Kořen 
a Vojta Mátl se v neděli 12.3.17 utkal 
na ZŠ u Roháčových Kasáren v Praze 
s týmy ZŠ Luštěnice, ZŠ U Roháčo-
vých kasáren „A“ a B“. 
Po ne moc úspěšné základní části 
bojovali kluci v napínavém zápase 
o 3. místo. Ten bohužel s těsným vý-

sledkem 4:5 prohráli a v konečném 
pořadí se umístili až čtvrtí. Do celo-
státního finále postupuje vítězný tým 
ZŠ U Roháčových kasáren „A“. 
Až do konce června probíhá v Mra-
veništi každé pondělí 16:30 – 18:00 
trénink. Rádi přivítáme nové členy. 
Vybavení je k zapůjčení na kroužku. 
Další informace o šprtci najdete na 
našich stránkách http://bhc-radoso-
vice.webnode.cz nebo na facebooku.

Petra Mátlová

Vytváříme vzpomínky, které 
zůstanou. Jsme DANCe eb

•	Jsme taneční studio, které působí 
v Říčanech již 21 let.
•	 Jsme škola, která je vedena stále 
stejnými lidmi, kteří ji založili. 
•	Jsme všestranní. Dětem od 3 let až 
po dospělé nabízíme 8 tanečních sty-
lů, u nás si vybere každý, kde se najde 
a realizuje.
•	 Jsme jedineční. Lektorky tance 
mají přes 10 let zkušeností, chodily do 
studia od svých dětských let, vyrostly 
u nás, vzdělávají se a tanec zde předá-
vají dále. Styl výuky je roky ověřený.
•	 Jsme rodina. Ano, víme, co je to 
být „sportovní“ rodina, trávíme 
spolu volné i taneční chvíle od svých 
prvních krůčků po současnost. Věří-
me si, podporujeme se, pomáháme 
si, učíme se respektu, vytrvalosti, 

disciplíně,jak být týmovým hráčem, 
trávíme spolu čas na trénincích, ale 
i v osobním životě a všechny tyto 
vlastnosti učíme naše svěřence. 
•	 Jsme zdravě cílevědomí. Víme, co 
jsme za ta léta dokázali, byla to úskalí, 
tvrdá neúprosná dřina, hodiny práce, 
všechny úspěchy, ať už soutěžní, nebo 
v komerčním světě, jsme postavili z ni-
čeho a pyšně si za tím stojíme. Vybudo-
vali jsme velkou taneční školu a týmy, 
o kterých se ví po celé republice.
•	 Jsme vděční našim fanouškům 
a všem, kteří nás podporují. Od rodi-
čů tanečníků po město Říčany.
•	Jsme otevření. Spolupracujeme se 
sportovními týmy z města, ale i po 
celé republice a jsme součástí spor-
tovních projektů. 

•	 Jsme pozitivní. Dobré a kvalitní 
vztahy ve studiu a s okolím jsou pro 
nás stěžejní.
•	Jsme umění a zdraví v jednom. Ta-
nec je na pohled krásná záležitost, že? 
A na straně druhé, hodiny dřiny, potu 
a pohybu. Pokud to děláte správně, 
péče o tělo formou tance je komplexní 
a úžasná. My vám to nabízíme. Báječ-
ná cesta pro děti, jak být fit a to nená-
silnou a přirozenou cestou.
•	 Jsme životní cestou. Mnohé děti 
u nás nastoupí ve 3 letech a rostou 
s námi až do dospělosti, jsme pro ně 
oporou po celé roky. V každém věku 
jim otevíráme další a další cesty, a to 
nejen plné tanečních příležitostí. Vy-
tváříme tím stálou motivaci a zábavu. 
•	Jsme noví kamarádi na stejné vlně. 
Vytváříme nová přátelství dětí i rodičů, 
mnohá z nich trvají několik let, mnozí 
u nás našli kamarády na celý život. 

Za studio DANCE EB
Tereza Broukalová
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Pozor, jede 
říčanská 
mašina
Kde se vzala ta „mašina“ v nadpisu 
článku o školičce FK Říčany? Není to 
trochu moc fanfarónství na fotbalové 
schopnosti dětí na pomezí školky 
a první třídy? Možná by to něčím jako 
samochválou zavánělo, ale to by to 
nesměl být jen citát trenéra soupeře 
po závěrečném zápase triumfálního 
tažení posledním domácím halovým 
turnajem sezony. „Teda kluci, dneska 
to byla mašina.“ Čísla ostatně dodají 
superlativům ten správný lesk. 6 zá-
pasů, 6 výher, 0 obdržených gólů, 
skóre 30:0!
Ne, nehrajeme na výsledky za kaž-
dou cenu. Ne, nehrajeme o zlatý 
trenýrky. Snažíme se v dětech pře-
devším zažehnout jiskru zájmu - 
o pohyb, sport, tým... Jsme hlavně 

parta. Ale kdo říká, že na výsledku 
nezáleží, nejspíš nevyhrál. Kdo tvr-
dí, že dětem je jedno, jak to dopad-
ne, nesušil dětské slzy po prohře 
ani po hurónské oslavě vítězství. 
Ctíme soupeře, vzájemně se moti-
vujeme k nejlepším výkonům a na 
konci se dozvíme, na co že to dnes 
stačilo. Jsme Lvíčata, bojujeme je-
den za druhého. Jak by řekl Alexis 
Sánchez: „Nebojujeme, protože ne- 
návidíme ty před sebou. Bojujeme, 
protože milujeme ty za sebou.“ Tak-
že když to ještě stačí na zlato, je to 
velmi příjemný bonus a nenahradi-
telný impuls.
Ve skromných reáliích školičky FK 
Říčany se snažíme vychovávat fot-
balisty a fotbalistky od 4 do 6ti let. 
Že se to snad daří, to může doložit 
jak zmiňovaný nebývale výrazný 
turnajový triumf, kterým jsme ko-
runovali půlroční snažení v hale, tak 
to, že naše nejlepší hráče si pravidel-
ně vyzobávají akademie nejlepších 
týmů u nás - od Bohemians Praha 

1905 - klokanů z Vršovic, po želez-
nou Spartu.
Pokud se k nám chceš přidat i ty, 
koukni na termíny tréninků na fkrica-
nyskolicka.webnode.cz a přijď mezi 
nás. FK Říčany školička - Lvíčata ali-
as Mašina právě vyráží ven na zelený 
pažit na jarní část sezony, nasedááát 
a jedou, jedou, jedou Říčany, hej...

FK rADOŠOVICe  
– Úspěšná reprezentace v Německu

mladší přípravka
Dlouhodobá práce našich trenérů se 
nám vrátila v únoru na mezinárod-
ním turnaji v Norimberku. Všechny 
zápasy naši kluci vyhráli (2. SK Lauf, 
3. Victoria Plzeň  A)

Starší přípravka
Během zimní přípravy jsme absolvo-
vali celkem 11 halových turnajů plus 
venkovní zimní ligu, kde jsme skonči-
li na 3. místě. Skutečným finále zim-
ní sezony byl námi pořádaný turnaj 
v prostorách Centra na Fialce. Naše 
přípravka dokázala zvítězit po výbor-
ném výkonu celého týmu (2. Hrusice, 
3. Radošovice B posilněné o výběr 
Sokolu Kolovraty a HC Slavia Praha).

Školička
Školička trénovala a hrála během 
zimy naplno. Trénovalo se uvnitř 

i venku. Nezabránil nám v tom ani 
dlouhodobý ledový příkrov na uměl-
ce Areálu Strašínská, kousek byl 
odhrnut a ti nejodvážnější borci po-
trénovali techniku. Z turnajů jsme 
si přivezli spoustu medailí a pohárů, 
které mají děti doma.

Teď už se všichni těšíme na jaro a na 
hru venku, na trávě. A také na květ-
nový turnaj MINI Star ročníků 2010 
a mladších na FK Radošovice.
Jestli máte doma velkého sportovce, 
přijďte se k nám podívat na trénink. 
Detail viz www.fkradosovice.cz.
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Julča vicemistryně Čr do 16 let !
Mistrovství České republiky mládeže se letos hrálo opět 
v březnu v Koutech nad Desnou. Mistrovské tituly se 
udělují v kategoriích chlapců a děvčat do 16, 14,12 a 10 
let. Bojuje se tedy celkem o 8 titulů, 24 medailí a postupy 
na MS , ME a MEU. Účast říčanské mládeže byla velmi 
významná a především velmi úspěšná. Hlavní zásluhu 
na tom měla Julie Vilímová, která v nejsilnějším turnaji 
děvčat do 16 let získala stříbrnou medaili. Od zlata ji dělilo 
pouze pomocné hodnocení.
V soutěži chlapců jsme měli v letošním roce zastoupení ve 
dvou kategoriích.  V dívčích kategoriích jsme měli zastou-
pení v každé věkové skupině.
Podívejme se na každou kategorii. Hrálo se na 9 kol cel-
kem 8 dní. 
D 16: 2. místo Julie Vilímová 7 bodů, 12. místo Hana Bar-
tošová 4 b. celkem 17 hráček
D 14:  6. místo Kristýna Otrubová 5 bodů, celkem 14 
děvčat
D 12: 9. místo Monika Strnadová 5 b,  22. místo Lucie 
Glasbergová 3 body, celkem 25 hráček
D 10: 12. místo Laura Sehnoutková 5 b., 19. místo Vero-
nika Myšková 4 b., 21. místo Alice Zelenková 4b., celkem 
hrálo 25 hráček
Výborná umístění zaznamenali i naši chlapci, kteří se do 
čtyřiadvacetičlenného finále M ČR v každé kategorii  pro-
bojovali.
H 16: 8. místo Marek Otruba 5,5 b.
H 10: 5. místo Jáchym Šmolík 5,5 b 

Celkem za šachovnice zasedlo i v doprovodných turnajích 
288 hráčů. Mistrovských turnajů se zúčastnili zástupci 
z 65 klubů ČR. I přes tvrdá postupová pravidla v soutěži 
chlapců je rozmanitost účasti po ČR velmi zajímavá, mož-
ná i ve sportu ojedinělá. 
Chtěl bych poděkovat organizátorce naší výpravy Marii 
Jirouškové a trenérům Stanislavu Stárkovi a Tadeášovi 
Baláčkovi, kteří se tentokrát měli co otáčet a byli nakonec 
velmi úspěšní, respektive jejich svěřenci.

Naše nejmladší můžete vidět v akci v sobotu 29. 4. v sále 
i předsálí KC Labuť, kdy pořádá náš klub Krajský přebor 
družstev do 12 let a budeme bojovat o postup na M ČR. 
Vstup je volný.

Jaroslav Říha 

májový plavecký 
maraton 
Vážení plavci a milovníci vody,
po roce se blíží májový plavecký maraton a my vás chceme 
seznámit, co vás čeká, na co se můžete těšit.
Kdo se zúčastnil v loňském roce, ví, že jsme plavali z Říčan 
na Sněžku. Je to dlouhých 137 kilometrů, ale společnými 
silami jsme tuto vzdálenost zvládli. Letos jsou naše plány 
smělejší, chceme doplavat podél hranic s Polskem až do 
Ostravy. Je to přes 400 kilometrů, ale máme více času. Ba-
zén je k dispozici od 22 hodin dne 30. 4. 2017 do 22 hodin 
1. 5. 2017. Ano, poplaveme 24 hodin. 
V noci bychom všechny tři plavecké dráhy rádi vyhradili 
plavcům, kteří chtějí nerušeně plavat více než 1000 metrů 
(tj. 40 bazénů a více). Vůbec nezáleží na rychlosti. Plavci 
poplavou po dvou na dráze, můžeme vám pomoci s počí-
táním bazénů či měřením času. Od 9 hodin 1. 5. bychom 
dali prostor rodinám a plavcům, kteří si netroufají na delší 

vzdálenosti. Budeme mít k dispozici již jen jednu dráhu, 
opět vás po registraci budeme psát po dvou do dráhy. Po-
kud přijde čtyřčlenná rodina, může samozřejmě plavat 
najednou.
A jak se registrovat? Na webových stánkách Plavecké ško-
ly Na Fialce http://plavecka-skola-na-fialce.webnode.cz/
maraton/ pod záložkou Májový maraton je v pravém sloup-
ci registrační formulář. Ten vyplníte, odešlete a počkáte na 
potvrzení času vašeho startu. Může se stát, že se přihlásí 
více lidí na stejný čas a musíme vám posunout start. Proto, 
prosím, čekejte na potvrzení hodiny vašeho startu. Snaží-
me se šetřit i váš čas, abyste zbytečně nečekali. I tak se může 
stát, že někdo přijde pozdě nebo plave déle, než jsme před-
pokládali. Prosíme všechny o trpělivost. 
Drobné občerstvení (čaj, voda) bude k dispozici před ba-
zénovou recepcí, ale od 22 hodin 30. 4. do 9 hodin 1. 5. ne-
bude otevřena restaurace, proto si vezměte něco malého 
s sebou i k zakousnutí.
Těšíme se na vás 

Plavecká škola Na Fialce 
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Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – duben 2017    

DATUm ČAS SPOrT A KATeGOrIe PrOGrAm místO
1.4. 10.30. kopaná muži a Říčany - Čelákovice fotbalový stadion Říčany

14.30. košíková u 12 Říčany - Mladá Boleslav sportovní hala Říčany
16.30. kopaná muži a radošovice - Světice fotbalový stadion radošovice
18.30. košíková u 15 Říčany - Javorník sportovní hala Říčany

2.4. 8.30 - 16.30. florbal turnaj sportovní hala Říčany
10 - 14.00. šachy 1.liga Říčany - Vyšehrad c sportovní hala Říčany
10.15. kopaná dorost radošovice - Týnec n.Sázavou fotbalový stadion radošovice

8.4. 10.15. kopaná žáci Říčany - Pečky fotbalový stadion Říčany
11.55. kopaná přípravka Říčany - Pečky fotbalový stadion Říčany
16.30. košíková u 17 Říčany - uSK Praha B sportovní hala Říčany

9.4. 10.00. košíková u 17 Říčany - Sokol Nusle sportovní hala Říčany
10.15. kopaná dorost Říčany - ostrá fotbalový stadion Říčany

15.4. 10.15. kopaná žáci Říčany - Sedlčany fotbalový stadion Říčany
17.00. kopaná muži radošovice - Všestary fotbalový stadion radošovice

16.4. 10.15. kopaná dorost Říčany - Nymburk fotbalový stadion Říčany
10.15. kopaná dorost radošovice - Teplýšovice fotbalový stadion radošovice

22.4. 8 - 22.00. TŠ Twist jarní pohár sportovní hala Říčany
10.30. kopaná muži a Říčany - Poděbrady fotbalový stadion Říčany

23.4. 10.00. košíková u 12 Říčany - Brandýs sportovní hala Říčany
29.4. 10.15. kopaná žáci Říčany - Poděbrady fotbalový stadion Říčany

11.55. kopaná přípravka Říčany - Poděbrady fotbalový stadion Říčany
17.00 kopaná muži a radošovice - Kamenice fotbalový stadion radošovice
9 - 16.00 šachy KP družstev do 12 let turnaj Kc Labuť

30.4. 10.15. kopaná dorost radošovice - Čerčany fotbalový stadion radošovice
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

ze sportu

Jarní cena v rokenrolu 
a boogie-woogie
TŠ Twist Říčany pořádá mnoho let - vždy na jaře a na pod-
zim - velkou mezinárodní taneční soutěž. Ve Sportovní 
hale tančili v minulých letech několikrát i aktuální mistři 
světa. Říčanských soutěží se zúčastnili tanečníci z Ma-
ďarska, Ruska, Polska, Německa, Slovenska a Rakouska 
a samozřejmě z České republiky.
I letos , kdy se v sobotu 22. dubna koná už 15. ročník Jar-
ní ceny TŠ Twist Říčany, se bude na co koukat! I letos 
očekáváme reprezentace z okolních států a hlavně se chytáme 
ukázat, co jsme se sami v našich dvaceti  skupinách naučili. 
Mnohé říčanské trenérky zcela předělaly svoje choreografie, 
a tak ti nejlepší zase přinesou něco nového, zajímavého.  A to 
jak ve formacích, tak v párech.
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mTb & TrIAL mrAVeNIŠTĚ ŘíČANy zahajuje 
nábor do klubu
pro všechny cyklisty, cyklistky, trialisty, trialistky, po-
mocníky a fandy sportu

Rádi bychom pozvali všechny bikery a sportovní nadšen-
ce do klubu MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ (dříve TRIAL 
KLUB MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY), který v roce 2017 chys-
tá pravidelné tréninky mládeže i dospělých, klubové akce 
i společné MTB vyjížďky. Náš klub vychoval řadu repre-
zentantů ČR a mistrů republiky včetně Vlasty Kabeláče 
Čiháčka, Máry Trynera, Michala Budského.
Od 10. 4. začínají tréninky mládeže TRIAL (8-15let) – 
první měsíc na jakémkoliv kole. Tréninky dospělých, MTB 
pojezdy a další akce již běží. Součástí kurzovného dětí je 
i trénink rodičů – na kole, nebo jako aktivních doprovodů. 
Zajistíme se slevou kola i vybavení. První měsíc je mož-
nost tréninku na klasickém MTB kole.
Nábor do klubu je otevřen pro disciplíny TRIAL a všechny 
MTB disciplíny. Nebráníme se ale ani vyznavačům silnice 
Náš klub zastřešuje řadu nových projektů, které v našem 
regionu vznikají a jsme nejúspěšnějším Českým klubem 
současnosti. 
Více informací na nově vznikajícím klubovém webu 
www.MTBTRIAL.cz , nebo na info@mtbtrial.cz

Jako pořadatelé věříme, že se zase zcela zaplní jak hle-
diště, tak i postranní tribuny. Ty musíme zajistit, protože 
naše akce bývají zaplněné do posledního místa a na našich 
soutěžích bývá vždy plno! Neděláme pompézní akce před 
prázdná hlediště, ale pro říčanské publikum. A to na naši 
akci vždy dorazí! 

Za podporu děkujeme městu Říčany (předběžně, dotace 
ještě nejsou známé). 
Taneční sezona letošního jara je sice teprve na začátku, ale 
v TŠ Twist Říčany už plánujeme i letní soustředění a podzim-
ní soutěže, včetně mistrovství světa v Maďarsku (Budapešť), 
mistrovství Evropy v Německu (Mnichov), anebo například 
světový pohár ve Francii (Marseille). Abychom se tam nomi-
novali, musíme tvrdě trénovat. A hlavně mít kde trénovat! 
Věříme, že se městští úředníci trochu poučili z loňského 
nevydařeného „centrálního rozhodování od stolu“. Nebude-
me  snad muset čekat o dva měsíce déle na rozdělení prostor 
a brát následně prostory od těch, kteří si zřejmě nalhali počty 
hodin i členů, a následně  v tichosti přidělené hodiny vrátili. 
Tak snad letos bude rozhodování včas, spravedlivé a zejména 
vstřícné pro spolky sídlící v Říčanech.

Hezké jaro všem čtenářům přejí
Jiří a Zuzana Boháčkovi
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ragbisté si zvolili nové vedení
Ve středu 1. března 2017 se uskutečnila Valná hromada 
RC Mountfield Říčany. V prostorách Městského úřadu 
v Říčanech se hodnotilo, vzpomínalo, ale hlavně volilo 
nové vedení ragbyového klubu, které na místě hned před-
stavilo plány budoucího směrování říčanského ragby.
Valná hromada znovu zvolila prezidentem klubu Davida 
Frydrycha. Výkonný výbor byl zvolen nově ve složení Ma-
rek Fořt, Jaroslav Borovský, Petr Formánek, Michal Fürst, 
Tomáš Kohout a Vlastimil Palata. Počet členů Výkonného 
výboru byl rozšířen na sedm členů a byl vytvořen nový 
post Generálního manažera klubu. V tomto duchu Valná 
hromada také schválila změnu stanov, přičemž generál-
ním manažerem se stal Marek Fořt.

Valná hromada rovněž zvolila Dozorčí radu, jejímiž čle-
ny se stali Tomáš Tůma (předseda), Irena Šmolcnopová 
a Miloslav Kohout. 
Prezident klubu David Frydrych na Valné hromadě podě-
koval členům odstupujícího Výkonného výboru Martinu 
Javůrkovi, Jiřímu Štuksovi a Josefu Bláhovi za odvedenou 
práci pro říčanské ragby a ve vedení klubu v uplynulých 
devíti letech a popřál jim mnoho zdaru v jejich dalším pů-
sobení u ragby.  Dále poděkoval Daně a Vojtovi Maršíko-
vým za „dlouholetou péči o ragbisty“ na klubovém baru. 
Cílem klubu je být vzorovou sportovní organizací jak v čes-
kém ragby, tak i na Říčansku a zároveň být klubem, který 
nabízí aktivní vyžití pro všechny kategorie od nejmenších 
po veterány včetně dívčího a ženského ragby. Zvolili jsme 
v tomto duchu motto „Jeden klub, jeden tým“. O to se bude 

spolu s funkcionáři a trenéry starat i nový sportovní ředi-
tel klubu Antonín Brabec. Na mezinárodním poli budeme 
pokračovat v účasti na zápasech a turnajích s kvalitními 
evropskými partnery zejména v Itálii a Francii. Nadále 
budeme organizovat mezinárodní mládežnický ragbyo-
vý festival a také zvát partnerské kluby k zápasům u nás 
v Říčanech. V nejbližších měsících to budou tři univerzitní 
týmy z Anglie a USA. Dalším cílem je také pokračovat ve 
společenských aktivitách v rámci Říčan, například orga-
nizací dětského dne, který v posledních letech navštěvuje 
kolem 1 000 dětí, či organizací tradičního plesu.
Všechny zveme na Stadion Josefa Kohouta, ať už na utká-
ní ligová či mládežnická, nebo další akce, které připraví-
me pro veřejnost. Aktuální informace najdete na http://
ricany.rugby.cz. Mediální komise RCM 

Antonín brabec sportovním ředitelem  
rC mOUNTFIeLD ŘíČANy
Bývalý český reprezentant a rovněž funkcionář České 
ragbyové unie se stal sportovním ředitelem Rugby Clu-
bu Mountfield Říčany. Položili jsme mu pár otázek s cí-
lem zjistit, kde vidí budoucnost klubu a jaké jsou jeho 
představy v nové funkci.

Tony, předně gratuluji. Můžeš nám trošku přiblížit, co 
tvá funkce obnáší? 
Společně s Tomášem Kohoutem se budeme starat o kaž-
dodenní chod klubu po sportovní stránce. Propojíme moje 
ragbyové znalosti, které jsem získal od kvalitních školitelů 

ze sportu

Nově zvolený Výkonný výbor zleva: Vlastimil Palata, Michal 
Fürst, Marek Fořt, david Frydrych, Jaroslav Borovský, Tomáš 
Kohout a Petr Formánek. dana a Vojta Maršíkovi

ocenění dlouholetých činovníků zleva: Josef Bláha, Martin 
Javůrek a Jiří Štuksa
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TreNÉrSKÉ ÚSPĚChy 
2006 rc Tatra Smíchov - Finalista extraliga (hlavní   
 trenér) 
2007 rc Tatra Smíchov - Mistr extraligy, Vítěz poháru,  
 Mistr 7s (asistent trenéra)  
2008 rc Říčany - Finalista extraligy (hlavní trenér) 
2010 rc Mountfield Říčany - 3. místo ve   
 středoevropském poháru ccE (hlavní trenér) 
2011 rc Mountfield Říčany - Mistr extraligy (hlavní   
 trenér) 
2012 rc Mountfield Říčany - Mistr extraligy (hlavní   
 trenér) 
2014 rc Sparta Praha - Mistr 7s, finalista extraligy   
 (hlavní trenér) 
2014 reprezentace Čr - Vítěz sedmičkového   
 Mistrovství Evropy c (hlavní trenér) 
2015 rc Sparta Praha - Semifinalista klubového   
 sedmičkového Mistrovství Evropy (hlavní trenér) 
TReNéR ROKu 2010 A 2011

a trenérů ze zahraničí, se znalostmi Tomáše, který se dlou-
hodobě úspěšně věnuje trénování mládeže. Pevně věřím, 
že z naší činnosti budou těžit nejen hráči a trenéři, ale i di-
váci, kteří našemu klubu fandí.

Prozraď nám tři věci, které bys chtěl změnit nejdřív.  
Nemyslím si, že bych něco výrazně měnil, spíše chci navá-
zat a pomoci posunout klub ještě více dopředu po sportov-
ní stránce. Nyní máme několik klubových projektů, které 
by nám měly zajistit v budoucnu dlouhodobý výkonnostní 
růst. Je klubové vzdělávání trenérů, tým do 23 let a stře-
disko talentované mládeže od 14 do 19 let. Jedno bych, ale 
určitě rád pomohl změnit, a to propojení týmu mužů s dět-
mi, mládeží a veterány, kteří psali historii klubu. Celkem 
se mi líbí motto „jeden klub, jeden tým“.  

Vím, že tvůj oblíbený trenér je Michel Bernandin. Čím 
tě inspiroval? Pokusíš se to předat našim trenérům?  
Michela jsem si velmi oblíbil, ve Francii to byl respektova-
ný odborník. Ještě v době hráčské kariéry v Saint Nazaire 
mě připravoval na roli trenéra. Inspiroval mě ve všem, 
vedení tréninků, příprava na zápasy, kondiční a silová pří-
prava pro ragby, jeho proslovy na před zápasových pora-
dách a v neposlední řadě historky, které nám vyprávěl při 
společných večeřích české kolonie v Saint Nazaire. Škoda, 
že odešel tak brzy, často na něj vzpomínám.  
Později mě hodně ovlivnil další Francouz Pierre Villpreux, 
se kterým jsem strávil několik týdnů při školeních World 
Rugby a při studiu sportovního ředitele. Metodologie tré-
ninku, orientace ve hře a samotná podstata, krása a jed-
noduchost ragby.  
Třetím je Polák s francouzskou ragbyovou školou Tho-
masz Putra, současný trenér našeho národního týmu. 
Společně jsme se pokoušeli nastavit rozvoj českých tre-
nérů a hráčů při mé činnosti pro Českou ragbyovou unii. 

Podobně se zeptám i na tvého nejoblíbenějšího proti-
hráče Jonathana Davise. Proč on a jakou jeho vlastnost 
bys ocenil i u našich hráčů? 
Byla to výborná welšská útokovka. Měl jsem tu čest proti 
němu hrát na kvalifikaci na sedmičkové mistrovství světa 
v roce 1997. Bylo mu tehdy 35 let. Přesto, že je poměrně 
malý, dokázal hrát na vysoké úrovni. Měl výborné čtení 
hry, dovednosti a kondici. Hrál oba kódy ragby ve Wale-
su a Austrálii (rugby union a rugby league). Často ho teď 
slyším ve sluchátkách při svém komentování zápasů pro 
Nova Sport, protože pracuje pro BBC jako komentátor.   

Zdravý základ každého klubu tvoří mládežnické katego-
rie. Viděl jsem tě sledovat naše mladé naděje na halovém 
turnaji ve Zbuzanech. S jakým pocitem jsi odjížděl?  
Zbuzanské festivaly v posledních letech často navštěvuji. 
Je úžasné sledovat, jak hrají, jak se dokáží rozhodovat a jak 
chápou hru. Mnohdy lépe než dospělí hráči. Mají také dobré 
útočné a obranné dovednosti. Trenéři odvádějí skvělou práci.   

Máš nějaký osvědčený recept jak udržet kluky a holky 
u ragby, když všude kolem nich je spousta jiných lákadel?  

Ano, teď je jiná doba než za mých mladých let. Lákadel 
je hodně. Důležité je odmalička pěstovat v dětech lásku 
k ragby, aby je udržela u ragby i v letech, kdy přijdou další 
lákadla. Vytvářet pozitivní prostředí s kvalitním trénin-
kem. Ragby je musí bavit. Já hraji ragby od 6 let a neustále 
chci být na hřišti, to na mě přenesli rodiče a hlavně táta, 
který hrál, trénoval a nakonec byl i prezidentem klubu 
(RC Tatra Smíchov).  

Zavři oči a představ si náš klub za deset let. Co vidíš?  
Vidím klub, jehož sláva hvězd se bude dotýkat, ne vážně, 
bylo by skvělé, kdyby se mám podařilo dále vychovávat 
výborné lidi a ragbisty, kteří zůstanou u ragby celý život 
a přivedou nám své děti. Výsledky v dospělých kategoriích 
se dostaví jedině, když budeme stále zlepšovat práci s mlá-
deží. Představuji si, že budeme mít stabilní a výkonnostně 
silný první tým, rozvojový tým složený výhradně z hráčů 
19 až 23 let, regulérní B tým, juniorský tým, dva kadetské 
týmy, tři týmy starších žáků, dvě stovky hráčů v klubové 
škole ragby. Nesmím zapomenout na dva ženské sedmič-
kové týmy a jeden dívčí tým. Navíc ještě veterány nad 35 
a nad 50. 
A hlavně si představuji, že budu stále na hřišti…

Ptal se Čestmír Ondrůšek
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 Říčanské hvězdičky
Závod pořádaný na-
ším oddílem 2. roč-
ník „Říčanské hvěz-

dičky“ byl naplánován na sobotu 18. 
března v hale Na Fialce. Již v pátek ve 
večerních hodinách stěhovala tři velká 
auta potřebné gymnastické vybavení 
a z krásné haly se stala ještě hezčí – 
gymnastická. Vše bylo připraveno na 
uvítání 150 přihlášených gymnastek 
z celé ČR, jejich trenérek, rozhodčích, 
rodičů a diváků. Tribuna byla zaplně-
na do posledního místečka. Celým 
dnem nás provázela moderátorka 
Denisa Pospíšilová. Připraveno bylo 
deset sad medailí a pohárů pro vítězky 
deseti vypsaných kategorií.  O krásné 
ceny se postarali naši sponzoři – firma 
Dino, AVON, Bona-Vita, dortyrica-
ny.cz – konkrétně pí. L. Vosáhlová 
– upekla překrásné dorty pro vítězky, 
dále pekla také pí. S. Sulanská (nád-
herné dorty a muffiny). Krásné ceny 
pro všechny závodnice pomáhali také 
zajistit rodiče našich gymnastek, kteří 
se podíleli i na organizaci celého závo-
du – všem zmíněným patří velké díky, 
bez jejich pomoci by závod nemohl být 
tak vydařený.

A jak se dařilo našim 
gymnastkám? 
Říčanské hvězdičky opravdu zazáři-
ly – ve všech vypsaných kategoriích 
jsme měly zastoupení na stupních 

vítězů. V těch nejmladších r. 2012 
obsadily celé stupně vítězů naše gym-
nastky – 1. Victoria Seaten, 2. Ella 
Cimbotová a 3. Stella Vašutová. 
V ktg.2011 skončila 2. Sára Polcaro-
vá a 4. Julie holdsworth
V ktg. 2010 „B“-3. místo Anna 
Rampulková
Ktg. 2009 „B“ – 2. místo Tereza 
hrušková
Ktg. 2008 „B“ – 2. místo Anežka 
hanzálková
Ktg. 2007 „B“ – 2. místo Tereza Šu-
brtová a 4. Adéla Bernardová.
V odpoledním programu se předsta-
vila děvčátka v ktg. 2010 „A“ – vyhrá-
la Karolína Šebestová a 2. Karolína 
Rašková, ktg. 2009 „A“ – zvítězila 
Andrea Jechová, ktg 2008 „A“ – 
2. místo Ellen Pospíšilová a 3. Lin-

da Procházková – stejně dopadla 
i nejstarší ktg. 2007 – 2. Magdalé-
na Škardová a 3. Lucie gaždová, 
4. skončila Angela Baranová.
Poděkování patří i městu Říčany, kte-
ré podporuje náš krásný sport.

Za oddíl SG J. Jechová
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máme vicemistry republiky
Na konci února, 
konkrétně v sobo-
tu 25. (tedy již po 
uzávěrce minulého 
čísla), se v pražské 
Lucerně konalo 

Mistrovství České republiky v latin-
skoamerických tancích. Náš klub se 
vydaly hájit rovnou dva páry. V kate-
gorii JUN I to byl pár Tomáš Holík 
a Františka Haškovcová. Na své prv-
ní takto velké soutěži se jim podařilo 
porazit 12 párů, ale ani to nestačilo 
na postup do kola druhého. Nicméně 
i tak je to skvělý výsledek. V katego-
rii SEN I se až do finále probojovali 
Jan Beránek s Pavlou Beránkovou 
a skončili nad očekávání výborně. Po-
dařilo se jim ukořistit stříbrnou me-
daili a tím pádem i titul Vicemistr ČR 
pro rok 2017. Mezi diváky dokázali 
naši členové vytvořit výborný „kotel“ 
a svým fanděním i s ostatními přihlí-
žejícími přispěli ke skvělé atmosféře.
Hned o týden později, první březnový 
víkend, se na soutěž vypravila značná 
část našich párů a dokázali vybojovat 
hned 3 druhá a 3 třetí místa. Stříbrné 
medaile si odvezli Jan Beránek a Pav-
la Beránková ze soutěže Taneční ligy 
seniorů, která se konala v Olomouci 
Dolanech. Z Uhlířských Janovic pak 
stříbro přivezli Petr a Zdeňka Pánko-

vi v kategorii Senioři D STT, Viktor 
Jarolímek s naší tanečnicí Veronikou 
Kúdelovou v kategorii D STT a bronz 
v kategorii D LAT vytančil Filip The-
in s Marií Formánkovou. V neděli se 
soutěžilo v Radimi u Kolína a odtud 
přivezl bronz náš nejmenší pár Voj-
těch Anelt s Hedvikou Kláskovou 
v kategorii Děti I Kombinace a druhý 
bronz přidali Viktor s Veronikou opět 
v kategorii D STT, ale tentokrát již 
naposledy, protože tímto umístěním 
si vytančili vyšší třídu C. 12. března se 
konala soutěž ve Chvaleticích, kam se 

vypravili Filip Thein s Marií Formán-
kovou. Na bednu to sice nestačilo, ale 
v konkurenci 27 párů se protančili na 
páté místo a ze soutěže odjeli s koneč-
ným ziskem 138 bodů a 4 finále, do 
třídy C jim tedy zbývá už jen 62 bodů 
a poslední finále. Ještě Vám dlužíme 
zmínku o našich tanečnicích, které 
hostují v pražském klubu Maestro. 
Na soutěži v Benátkách nad Jizerou 
byly v kategorii B LAT na bedně rov-
nou oba páry. Na třetím místě skon-
čil Jan Havíř se Šárkou Spáčilovou 
a stříbro vybojoval Lukáš Březina 
s Kristýnou Čermákovou a zároveň 
postoupili do vyšší třídy A.
V neposlední řadě budeme opět po-
řádat nábor nových tanečníků. Přijít 
samozřejmě můžete jak sami, tak 
v páru. Nábor se bude konat 31. 3. 
od 17:30 v tanečním studiu Sokol-
ská 6. Pokud se vám to od 17:30 ne-
hodí, přijít můžete kdykoliv v pátek, 
případně nám napište email nebo na 
facebooku.
A závěrem bychom vás samozřejmě 
již tradičně chtěli pozvat na Fuego 
ples, který letos proběhne 8. 4. v KC 
Labuť od 20 hodin. Vstupenky může-
te rezervovat na emailu info@fuego.
cz nebo na telefonu 603 559 476. Tě-
šit se můžete na taneční ukázky, tom-
bolu a po půlnoci nejen latino párty.

Těšíme se na vás!
Vaše FuegoJan Beránek a Pavla Beránková

Tomáš holík a Františka haškovcová
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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 27. 4.  18.00  
– Knihovna po zavíračce
V dalším pořadu z cyklu „Knihovna po zavíračce“ přivítá-
me výtvarníka, publicistu a archiváře Jiřího Hůlu. 
Jiří Hůla spolu s bratrem Zdeňkem již v roce 1983 otevře-
li v Kostelci nad Černými lesy soukromou Galerii H. Zde 
uspořádali desítky výstav a akcí, na kterých se představi-
lo více než 300 výtvarných umělců. Jako součást činnosti 
Galerie H vznikl v roce 1984 Archiv výtvarného umění. 
Základem archivu jsou setříděné katalogy, zaměřené ze-
jména na českou a slovenskou výtvarnou tvorbu. Kromě 
katalogů, monografií, knih a časopisů archiv shromažďu-
je, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se 

jinde systematicky nearchivují – pozvánky, plakáty, tis-
kové zprávy, texty, výstřižky, fotografie, diapozitivy, mul-
timediální nosiče, parte, navštívenky ad. Dnes je zřejmě 
největší takto specializovanou sbírkou, má řádově statisí-
ce jednotek. Archiv dnes působí formou občanského sdru-
žení. Toto sdružení dále provozuje odbornou knihovnu 
zaměřenou na výtvarné umění, a to v prostorách Centra 
současného umění DOX v Praze – Holešovicích, kde rov-
něž pořádá výstavy a přednášky.
Výčet činností a aktivit Jiřího Hůly je velmi bohatý a setká-
ní s ním bude jistě zajímavé a obohacující.
Vstup je volný. Jako vždy, i nyní bude připraveno malé ob-
čerstvení a pohoštění. Těšíme se na Vás.

Galerie Kotelna vás zve k účasti na jubilejním 10. ročníku 
Festivalu amatérské tvorby, který se koná v galerii tradič-
ně v květnu. Letošní výstava vybraných prací se uskuteční 
v termínu od 6. 5. do 27. 5.2017. Náhledy prací, které bys-
te rádi vystavili, včetně rozměrů a techniky, posílejte do 
18. 4. 2017 na  email galeriekotelna@seznam.cz.
Veškeré informace a podmínky účasti najdete na webo-
vých stránkách galerie.
www.galeriekotelna.cz 

co se děje v kultuře

Koncert k poctě 
Josefa Suka
V roce 2000 se konal v Říčanech v kostele sv. Petra 
a Pavla koncert, na kterém hrál Mistr Josef Suk, 
klavíristka Květa Novotná a hobojista Jan adamus.
z trojice těchto hudebníků jsem zůstal sám, nicméně 
vzpomínky na Mistra Suka, ale taky na dlouholetou 
kolegyni Květu Novotnou, jsou stále čerstvé. a protože 
by se mělo připomínat jejich  umění, rozhodl jsem se 
uspořádat „Koncert k poctě Josefa Suka“.
Ten se uskuteční dne 12. května 2017 a vystoupí 
na něm společně se mnou mladá, talentovaná 
houslistka z Říčan Magdaléna Podlucká, studentka 
2. ročníku hudebního gymnazia v Praze, bývalá žačka 
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64 texty.kuryr@ricany.cz





04 DUBEN
PRogRam 2017

PŘIPRAVU-
JEME

václav koUBEk
– 20 lEt s kapEloU 
 St 26 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt oSoBItÉHo PÍSnIČKÁŘe S KaPeLoU.  

WaBi DaNěk  
a Miloš DvořáčEk
 út 09 / 05 / 2017 – 20.00
   KonceRt FoLKoVÉ LegenDY.  

Smetanovo trio 
– Dubnový koncert Kruhu přátel hudby
 Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem 
Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní 
členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další 
významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly 
na poli komorní hudby (oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní 
členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním 
předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. 
cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy.  
Je pravidelným hostem významných pódií doma a v zahraničí, spolupracuje s předními 
dirigenty a orchestry. Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek u domácích 
a zahraničních společností, od roku 2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon. 
tato spolupráce přinesla celou řadu prestižních ocenění. Významné je např. nedávné 
vítězství v soutěži BBc o nejlepší cD roku 2016.  odborná komise nominovala 3 cD  
z počtu cca 1 300 cD, z nichž pak bylo v celosvětovém hlasování vybráno jako nejlepší 
cD Smetanova tria s nahrávkou kompletního triového díla Bohuslava martinů. 
Členové souboru jsou klavíristka Jitka Čechová, houslista Jiří Vodička a violoncellista 
Jan Páleníček. Všichni jsou rovněž významnými sólisty, spolupracujícími s předními 
našimi i světovými osobnostmi a ansámbly.

Žena Za PULtem ii 
– Pult osobnosti
 Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!  
Je volební víkend. a Jiřina, prodavačka v malém koloniálu věří, že to konečně dopadne  
a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože 
chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. 
Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája 
udělá hereckou kariéru, bude novým Jaroslavem Brabcem. Hanka, která nakupuje  
u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová.  
ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu? 
Jiří Lábus a oldřich Kaiser v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může být 
pravda. 

Wabi DaněK a miLoš DvořáčeK 
– Koncert folkové legendy
 Wabi Daněk s excelentním kytaristou milošem Dvořáčkem vybral a připravil 
reprezentativní průřez svojí tvorbu. Počínaje trampským hitem století Rosou na kolejích 
přes veršotepánky na názvy měst, ve kterých Wabi hrál (Jeden stařík za Budyní, ubil 
svoji babu dyní.). Kromě největších hitů zazní upravené lidovky, Skunkovky a samozřejmě 
ochutnávka posledního alba Wabi a Ďáblovo stádo. na Wabi Daňka se nechodí podle 
věku, náboženství, ani politické příslušnosti. Jen podle nálady a chuti poslechnout  
si něco, co se z rádia zrovna každý den neozývá, ale dá to člověku víc, než celá aktuální 
top ten. Koncerty jsou vždy nabité skvělými písněmi a humorem. 

chcete-li si s Wabim zazpívat jeho Rosu na kolejích, Fotky, Ročník 47, tonku, Píseň 
co mě učil listopad, nevadí, zahejkat si v Hejkalovi, namoct si bránici při jeho verzi 
Quantanamery „Franta má péra“, chcete-li utéct před všudy přítomnou reality šou, přijďte 
na jeho koncert, bude to pro Vás rozhodně příjemný azyl. 

Wabi Daněk  a miloš Dvořáček  tvoří neopakovatelnou dvojici. Dvořáčkovo  komediantství 
a Daňkův humor jsou prostě zárukou kvality. neustále rozdávají z pódií radost a dobrou 
náladu. Kdo jednou slyšel kombinaci Daňkova podmanivého, chlapáckého hlasu  
a Dvořáčkovy virtuózní kytary, potvrdí, že  je nač se těšit..

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

HraDišťaN & Jiří pavlica
 Út 04 / 04 / 2017 – 20.00
   KonceRt oBLÍBenÉHo SeSKUPenÍ.  

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.  

 Koncert y 

hraDišťan & Jiří PavLica
Út Koncert oblíbeného seskupení.

 vá Žn á hUDba 

Smetanovo trio
St J. čechová – klavír, J. vodička – housle, J. Páleníček – violoncello. Koncert  
z cyklu „Kruh přátel hudby”.

 SPoLečnoS t a ta nec 

PLeS FUego
So 

 SPoLečnoS t a ta nec 

První říčanSKá veřeJná tančírna
Út Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 Koncert y 

banDLeaDerS JaZZ banD – Koncert 
KaPeLníKů
St Jediný koncert v České republice, světová premiéra. Petr hasman  
– trumpeta (Senior Dixieland), václav Fiala – trombon (Jazz messengers), 
Jaroslav havlas – klarinet (Steamboat Stompers), Jan Kašpar – banjo (Dixie 
Banjo Band), Pavel hradil – kontrabas (Bohemika Jazz Band), Ladislav šindler 
– bicí (Dětský Jazzband Uš na chmelnici), „”šéfdirigent”” Darja Kuncová.

 DivaDLo 

Žena Za PULtem ii
Út Jiří Lábus a oldřich Kaiser v komedii, která je tak šílená, že to možná 
jednou může být pravda.

 Koncert y 

abba WorLD revivaL
Pá Koncert oblíbené revivalové kapely.

 Dě ti 

ZPíváme a tančíme S míšoU  
– miniDiSKotéKa v cirKUSe
So Hudební pořad pro děti s míšou růžičkovou.

 Koncert y 

vácLav KoUbeK – Dvacet Let 
S KaPeLoU v ZáDech
St Koncert osobitého písničkáře s kapelou, jehož projev je zrovna tak prostý 
jako vesnická hospoda a zrovna tak hluboký jako duše člověka. 

 SPoLečnoS t a ta nec 

První říčanSKá veřeJná tančírna
Čt Příjemné prostředí, kvalitní taneční hudba. neformální oblečení. Přijďte  
se pobavit, procvičit taneční kroky či odložit zbytečná kila.

 SPoLečnoS t a ta nec 

ii.SteP cUP
ne Druhý ročník stepařské soutěže.

těšíme se na Vaši návštěvu!

20.00

04

20.00

08

19.30

05

19.00

11

20.00

18

WolfgaNg EMaNUEl 
scHMiDt a JaN siMoN 
 St 24 / 05 / 2017 – 19.30
   KonceRt z cYKLU „KrUh PřáteL hUDby”.   

MoNkEy BUsiNEss 
 Pá 05 / 05 / 2017 – 20.00
   Už JSI zaPLatIL Daň z PRÁVa na žIVot?  
   monKey bUSineSS na noVÉm  
   KLUBoVÉm toUR 2017.  

info@kclabut.cz

nebUď LabUť a  zaJDI na KULtURU!
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pEpa zíMa s kapEloU
 St 17 / 05 / 2017 – 19.30
   JoSeF Zíma S oRcHeStRem J. SLáDKa. 
   HoStÉ: m. hanZeLKová a J. hrDLičKa. 
   UVÁDÍ: J. SUcháneK.  

XaviEr BaUMaXa  
a Jazz pUNk trioU
 Pá 19 / 05 / 2017 – 20.00
   KonceRt V RÁmcI IDUetotoUR K noVÉmU  
   SteJnoJmenÉmU aLBU.  

HaliNa paWlovská  
– MaNUál zralé ŽENy
 St 07 / 06 / 2017 – 20.00
   taLK SHoW.  

20.00
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19.00

27
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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 Pravěk  
v obrazech
od 30. března do 20. srpna 2017
Mamut na náměstí? Představa, že 
na místě dnešních Říčan žila pravě-
ká monstra a bývalo tu moře, je fan-
tastická. Na vystavených obrazech 
ožívají zkameněliny živočichů, kteří 
obývali naši planetu před mnoha 
miliony let, ale i nedlouho před pří-
chodem člověka. Výstavu doplňují 
zkameněliny a výtvarné práce žáků 
ZUŠ Říčany.
Pravěký svět můžeme přiblížit pro-
střednictvím obrazů. Ty tvoří umělci 
společně s vědci na základě paleonto-
logických nálezů. Ze zkamenělin a in-
formací o tehdejším klimatu umělci 
rekonstruují obrazy pravěké krajiny.
Na obrazech jsou zastoupena hlavní 
geologická období a důležité nálezy, 
jako prvohorní moře s trilobity, kut-
nohorský dinosaurus, krajina doby 
ledové s jeskynními medvědy a srst-
natými nosorožci.

K výstavě připravujeme pro veřej-
nost i školy výtvarnou dílnu.

Den Země na 
Říčanské hájovně
neděle 23. dubna od 14:00 do 17:00 
Také už se nemůžete dočkat oprav-
dového jara?  Přijďte jeho příchod 
oslavit na tradiční akci Muzea Říča-
ny. Den Země slavíme letos již posed-
mé. Využijte skvělou příležitost, jak 
strávit s rodinou příjemné odpoledne 
venku pod širým nebem a potkat se 
s přáteli.
Navštíví nás Divadlo Cirkus Žebřík 
s kouzelnou jarní pohádkou „Jak se 
budí země“. O nevšední hudební zá-
žitek se postará duo muzikantů Jitka 
Malczyk a Vojtěch Jindra, kteří hrají 
současnou irskou hudbu.

Děti si vyzkouší spoustu přírodověd-
ných úkolů a výtvarných aktivit s jar-
ní tematikou, pohladí si kozu i oslíka, 
zastřílí si z luku. Otevřena bude síto-
tisková dílna (trička s sebou!) a za-
hradní poradna.
Chybět nebude ani občerstvení – ten-
tokrát za námi přijede i stánek s fair 
trade kávou a dobrotami Obchodu 
Fair & Bio z Prahy.  
Přijeďte vlakem, na kole nebo při-
jďte pěšky! Parkování je omezeno. 

Parkovat lze pouze u nádraží nebo 
hřiště.
Den Země se koná za každého poča-
sí. Těšíme se na vás!

Pořádá Muzeum Říčany ve spolu-
práci s  Ekocentrem Říčany a další-
mi organizacemi za podpory Města 
Říčany.  

Vstupné dobrovolné
Soutěžní úkoly pro děti 50 Kč

68 texty.kuryr@ricany.cz
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Ze SbíreK mUZeA: Strážci božího hrobu

Velikonoční dílna:  
Plstění králíci
středa 5. dubna od 18 :00
Na dílně si vyrobíte velikonočního 
králíka metodou suchého plstění 
s plstící jehlou. Hotového králíka mů-
žete použít jako velikonoční dekoraci 
nebo jako hračku pro děti. Dílna trvá 
dvě hodiny. Je vhodná i pro děti starší 
10 let. 
Dílnu povede Kateřina Čiháková.
Vstupné:  120 Kč
Rezervace na telefonu  
605 169 533 a na e-mailu:  
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz

sobota 22. dubna od 9 do 13 hodin  
Kámen se používá ne jenom ke sta-
vebním účelům, ale jdou z něj vyrobit 
i různé ozdoby. V kamenické dílně si 
připravíme přívěsky na krk ze štípa-
ného kamene, při kterém se naučíme 
vrtat kámen ruční vrtačkou. Pomocí 

jednoduchých rydel si zhotovíme re-
liéfní obrázek nebo těžítko na stůl. Ti, 
kteří vydrží do konce, si budou moci 
vyrobit i stojánek na tužky.

Vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč

Didaktické centrum geologie: 
Kameník

Během postupující digitalizace 
sbírkového fondu muzea narážíme 
při podrobném zkoumání před-
mětů na řadu nových zjištění. 
V polovině dubna nás čekají 
Velikonoce, a tak se nyní po-
dívejme na soubor, který se 
k tomuto nejvýznamnějšímu 
křesťanskému svátku vzta-
huje.
Jedná se o přibližně 130 
centimetrů vysoké dřevě-
né kulisy dvou stylizovaných 
římských vojáků. Pravděpo-
dobně pocházejí z některého 
kostela na Říčansku, možná 
přímo z našeho kostela sv. Petra 
a Pavla. Do muzea byly darová-
ny v roce 1939 soukromou oso-
bou. Domníváme se, že se jedná 
o strážce Božího hrobu, tedy 
římské vojáky Piláta Pontské-
ho, kteří od ukřižování Ježíše 
Krista do jeho zmrtvýchvstání 
střežili Ježíšův hrob, aby se 

snad některý z jeho učedníků nepo-
kusil tělo ukrást. Pro připomínku 
této události jsou často v kostelech 
i dnes na velikonoční Bílou sobotu 
Boží hroby zřizovány. Lidé je tam 

mohou po dobu jednoho dne na-
vštěvovat. V říčanském kostele bývá 
tento hrob umístěn v boční kapli se 
středověkými nástropními malba-

mi (bývalé podvěží), ovšem bez 
kulis vojáků. Jinou možností 
je příslušnost jmenovaných 
kulis ke scéně Ukřižování 

(Kalvárie), která bývala 
většinou stabilně porůznu 
umísťována při církevních 
objektech.
V každém případě se jedná 
o památku mimořádného 

významu. Na zadní straně 
jednoho z vojáků byl totiž 
odhalen černě novogotickou 
frakturou psaný údaj: „Anno 
Domini 1682“. Máme tedy 
co do činění s téměř tři a půl 
století starým předmětem 
z církevního prostředí.

Martin Hůrka,  
Jan Andrle
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Informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 20.8. Říčany Podivuhodný pravěk – Výstava v Muzeu.

1.4. Strančice 9.00
Aprílový běh  – RC Lodička pořádá běh pro děti, ženy a muže. Start od kaple sv. Anny v 10 hod, legrační 
oblečení vítáno. Drobné odměny a společná fotka na závěr.

1.4. Uhříněves 10.30
Sobotní pohádka O princezně, Luciášovi a mokových buchtách. – Veselá pohádka s písničkami pro děti 
od tří let. Divadlo U22.

1.4. Louňovice 15.00 Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili velikonoce – Pohádka pro děti, vstupné 30 / 60 Kč. Hotel U sv. Huberta.

2.4. Říčany 15.00
Morany vynášení – Průvod s rytmy Samba bandu, program souboru Mikeš na Jurečku, výroba zdobených 
líteček, čaj pro zahřátí, odměna za každou Moranu. Sraz na Masarykově nám.

4.4. Říčany 20.00
hradišťan & Jiří Pavlica – Ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. Kulturní centrum Labuť.

5.4. Uhříněves 19.30 Trio Kratochvíl, Ackerman, Zangi – Koncert v Divadle U22.

6.4. Uhříněves 15.00
Kavárenské posezení s dílnou - patchwork – Patchwork bez šití, vytvoříte si originální velikonoční ozdobu. 
Cena 100 Kč. Divadelní kavárna Divadla U22.

8.4. Uhříněves 10.30 Sobotní pohádka – Loutková pohádka pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, rodinné 20% sleva. Divadlo U22.

8.4. Říčany 20.00 Ples Fuego  – Kulturní centrum Labuť

9.4. Říčany 7.56
Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Okoř - Zákolany - Kralupy nad Vltavou, 9-14,5 km. Odjezd 
vlakem ze Říčan, přihlášky na 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

11.4. Mnichovice 15.00
Velikonoce jako za dob Josefa Lady – Velikonoční tradice a zvyky na nádvoří Městského úřadu. Vystoupení 
děti z MŠ, ochutnávka specialit pana Sapíka, velkonoční zboží a recepty, háčkované ozdoby, pletení pomlázek, 
perníčky, med a jiné dobroty.

12.4. Říčany 20.00
Bandleaders Jazz Band - Koncert kapelníků – Jediný koncert v České republice, světová premiéra. Petr 
Hasman - trumpeta, Václav Fiala - trombon, Jaroslav Havlas - klarinet, Jan Kašpar - banjo, Pavel Hradil - 
kontrabas, Ladislav Šindler - bicí, šéfdirigent Darja Kuncová. Kulturní centrum Labuť.

18.4. Říčany 20.00
Žena za pultem II – Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v komedii, která je tak šílená, že to možná jednou může být 
pravda. Kulturní centrum Labuť.

21.4. Uhříněves 15.30
Drum circle aneb bubnování nás baví!  – 1. den festivalu Také Five. První skupina 15.30 - 16.30, druhá 
skupina 16.30 - 17.30. Společné bubnování s Petrem Šušorem pro všechny věkové kategorie. Vstupné v rámci 
festivalu. Divadlo U22.

21.4. Říčany 20.00 Abba World revival – Koncert oblíbené revivalové kapely. Kulturní centrum Labuť.

22.4. Štiřín 9.00 Štiřín Kros 2017 – Přespolní běžecký závod. Louky mezi Štiřínem a Všedobrovicemi.

22.4. Uhříněves 10.30
Sobotní pohádka – Duhová pohádka, činoherní pohádka s loutkami pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, 
rodinné vstupné 20% sleva. Divadlo U22.

22.4. Velké Popovice Pochod krajinou barona Ringhoffera – Turistický pochod

22.4. Říčany 15.00 Zpíváme a tančíme s Míšou - Minidiskotéka v cirkuse – Kulturní centrum Labuť

22.4. Ondřejov 19.00 Spirituál Kvintet – Koncert známé skupiny, vstupné 240 Kč, na místě 280 Kč. Sportovně kulturní centrum.

22.4. Hrusice 19.30
Mistr ostrého meče – Divadelní představení spolku Občanská vzdělávací jednota Komenský z Chocerad. 
Vstupné 60 Kč, děti zdarma. Sokolovna.

26.4. Uhříněves 19.30 hoptrop – Koncert tramské, folkové a coutry skupiny. Vstupné 290 Kč, balkon 190 Kč. Divadlo U22.

28.4. Štiřín 19.30
Nejlepší kusy z repertoiru Ondřeje havelky – Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, vstupné 
500/600 Kč. Zámek Štiřín.

29.4. Uhříněves 10.30
Sobotní pohádka – Skřítek Skříňáček, představení pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 20% 
sleva. Divadlo U22.

30.4. Říčany 8.00 2. STEP CUP Říčany – Druhý ročník stepařské taneční soutěže. Kulturní centrum Labuť.

30.4. Louňovice 15.00 O princezně Mojelence – Hraje divadelní soubor TYL Čelákovice, vstupné 30 / 60 kč. Hotel U sv. Huberta.

30.4. Kunice Pálení čarodějnic – Zámek Berchtold

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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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

Snímek z roku 1895 ukazuje netradiční pohled na prostor dnešních ulic V hliníku a Lipanská. Stávala zde 
panská cihelna. Ta je jasně patrná na mapě stabilního katastru (1841) a známi jsou i starší cihláři z 18. století. 
V Říčanech postupně přibývaly další cihelny, takže za první republiky zde byla např. pila a cihelna Fr. hofmana 
při silnici na Světice nebo menší Větrovcova cihelna v kolonii téhož jména, další pak v radošovicích.


