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Hlavní téma:

Finanční 
úspěch Říčan
Úroky z dluhu za školu budou  
o 5 milionů nižší!



Michal Mrázek 
radní pro zdravotní a sociální péči

Po horkém létu pomalu přicházejí podzimní dny, a to je, myslím, ideální příležitost vě-
novat několik řádek těm, kteří si to jistě velmi zaslouží – rodičům a prarodičům – jak 
se moderně říká seniorům. Z  mé strany tomu nemůže být jinak, pozice radního pro 
zdravotní a sociální péči mě k tomu přímo vyzývá.
Na úvod bych chtěl připomenout, že stáří je normálním obdobím života. Normálním 

pro ty, kteří budou mít to štěstí a zdraví. Se stárnutím není spokojen nikdo z nás, nejsou spokojeni ani 
ekonomové, řešící, jak to jednou bude s důchody. Na druhou stranu, kdo by si v 19. či na začátku 20. 
století myslel, že v současné době nebudeme řešit problémy tak typické pro jejich dobu. Máme kde 
spát, bydlíme v teple domova a nehladovíme. Když přijde nemoc, máme velmi dostupnou zdravotní 
péči, a když přijde závěr života, umíráme doma či v nemocnici opět v důstojném prostředí. To všechno 
byl jen těžko splnitelný ideál starých lidí v 19. století. Bereme to jako samozřejmost, ale uvědomujeme 
si to?
V hloubce naší paměti máme jistě všichni ideální obraz života starého člověka odpovídající postavě 
babičky v pojetí Boženy Němcové. Moudrá, milovaná, vnoučaty obklopená stařenka, která je vyhle-
dávána pro svoje rady a laskavost členy vlastní široké rodiny i sousedy. To byl obraz krásného stáří! Je 
potřeba si však uvědomit, že té ženě, která se stala Boženě Němcové modelem pro její Babičku, bylo při 
příchodu na Staré Bělidlo pouze 54 let a celý její majetek se vešel do jedné dřevěné truhlice. 
Prodloužení průměrné doby života a lepší zdraví bychom mohli nazvat částečným vítězstvím lidstva 
nad přírodními zákony. Lidé žijí ještě desítky let po ztrátě své reprodukční schopnosti, vysokého věku 
se nedožívají jen „výjimeční“ jedinci, ale i stále větší množství lidské populace. To mohu ze své praxe 
já, ale i moji kolegové, potvrdit.
Úcta ke stáří a starším lidem je to základní, co by měl každý člověk sám cítit v sobě. Každé město i celá 
společnost by měla mít toto na mysli, neboť není dlouhé doby, kdy se i my – „mladší“ – dostaneme 
do stejné situace, jako nynější seniorská generace. Jistě budeme očekávat totéž, co dnes očekávají star-
ší a staří lidé od nás. 
Nejlepším lékem na stárnutí je aktivita všeho druhu, pokud to starším lidem dovolí zdraví. Jestliže však 
fyzické nebo duševní zdraví stárnutím a nemocemi přestává sloužit, nebývá vždy snadné, aby se starý 
člověk nadále staral sám o sebe. Především rodina, ale také společnost pak musí převzít odpovědnost 
za uspokojivé dožívání starších lidí. U nás v Říčanech jsou sociální služby na velmi slušné úrovni. Vě-
řím, že se nám v krátké době podaří přidat další potřebnou službu, která usnadní život starým nemoc-
ným lidem a jejich rodinám – denní stacionář. 
Na závěr bych citoval pana Miloše Kopeckého: „Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!“

Slovo úvodem
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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, říjnové číslo, je ve stře-
du 11. září pro inzerci  
a ve čtvrtek 12. září pro příspěvky.

Příští vydání bude distribuováno  
27. až 29. září 2013.

Na obálce: dalšího ročníku hudebního festiva-
lu Pohoda džez se zúčastnili také Invicta Jazz 
Stars z britského Whitstable.

Foto: Jakub Mařík
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Informace z radnice

u Zastupitelstvo města Říčany schválilo uzavření smlou-
vy o  spolupráci v  oblasti sport. vyžití a  podpory sportu 
pro děti a mládež mezi městem Říčany a TJ Sokol Říčany 
a Radošovice, na základě které město Říčany poskytne fi-
nanční příspěvek ve výši 80.000 Kč ročně, který bude po-
užit na zajištění údržby víceúčelového sportovního hřiště 
v Říčanech. Zastupitelé také podpořili uzavření smlouvy 
s TK Radošovice, přičemž tenisový klub dostane pravidel-
ný příspěvek 40 tisíc ročně.

u Zastupitelé podpořili projekt „Rekonstrukce Šte-
fánikovy a  Rýdlovy ulice v  Říčanech“. Bude uzavřena 
smlouva s  Regionální radou regionu soudržnosti Střed-
ní Čechy o  poskytnutí dotace ve  výši 16  396  797,74 Kč 
a vyčlenilo 6 219 475,01 Kč na spolufinancování projektu 
z  FRM z  rozpočtu 2014. Zároveň zastupitelé podpořili 
opravu vodovodní a kanalizační sítě v těchto ulicích.

u Zastupitelstvo města Říčany probralo situaci při re-
konstrukci MŠ U Slunečních hodin a souhlasilo s uvolně-
ním částky 1.690.000 z Fondu rozvoje města na pokrytí 
víceprací. Rozhodlo se také, že město připraví projekt 
nové MŠ v  Labské ulici a  uvolnilo ze své rezervy část-
ku 330  000 Kč na  pořízení projektu a  jeho dopracování 
do úrovně prováděcího projektu.

u Podpořeno bylo také rozpočtové opatření na financo-
vání projektové dokumentace na zateplení sportovní haly 
a  souhlasilo s  posílením rezervy Rady z  rezervy Fondu 
rozvoje města ve výši 725.630 Kč.

u Hlasováním prošlo také schválení investičního záměru 
na stavební úpravy čp. 1110 – ZUŠ v ul. Pod Školou v Ří-
čanech, za cenu projektanta 2.717.016 Kč (už vysoutěže-
ná cena je 2.262.263 Kč vč. DPH pro všechny 3 etapy), 
přičemž 1.550.000 Kč je již v rozpočtu města. První etapa 
se již realizuje. 

Krátce ze srpnového jednání Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo města Říčany schválilo také dvě důleži-
té smlouvy, které jsou nutnou součástí žádosti o stavební 
povolení pro II. a III. etapu stoky A. První se týká přeložky 
vysokého napětí za  cca 2  700 tis. Kč s  DPH, druhá pak 
dobudování vovodovodní přípojky za  cca 200 tisíc Kč 
s DPH. 

u Zastupitelé odsouhlasili uzavření směnné smlouvy 
na směnu „Kanalizační stoky G DN 800“ v majetku města 
za  kanalizační řad DN 200 v  majetku Contera Manage-
ment s.r.o. Směna je navržena z důvodu oddělení splaško-
vé a dešťové kanalizace v areálu bývalého Interiéru. 

u Fotbalisté FK Říčany můžou počítat s více než 150 tisí-
ci korun na opravu sociálního zařízení v tribuně fotbalo-
vého areálu. Peníze zastupitelé mimořádně uvolnili z ne-
realizované opravy plotu, která měla proběhnout v rámci 
grantů města. 

u Říčany darují projektovou dokumentaci ve  stupni 
k územnímu řízení pro akci „Říčanský potok – lokalita 
Na  Vysoké – přírodě blízká protipovodňová opatření 
a  revitalizace“ v  hodnotě 266.850  Kč podniku Povodí 
Vltavy. Právě povodí bude na tuto investici žádat OPŽP 
o dotaci.

u Město také pomůže obyvatelům Tenisové ulice se 
stavbou vodovodu a  kanalizace. Zastupitelstvo měs-
ta Říčany schválilo, že v  budoucnu kanalizaci odkoupí 
za 190.187 Kč.

u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo s  uzavřením 
Plánovací smlouvy pro regulační plán Větrník I. Před-
mětem smlouvy je darování vybudované infrastruktury 
(veřejně přístupná komunikace Třezalková s oboustran-
nými chodníky a  veřejně přístupná komunikace Plaví-
nová s  jednostranným chodníkem, veřejné osvětlení, 
vodovodní řad, splašková kanalizační stoka „VI“ a deš-
ťová kanalizační stoka na pozemku pod komunikací Mo-
zartova.

u Zastupitelé probírali také různé žádosti o  zaplocení 
pozemků. Souhlasili se záměrem umístit oplocení na část 
pozemku KN 746/20 v k.ú. Říčany u Prahy, naopak ne-
souhlasili se záměrem oplotit pozemek č. 224/18.

u Zastupitelstvo města Říčany schválilo uzavření daro-
vací smlouvy na dar pozemku parc.č. 457/2 o výměře 895 
m2 v  k.ú. Pacov městu Říčany od  paní Marie Tomsové, 
paní Hubertové a paní Toulcové, vlastnicemi ideální 1/3 
pozemku. Město Říčany v  čele se starostou Vladimírem 
Kořenem vyjadřuje dárcům hluboké poděkování. 

u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo se zveřejněním 
záměru prodat následující pozemky parc.č. 465/1 o  vý-
měře cca 5 m2 v k.ú. Voděrádky ve vlastnictví města Ří-

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 11. září 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
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V  průběhu léta rada města projednala zhruba 120 
materiálů, rozhodnutí jsou přístupná na  internetové 
adrese www.ricany.cz. Souhrn obsahuje jen výběr ně-
kterých projednaných bodů.

Krátce z rady 20. 6. 2013 
u Rada města souhlasila dle dodatku č. 4 ke  konces-
ní smlouvě č. 29/2010-S, uzavřené s  koncesionářem 
Scolarest – zařízení školního stravování spol. s  r.o., 
s  navýšením cen obědů o  meziroční míru inflace za  rok 
2012, která činila 3,3 %, s  účinností od  1. 9. 2013, pro 
jednotlivé kategorie:

kategorie platná 
cena inflace výpočet zaokr. 

nová cena
žáci  
7–10 let 21,7 3,30% 22,4161 22,40

žáci  
11–14 let 24,9 3,30% 25,7217 25,70

žáci 15 
a více let 27,3 3,30% 28,2009 28,20

ostatní 
strávníci 57,33 3,30% 59,22189 59,20

u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo činnos-
ti  mezi městem Říčany jako objednatelem a  Petrem 
Bedrníkem jako zhotovitelem za cenu 164 173 Kč vč. 
DPH. Předmětem smlouvy jsou sanační práce proti 

vlhkosti a  oprava izolací odpadů v  kuchyni Základní 
školy Říčany. 

Krátce z rady 27. 6. 2013 
u Rada města Říčany schválila následující rozdělení fi-
nančních prostředků do jednotlivých oblastí 2. kola gran-
tového řízení 2013:

Oblast Navržená alokace v Kč
Kulturní 91455
Sociální a zdravotní 73255
Tělovýchova a sport 205865
Volný čas dětí a mládeže, seniorů 139103
Životní prostředí 17925

527603

u Radní schválila výjimku ze zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozděj-
ších předpisů, a  to navýšení počtu žáků pro školní rok 
2013/2014 z  15 na  19 v  přípravné třídě Základní školy 
u Říčanského lesa.

Krátce z rady 4. 7. 2013 
u Rada města schválila výjimky z obecně závazné vy-
hlášky města č. 3/2011, o  některých podmínkách pro 

Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením města  
se v uvedených časech přesouvá do budovy 
MěÚ č.53, přímo do pracovny starosty 
nebo místostarostek.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  se starostou Vladimírem Kořenem  
každou první středu v měsíci, 17–19 h. 
Tento měsíc bude 4. září.

u  s místostarostkou Karlou Egidovou  
každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 18. září.

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

čany, parc.č. st. 965 o výměře 1 m2 v k.ú. Strašín u Říčan 
ve vlastnictví města Říčany 

u Zastupitelstvo neschválilo prodat pozemek 40/2 v k.ú. 
Jažlovice a pozemek parc.č. 1203/20 v k.ú. Říčany.

u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo se záměrem 
zavedení úsekového měření rychlosti ve  městě Říčany. 
Prošel také Plán prevence kriminality na roky 2013–2016.

u Zastupitelstvo města Říčany schválilo dodatek ke zři-
zovací listině Domu s  pečovatelskou službou SENIOR, 
kterým se vypouští oprávnění k  pronájmu nebytových 
prostor a zároveň se ruší nařízený odvod příjmů z proná-
jmů nebytových prostor vč. garáží. Zastupitelé podpořili 
poskytnutí půjčky na bytové účely zaměstnankyni města 
ve výši 150.000 Kč ze sociálního fondu. 

u Zastupitelstvo města Říčany schválilo uzavření „Doho-
dy o narovnání“ mezi městem Říčany a investorem Haus 
Real s.r.o., jejímž předmětem bude vypořádání sporných 
závazků vyplývajících z plánovací smlouvy ve věci výstav-
by komunikace Březinova.

u Městu se podařilo dojednat změnu podmínek úvěrů 
na  novou školu. Zastupitelstvo schválilo uzavření do-

datků ke čtyřem úvěrovým smlouvám na financování vý-
stavby nové základní školy. Celková úspora bude činit 5,2 
milionu korun.

u Zastupitelstvo města Říčany souhlasilo s likvidací stav-
by bývalé prodejny č. p. 19 v Kuří u Říčan. 

u Zastupitelstvo nesouhlasilo se záměrem pana Draho-
tínského vybudovat na  pozemku par. č. 224/18 drátěné 
oplocení, studnu či jezírko.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz.

5



NOvá služba – zasílání Kurýru poštou i mimo Říčany
vážení čtenáři, rádi bychom upozornili všechny z vás, kteří nedostáváte Kurýr roznáškou našimi brigádníky do své schránky 
u domu, ale doručuje vám jej pošta prostřednictvím svého PO bOXu, že z důvodu dalšího zdražení služeb České pošty 
nebudeme nadále doručovat věstník tímto způsobem. Máte možnost si Kurýr vyzvednout zdarma v informačním centru 
na Masarykově náměstí, anebo si zajistit placené doručování poštou v obálce. Nabídka placeného doručování platí i pro 
všechny ostatní nerezidenty města, tedy obyvatele sousedních i vzdálených obcí, kteří mají zájem věstník pravidelně dostávat 
do své schránky. Objednávku zasílání můžete vyřídit osobně nebo e-mailem na adrese inzerce.kuryr@ricany.cz, a za 300 Kč 
na rok splatných předem dostanete všechna čísla po celý nadcházející rok do své schránky nejpozději v týdnu následujícím 
po vydání Kurýru. Nabídka platí trvale, počítá se vždy 11 čísel (roční vydání) následujících po uskutečnění objednávky.

Informace z radnice
pořádání veřejnosti přístupných akcí a  o  jiných opat-
řeních k  zajištění veřejného pořádku, a  to pro násle-
dující provozovny: Music club K2 (v  sobotu, neděli 
a  svátky od  00.00 do  04.30); Oliva (nonstop); Cotton 
club (nonstop); U Kozlů (v sobotu od 00.00 do 02.00); 
Riviera (nonstop); Kryšpín (nonstop), Esso (nonstop); 
Nabrufast (pondělí–neděle od  00.00 do  04.30 hod.); 
Na  Rychtě (nonstop); Reno (nonstop); Sport (sobo-
ta–neděle od  00.00 do  04.30); Azzurro club (čtvrtek 
od 00.00 do 04.30 a sobota–neděle od 00.00 do 04.30); 
Ballagio (v sobotu a neděli, zcela výjimečně o svátcích, 
od  00.00 do  04.30); hospůdka na  Marvánku (pondělí 
až neděle od 00.00 do 02.00); Rio (nonstop). Všechny 
výjimky byly uděleny do  30. 9. 2013. Poté proběhne 
vyhodnocení zvládnutí celé situace v  letních měsících 
a  Rada následně rozhodne, zda budou výjimky znovu 
prodlouženy.

Krátce z rady 18. 7. 2013 
u Rada města souhlasila s  přijetím daru ve  výši 
1.385.042 Kč od hlavního města Prahy na úhradu staveb-
ních prací na  Mlýnském rybníku provedených ve  dnech 
7.–9.  6. 2013 a  souhlasila s  provedením odpovídajícího 
rozpočtového opatření.

u Dále radní souhlasili se zadáním 
veřejné zakázky malého rozsahu, 
jejímž předmětem jsou projektové 
práce na  akci Rekonstrukce hráze, 
objektů a  odbahnění Mlýnského 
rybníka, na  základě ustanovení 
článku IX. odst. 2 písm. c) směrnice 
města Říčany č. 2/2013, o  zadává-
ní veřejných zakázek. Rada rovněž 
souhlasila s  uzavřením smlouvy 
o  dílo mezi městem Říčany jako 
objednatelem a společností VODNÍ 
DÍLA – TBD, a.s., jako zhotovite-
lem, přičemž předmětem smlouvy je 
zhotovení jednostupňové dokumen-
tace pro provedení stavby na  akci 
Rekonstrukce hráze, objektů a  od-
bahnění Mlýnského rybníka za cenu 
360 000 Kč bez DPH.

Krátce z rady 1. 8. 2013 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností PORR a.s. na realizaci oprav komunikací po dostav-
bě kanalizace v ulicích U Jurečku, Karpatská, Boubínská, 
Thomayerova, Pod Vysokou, Kyjevská a 5. května, dále se 
společností KVIS Pardubice a.s. na  opravu komunikací 
Hálkova, Blanická, Tyrše a Fügnera (horní úsek), Ruská, 
Táborská a Řipská.
u Radní souhlasili se spoluprací na  pořádání akce 11. 
ročník Koloběžkové Grand Prix, která spočívá v  těchto 
bodech: uzavírka Masarykova náměstí dne 14. 9. 2013 
v době od 12.00 do 17.00 hod.
tSpolupráce s  Městskou policií Říčany, zapůjčení pódia 
bez nároku na zaměstnance města. 

Krátce z rady 7. 8. 2013 
u Radní schválili přijetí daru nového zvonu do kapličky 
v Kuří u Říčan v pořizovací ceně 58.493 Kč od pana Fran-
tiška Barchánka.
Kompletní zápisy naleznete na www.ricany.cz

Jitka Wohlgemuthová
kancelář starosty a tajemníka

6 texty.kuryr@ricany.cz
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dlouhodobě zanedbaná budova se díky rozsáhlé modernizaci konečně stane reprezentativním sportovním centrem, jaké si město Říčany zaslouží. 

rekonstrukce zázemí a sociálního zařízení zahrnuje zásadní opravy včetně rozvodů, kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, topení, podlah a úprav povrchu.

Stavební práce se ve sportovní hale naplno rozjely během léta. Nejdříve se opravuje přízemí budovy. Opravy druhého patra a nová fasáda s tepelnou izolací 
a výměnou střechy budou následovat později. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Jak probíhá rekonstrukce zázemí sportovní haly?
během letních měsíců začala první etapa oprav přízemí 
sportovní haly v Říčanech. Podívejte se na fotografie 
zaznamenávající průběh významné rekonstrukce.
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Atelier MYNYMY architects je autorem návrhu rekon-
strukce interiéru v MěKS Říčany. Na co jste kladli v ná-
vrhu největší důraz?
Prostor kulturního střediska by měl být především mul-
tifunkční, tak, aby mohl hostit akce nejrůznějších druhů. 
Sál, přilehlé prostory a zázemí by tedy měly být připrave-
ny pokud možno na  co nejvíce indoorových kulturních 
akcí. Musí se počítat s různými situacemi uspořádání ná-
bytku, různým počtem lidí, s akcí na jevišti (divadlo, kon-
certy), ale i v hledišti (taneční, soutěže, šachové turnaje). 
Tomu všemu se přizpůsobí dispozice, akustika, osvětlení, 
vzduchotechnika apod. 
Co by podle vás měl vnitřní prostor veřejné instituce 
splňovat?
Veřejné stavby by v ideálním případě měly být jakousi vlaj-
kovou lodí architektury – vzorem estetiky a kvality stavění 
pro ostatní. V některých západních zemích a severských 
státech opravdu často udávají směr, jsou pokrokové, 
inovativní. V České republice tomu tak bohužel většinou 
není. Veřejné stavby by ale samozřejmě nikdy neměly být 
neúměrně drahé, jelikož jsou financovány z  veřejných 
prostředků.
Co všechno se v kulturním centru v Říčanech změní?
Rozsah rekonstrukce byl zadáním investora poměrně 
přesně definován. Rekonstrukce se týká především hlav-
ního sálu, jeviště, malého sálu, přísálí, baru a částečně zá-
zemí pro účinkující. Oprava nezahrnuje vstupní prostory 
střediska, WC a  šatny pro návštěvníky či prostory pro 
kroužky v patře budovy do ulice. Největší změny návštěv-

ník pozná v hlavním sále. Zmizely původní dřevěné svě-
telné rampy, kryjící ocelová táhla krovu. Stěny jsou nově 
opatřeny akustickým obkladem a strop akustickým pod-
hledem, nové je také osvětlení sálu a rozvody audiovizu-
ální technologie, jeviště dostane nový portál s osvětlením, 
novou oponu a  čelní obklad forbíny. Podlaha hlavního 
sálu, malého sálu a  přísálí bude restaurována. Přitíže-
ní stávajícího krovu sálu novými prvky si vyžádalo jeho 
zpevnění pomocí nově vložených ocelových rámů.
A jak se promění zázemí u hlavního sálu?
Při rekonstrukci byl kladen důraz také na  zkapacitnění 
a  modernizaci přilehlého baru. Snažili jsme se ho maxi-
málně propojit s přísálím, které je tak lépe využitelné i pro 
občerstvení. Materiálově jsou spolu prostory propojeny 
dřevěným obložením stěn. Bude zde instalován nový ba-
rový stůl a nábytek. Rekonstrukcí menšího rozsahu projde 
i zázemí, kam se běžný návštěvník nedostane. Jedná se tře-
ba o vestavbu patra ve skladu kulis, úpravu sociálního zá-
zemí účinkujících, či nové krytiny na podlahách. Paralelně 
s rekonstrukcí interiéru střediska probíhá i zateplení fasády 
a střechy, kterou však zpracoval jiný projektant. Obě akce 
však bylo nutno časově a prostorově synchronizovat.
Byli jste při tvorbě návrhu nějakým způsobem omezeni?
Výrazně omezeni jsme byli především financemi, což je ov-
šem běžná záležitost. Snažili jsme se tedy najít co nejlepší 
rovnováhu mezi vloženými financemi a konečným výsled-
kem. Investor i  ostatní zúčastněné strany (vedení MěKS, 
nájemce občerstvení, kulturní spolky) nám sdělili své po-
žadavky. Z těchto požadavků byl vytvořen seznam a k nim 

Veřejné stavby mají být vlajkovou lodí architektury
rozhovor s architektem a autorem projektu rekonstrukce městského kulturního 
centra v Říčanech Tomášem rajtorou z ateliéru myNymy architects.
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přiřazena priorita a  orientační ceny za  realizaci. Jelikož 
bylo patrné, že při uspokojení všech přání by byl potřeba 
mnohem větší rozpočet, muselo se přistoupit k vyškrtnutí 
některých požadavků – jako například obnova balkonu 
v  zadní části hlavního sálu nebo pořízení nových konco-
vých prvků audiotechniky. Při tvorbě návrhu hlavního sálu 
jsme byli omezeni především ze strany prostorové akusti-
ky, která poměrně striktně definuje požadavky na příslušné 
plochy z hlediska jejich zvukové pohltivosti či odrazivosti.
Zpracovávali jste již dříve návrh podobného zařízení, 
nechali jste se něčím inspirovat?
Jednalo se o naši první zakázku kulturního sálu. Mnohé 
náležitosti, především stavebního charakteru nebo inte-
riérového designu, jsou shodné i u projektů jiných staveb. 
Některé záležitosti, hlavně prostorová akustika sálu a au-
diovizuální technologie, pro nás byly spíše neprobádanou 
oblastí. Z tohoto důvodu jsme ke spolupráci přizvali od-
borníky z daných oborů a v jejich spolupráci navrhli inte-
riér jako celek. Žádný konkrétní vzor, který bychom násle-
dovali, jsme neměli. Před započetím prací na návrhu jsme 

si ale samozřejmě udělali rešerši typologicky obdobných 
staveb, aby nám něco důležitého neuniklo.
Jak osobně vnímáte prostory typu kulturního či volnoča-
sového centra? Mají o ně města pečovat a restaurovat je? 
Zcela jistě je důležité, aby takováto kulturní centra s mul-
tifunkčním sálem ve městech existovala. Kdo by měl být 
jejich vlastníkem či provozovatelem je již na delší diskusi. 
Jsme přesvědčeni, že takovéto kryté shromažďovací pro-
story k větším i menším městům, ale i vesnicím, zcela jis-
tě patří, stejně jako např. náměstí nebo náves. S trochou 
zjednodušení se jedná o jakousi krytou obdobu náměstí. 
Jejich využití je opravdu široké (divadlo, koncerty, škol-
ní besídky, taneční, plesy, konference, prezentace, volby, 
prodejní výstavy atd.) a těžko se dají suplovat jinými stav-
bami. Ceníme si tedy snahy města provést alespoň částeč-
nou rekonstrukci kulturního střediska a podpořit tak kul-
turní dění v Říčanech a pevně věříme, že se v budoucnu 
najdou peníze na rekonstrukci prostor, které byly aktuální 
rekonstrukcí zasaženy jen okrajově nebo vůbec.

Adéla Michalová

Jeviště i hlavní sál prošly kompletní modernizací, která zahrnuje estetické 
úpravy, akustický obklad stěn, rozvody audiovizuální technologie, osvětlení, 
novou oponu a čelní obklad forbíny.

rekonstrukce se významně dotkla také prostor zázemí interiéru kulturního 
centra včetně šaten.

V červnu nejprve začaly opravy vnějšku budovy. Nová fasáda, zateplení, výměna oken a nová střecha sníží energetickou náročnost stavby.
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Štefánikova a Rýdlova ulice v cent-
ru města Říčany se do září příštího 
roku zásadně promění. Jde o  další 
z  řady významných oprav komuni-
kací v  tomto městě. Rekonstrukci 
klíčových komunikací podpořil Re-
gionální operační program Střední 
Čechy poté, co dostal od české vlády 
další finance na rozvoj infrastruktu-
ry. Podle starosty Vladimíra Kořena 
chce radnice rekonstrukci dokončit 
do září příštího roku.
„Jde o  další dobrou zprávu pro naše 
město, výtluky kousek od  náměstí 
dělají našemu městu opravdu nehez-
kou reklamu,“ říká říčanský radní 
pro infrastrukturu a  také krajský 
zastupitel Miloslav Šmolík /ODS/: 
„Jsem rád, že pan hejtman Josef Řihák 
dodržel slovo. V  červnu dostal ROP 
střední Čechy přerozdělené peníze ještě 
od Nečasovy vlády a bylo přislíbeno, že 
půjdou do komunikací a školek.“
Projekt rekonstrukce obou ulic je 
finančně náročný, celkem by se měl 
pohybovat kolem 30 milionů korun. 
Z  evropských peněz bude dotace až 
ve výši 16 milionů. 
„Rozhodnutí, že se pokusíme připra-
vit projekt s  žádostí o  dotaci právě 
na tyto ulice, padlo před rokem. Chtěl 
bych poděkovat kolegům jak z  in-
vestičního oddělení, tak z  odboru kanceláře starosty, že 
všechno zvládli v  rekordně krátké době a  ve  velmi vysoké 
kvalitě,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ 
a dodává: „Žádost jsme podali před Vánoci a pak jen s na-
pětím čekali, jak dopadneme. Dopadlo to dobře. Těším se, 
že příští rok budeme chodit po nových chodnících, cyklisté 
využijí jim vyhrazené pruhy a auta se nebudou muset vyhý-
bat dírám v silnici.“
Rekonstruovat se bude úsek Štefánikovy ulice od  křižo-
vatky s ulicí 17. listopadu až po křižovatku právě s Rýdlo-
vou ulicí. Tato silnice se opraví od  zmíněné křižovatky 
až po  křižovatku s  ulicí Politických vězňů. Celkem jde 
o  zhruba tři čtvrtě kilometru komplexní rekonstrukce 
včetně podkladových vrstev, chodníků a  bezpečnostních 
přechodů. Po schválení srpnovým zastupitelstvem se nyní 

připravuje podpis smlouvy s  ROP Střední Čechy. Hned 
na to bude zorganizována veřejná zakázka.
„Uvidíme, jak rychle se podaří vysoutěžit nejvýhodnější 
firmu. Snad se do  soutěže nepřihlásí nějaká nespolehlivá, 
která jen zneužívá cenového kritéria. V souvislosti s rekon-
strukcí vozovky bychom měli dát do  pořádku i  sítě, jako je 
vodovod a  kanalizace,“ doplňuje informace radní Vladi-
mír Polanský /Klidné město/.
Město Říčany uvažuje o podání další dotační žádosti. „Aby-
chom nezapomněli na Olivovu ulici. Malou část nyní opravu-
jeme a u zbývajících etap žádáme o vydání stavebního povo-
lení. Schází nám už jen jediný souhlas, a to Správy železniční 
dopravní cesty,“ dodává starosta Vladimír Kořen.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Z peněz rOP Střední Čechy se opraví dvě 
centrální ulice v Říčanech

rýdlova ulice

Štefánikova ulice
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Informace o stacionáři
Náš sbírkový účet je: Česká 
spořitelna, pobočka Říčany: 
1249-320 390 319/0800.
Jak přispět na účet? – převod-
ním příkazem nebo přímým 
vkladem na tento účet v Čes-
ké spořitelně.
Kdo přispěl na stacionář v ob-
dobí od 15. 6. do 14. 8. 2013? 
E-DKP s.r.o., Vrbovi, Regi-
onservis s.r.o., Churáček Z., 

Valenta V., Trulley J., Siganová J., Hoftovi, Hlaváč J.
Vážení dárci, velmi si vážím vaší finanční pomoci ve pro-
spěch budoucího stacionáře Olga v našem městě a děkuji 
za ni. Za poslední 2 měsíce přibylo na našem sbírkovém 
účtu 38.569 Kč. Díky i  vašim finančním příspěvkům se 
přibližuje realizace našeho stacionáře. Je pro mě velkým 
potěšením a ctí, že nám velkou podporu vyjádřil i známý 
a vážený pan herec a říčanský občan Václav Postránecký. 

Rozhovor s ním čtěte na jiném místě tohoto vydání Kurý-
ru. Dobrou zprávou je, že přípravné práce jsou v plném 
proudu a  v  rámci studie vám můžeme předvést první 
ukázku budoucího stacionáře Olga. 
Sbírka na dobrou věc běží dále, pomohou i další?
Finanční dar dle zákona 586/1992 Sb. lze odečíst od zákla-
du daně.

Michal Mrázek
radní pro zdrav. a soc. péči, stacionar@ricany.cz

stav účtu k 14. 8. 2013: 

979 666 Kč

Vedení města Říčany se podařilo sjednat snížení úro-
kových sazeb na  úvěrech, které město má z  dob vý-
stavby nové školy U Říčanského lesa. Celkové náklady 
přesáhly 400 milionů korun a  nynější dlužná částka 
se pohybuje na  úrovni 138 miliónů korun. Úpravy 
přinesou městu snížení nynějších úrokových nákladů 
(sazby v  rozmezí od  4,34 % do  5,29 %) na  3,4 % p.a, 
a to v konečném propočtu přinese celkovou úsporu 5,2 
milionů korun do doby konečné splatnosti úvěrů!
Změnu smluvních podmínek schválily po několikaměsíč-
ním vyjednávání zastupitelstvo města i Česká spořitelna.
„Jde o výsledek dlouhodobé snahy. Škola byla velmi zapotře-
bí, ale její financování včetně původní úvěrové strategie města 
nebylo, velmi diplomaticky řečeno, optimální,“ říká předseda 
finančního výboru Říčan Martin Gebauer /Klidné město/ 
a  doplňuje ho kolega z  finančního výboru ekonom Martin 
Kupka ze stejného sdružení: „Výše úrokových sazeb na sebe 
navazujících úvěrů měla vzestupnou tendenci a  zvyšovaly se 
i formy zajištění. Z ekonomického hlediska to nebylo výhodné.“  
Česká spořitelna zohlednila při svém rozhodnutí to, jak 
město dokáže velmi dobře hospodařit. Říčany tvoří něko-
lik let za sebou výrazné přebytky hospodaření, a to v době, 
kdy se celý svět potýkal s hospodářskou recesí. 
„Nová škola je krásná, potřebná… Výše dluhu 225 milionů 
byla na  druhé misce vah. Ty peníze si představte jako řadu 
pěti set aut, patnácti nových školek nebo tří zimních stadi-
onů. Vést zadlužené město znamená běh s koulí u nohy. Loni 
jsme každý den spláceli přes 130 tisíc. Včera, dnes…,“ říká 
starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a  dodává: „Dluh 
nezměníme, ale podařilo se výrazně snížit úrokové zatížení. 

Říčany by měly vědět a ocenit, že klíčovými aktéry vyjednáva-
cího týmu byli právě Martin Gebauer, Martin Kupka a šéfka 
finančního odboru Věra Krejčová. Těch pět milionů může 
znamenat třeba pokrytí spoluúčasti města v dotaci na revita-
lizaci Marvánku nebo třeba na výstavbu nové školky!“ 
Mění se i  formy zajištění úvěru, což znamená například 
posunutí hranice pro schvalování investic města bankou. 
Dosud musela Česká spořitelna odsouhlasit každou in-
vestici nad 1 milion korun, od začátku podzimu se hranice 
posouvá na  5 milionů korun. Stejná hranice bude platit 
i u povinnosti odvádět 50 % kapitálových příjmů jako mi-
mořádnou splátku úvěru.
„V programovém prohlášení koalice Klidného města a ODS 
na  období 2010–14 máme tenhle úkol zakotvený. Mám 
radost, že jsme společným úsilím ve  stavu, kdy si můžeme 
tenhle úkol odškrtnout s poznámkou SPLNĚNO,“ zakon-
čuje Tomáš Kořán /ODS/, člen finančního výboru města.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu 
za školu budou o 5 milionů nižší!
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Informace z radnice

Vedení města Říčany věnuje dlouhodobě 
velkou pozornost zvyšování transparent-

nosti chodu městského úřadu v rámci schváleného Akč-
ního plánu. 
Běžným standardem je zveřejňování informací o  vyhla-
šovaných veřejných zakázkách na  webu města Říčany, 
a to včetně zakázek malého rozsahu od 30 tisíc korun bez 
DPH. Informace o zakázkách s předpokládanou hodno-
tou od 30 do 100 tisíc korun jsou uveřejňovány na webu 
města v rubrice „Poptáváme“. 
Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 
100 tisíc korun bez DPH, jsou uveřejňovány v rubrice „Veřej-
né zakázky“, kde jsou k nalezení jak informace o aktuálně 
vyhlášených zakázkách, tak je zde přehledně uspořádaný 
archiv zakázek, které již byly ukončeny. U každé jednotlivé 
zakázky vyhlášené v roce 2013 je odkaz na profil zadavate-
le, kde je možné vyhledat konkrétní dokumenty vztahující 
se k zakázce. Profilem zadavatele se rozumí webové stránky 
www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany nebo e-
-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000446.profil.
Poslední novinkou je od poloviny srpna zjednodušení pří-
stupu ke znění  uzavřených smluv k veřejným zakázkám. 
Na  výše uvedeném profilu zadavatele e-Gordion je nyní 
nově možné u ukončených zakázek nahlížet bez jakékoli 
předchozí registrace do veškerých součástí zadávací do-
kumentace a do uzavřených smluv. Bez omezení jsou do-
stupné i obdobné dokumenty a smlouvy uveřejněné na e-
-tržišti Tendermarket.
Tímto způsobem byly zpřístupněny veškeré smlouvy 
na dodávky, služby a stavební práce nad 500 tisíc korun, 
které jsou dosud v účinnosti a jsou nadále plněny. Od po-
čátku roku 2013 jsou nad rámec zákona uveřejňovány 
smlouvy již od hodnoty 100 tisíc korun bez DPH. Na webu 
města v rubrice Veřejné zakázky je uveřejněn postup pro 
vyhledávání výše uvedených informací.

„Důvodem zavedení tohoto postupu byla snaha umožnit 
občanům další způsob kontroly nad vynakládanými veřej-
nými prostředky z  rozpočtu města Říčany. Smlouvy jsou 
základním zdrojem informací o  ekonomických vztazích 
samosprávy s  ostatními subjekty, a  proto jejich zveřejňo-
vání tvoří podstatu transparentnosti nakládání s  majet-
kem města“, říká místostarostka Karla Egidová, která 
je politickým garantem Akčního plánu města, progra-
mu Otevřeno, který si jako jeden z  hlavních cílů klade 
za úkol zvyšování transparentnosti úřadu. Z jejího roz-
počtu bylo financováno zprovoznění nové funkce SW 
pro zpřístupnění smluv veřejnosti bez potřeby předchozí 
registrace.
Dalším krokem ke  zvýšení činnosti transparentnosti 
úřadu v  letošním roce bylo zprovoznění vybraných 
elektronických formulářů na  http://info.ricany.cz/
mesto/elektronicke-formulare, které lze na podatelnu 
MěÚ Říčany elektronicky předat datovou schránkou 
nebo e-mailem s  elektronickým podpisem, případně 
po  vytištění je lze podat osobně či prostřednictvím 
České pošty. V  případě elektronického podání občan 
obdrží e-mailem specifické identifikační číslo ke své-
mu podání, s pomocí něhož může sledovat stav vyři-
zování svého podání v  „kukátku“. Nutnou podmín-
kou vyplnění formuláře je instalace 602XML Filleru, 
který je ke  stažení zdarma na  webových stránkách 
MěÚ. Tento rok je rokem zkušebním a  v  případě, že 
se elektronické formuláře osvědčí, bude vedení města 
hledat v rámci svých finančních možností prostředky 
na jejich rozšíření. 
Vedení úřadu přistupuje k výše popsaným krokům s vědo-
mím, že veřejná kontrola je motivovanější, levnější a efek-
tivnější než kontrola úřední.

Věra Likešová
útvar interního auditu

V  květnu měla veřejnost již tradičně mož-
nost diskutovat a  určovat na  tzv. Fóru 

Zdravého města Říčany ty nejdůležitější problémy města 
Říčan, které by se měly řešit prioritně. Poté se dala příle-
žitost široké veřejnosti, která se akce nemohla zúčastnit, 
aby také ona mohla spolurozhodovat a potvrdit ty z navr-
žených problémů, které jsou nejurgentnější. Anketu bylo 
možné zaslat do 10. 8. Následně se vyhodnocoval průnik 
prvních deseti zvolených problémů z květnové akce a de-
set nejčastěji zaškrtaných problémů v anketě. To zname-
ná, že problémy, které se objevily až v anketě, nemohly být 
zařazeny mezi tzv. ověřené. Stejně tak problémy, které se 
umístily na květnové akci do 10. místa a v anketě se dosta-
ly až na 11. či další místo, se také tzv. neověřily. Ověřené 
problémy – v  letošním roce jich je sedm – nyní půjdou 

ke schválení do zastupitelstva města a následně budou za-
řazeny do Akčního plánu města Říčany k řešení. 

Jaké ověřené problémy vidí říčanská veřejnost v  roce 
2013 jako nejdůležitější (srovnáno dle umístění)?
n nedostatek míst v mateřských školách
n nebezpečná cesta do základních škol
n Marvánek (vč. vyčištění a in-line dráhy)
n rychlost aut v obydlených oblastech  

(nutno snížit rychlost a více kontrolovat)
n nedostatečná kapacita školních družin ve všech ZŠ
n zprůchodnit trasu od Mlýnského rybníka podél potoka 

do Kolovrat
Hana Jarošová

Koordinátorka ZM a MA21

Zvyšování transparentnosti měÚ Říčany 

Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti – výsledky
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První etapa rekonstrukce páteřní 
stoky A v Říčanech skončila. Město 
nechalo postavit zcela nové odlehčo-
vací komory, které v  případě dešťů 
pomáhají s  přívaly vody jednotné 
kanalizace. Dříve docházelo k časté-
mu přelévání odpadních vod do pří-
rody. Spolu s dalšími opatřeními se 
podařilo situaci zlepšit natolik, že 
bylo možné vydat souhlas s napoje-
ním několika konkrétních nemovi-
tostí. Další uvolnění podmínek pro 
napojení přijde po  výstavbě druhé 
a třetí etapy, které jsou nyní před žá-
dostí o vydání stavebního povolení.
„Situace se oproti minulosti zlepší, 
ke změně dochází i s dalšími opatřeními. 
Přepojujeme část kanalizační sítě na čis-
tírnu odpadních vod v sousední Křenici, 
opravili jsme kanalizační řady tak, aby 
se do  nich nevsakovaly podzemní vody,“ 
komentuje situaci starosta Vladimír Ko-
řen /Klidné město/ a  doplňuje: „Podle 
studie, kterou máme k dispozici, je možné 
připojit na  stoku A  některé nemovitosti, 
u  nichž to dva roky nebylo možné. Bylo 
rozhodnuto, že půjde o nemovitosti z pro-
jektu dostavby kanalizace města, který 
byl zpracován v  roce 2008. Dalším pro-
jektem, který dostane povolení, je stavba 
volnočasového centra Na Fialce.“

Projekt dostavby kanalizace je pod-
porován z  evropských zdrojů v  rámci 
dotace Operačního programu životní 
prostředí. V jeho rámci bude připojeno 
zhruba 500 nemovitostí, u  kterých se 
počítalo s  napojením už v  roce 2008. 
U některých z těchto nemovitostí se ale 
majitelé rozhodli, že se připojí až poz-
ději, takže vznikl prostor pro napojení 
dalšího objektu v pořadí, kterým je vol-
nočasové centrum Na Fialce. Slavnost-
ní otevření centra s bazénem, sportov-
ní halou a kinem by mělo proběhnout 
na začátku školního roku. 
„Jsme velice rádi, že se městu podařilo 
provést opatření, která vedla k částeč-
nému zkapacitnění stoky A, a  mohlo 
tak dát povolení k  napojení centra 
Na  Fialce na  kanalizaci. Když město 
před více než rokem a půl tuto podmín-
ku do  stavebního povolení na  stavbu 
centra prosadilo, vyhlíželi jsme s oba-
vami, zda se podaří opatření provést. 
Slib pana starosty, že město udělá ma-
ximum, aby termín otevření centra ne-
byl situací kolem kanalizace ohrožen, 
byl splněn. Odměnou za  náročnou 
práci jeho týmu budou spokojení oby-
vatelé Říčan, kteří budou mít od  září 
ve městě konečně svůj bazén,“ sděluje 
ředitel nového centra Lukáš Basík. 

 

Problematická hlavní kanalizační 
stoka v Říčanech je zčásti opravená 
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S „Spadl mi velký kámen ze srdce, pro-
tože podmínky pro napojení jsou velmi 
limitní. Ještě v červenci to vypadalo, že 
Říčany budou mít místo nového veřej-
ného bazénu suchou kachlíčkovanou 
díru. První krok se povedl, celkový stav 
páteřní kanalizační stoky ale stále 
není dobrý. Zavázali jsme se, že další 
dvě etapy provedeme do  konce roku 
2016,“ říká k tomu starosta Vladimír 
Kořen. 
Doplňuje ho radní pro infrastruktu-
ru Miloslav Šmolík /ODS/: „Teď nás 
čeká zvětšení profilu trubek v  délce 
takřka jednoho kilometru a  hlavně 
vybudování retenční nádrže. Celkové 
náklady mohou být kolem 40 milionů 
korun, ale ještě máme nějakou naději 
na podporu z evropských fondů.“ 
Projekt nyní bude procházet staveb-
ním řízením, inženýrskou činnost 
zdržely mnohé majetkoprávní vzta-
hy, stoka leží na  pozemcích mnoha 
vlastníků. Postupně se ale negativní 
postoje podařilo překonat. Samotná 
stavební činnost by měla začít v příš-
tím roce. „Samotná rekonstrukce 
stoky A  nám ale nevyřeší problémy 
s  kapacitou ČOV. Rozšíření kapacity 
stávající, nebo vybudování nové ČOV 
bude rozhodující pro další rozvoj 
města. Nový ÚP plán s místem na no-
vou ČOV počítá, ale finanční nároky 
na její vybudování nejsou momentálně 
v  možnostech města,“ doplňuje mís-
tostarostka Karla Egidová /ODS/.
O  napojení dalších nemovitostí 
na  problematický úsek bude rozho-
dovat na  základě koncesní smlouvy 
provozovatel říčanské sítě společ-
nost 1.SčV. „V první řadě se budeme 
řídit opatřením města Říčany, které 
by mělo z pozice vlastníka kanalizač-
ní sítě rozsah připojování přesněji 
vymezit. V  rámci tohoto vymezení 
budeme o  připojení rozhodovat tak, 
jak budou žadatelé postupně podávat 
žádosti o  připojení až do  vyčerpání 
kapacitních možností stokové sítě,“ 
sdělil Milan Lánský, technický ředi-
tel 1. SčV, a.s.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany
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Provozovatelé říčanských restauračních zařízení za-
ložili sdružení, které na  vlastní náklady zajišťuje až 
do konce září veřejný pořádek ve spodní části Černo-
kostelecké ulice a  jejího okolí. Lokalitu, kterou trápí 
dlouhodobě problémy s  výtržnostmi a  porušováním 
nočního klidu, kontroluje v  součinnosti s  městskou 
policií i bezpečnostní agentura. 
Tato oblast se kvůli provozu většího počtu podniků v noč-
ních hodinách potýká s opakovaným porušováním noční-
ho klidu a vysokou mírou vandalismu. 
Město může podle vyhlášky z roku 2011 omezit provozní dobu 
nočních podniků, zatím ale v drtivé většině případů dostávali 
majitelé diskoték, barů a heren výjimky na provoz po půlnoci. 
Majitelé se snažili pomoci se zabezpečením pořádku, složili se 
kupříkladu na kameru napojenou na systém městské policie. 
Jenže podle obyvatel jsou opatření nedostatečná. 
Petice obyvatel: podniky by měly zavřít o půlnoci 
Obyvatelé této lokality si stěžují na výrazný hluk, výtržnictví 
a poškozování majetku občanů i města. 110 občanů dokonce 
sepsalo petici, ve které žádají město, aby přestalo udělovat 
výjimky a trvalo na limitu zavírací doby do 24.00 hodin. 
„Současný stav noční zábavy setrvává již od 22. hodiny večer-
ní, nejhorší bývá po 2. hodině ranní, kdy ani policie nemůže 
účinně zasáhnout s odůvodněním jak na množství osob, tak 
i s poukazem, že tyto osoby nejsou díky svému stavu schopny 
jakýchkoli právních úkonů. (…). Provoz zábavních podniků 
po 2. hodině ranní nemá se zábavou v Říčanech naprosto nic 
společného,“ píší v petici obyvatelé města. 
Majitelé podniků se proto v červnu sešli s vedením měs-
ta, členy městské rady, bezpečnostní komise a  zástupci 
městské i státní policie. Po schůzce založili nové sdruže-
ní provozovatelů restauračních zařízení (PRZ – Říčany 
o.s.), do  kterého přispívá svou činností bezpečnostní 
agentura, která od 5. července do 30. září pomáhá měst-

ské policii každý pátek a sobotu od 22.00 do 05.00 hodin. 
Služby bezpečnostní agentury stojí provozovatele cca 
100  000 Kč. Další peníze vynaloží na  úklid prostranství 
a finančně se budou podílet i na jiných akcích pro město.
„Bezpečnostní agentura vykonává prostřednictvím pěších 
hlídek kontrolní, monitorovací a oznamovací službu. Půso-
bí zejména preventivně,“ říká Václav Řezáč, vedoucí Měst-
ské policie Říčany s tím, že kromě městských strážníků 
zde zajišťují službu policie ČR a brigádníci od místních 
hasičů. „Jedna pěší hlídka soustavně vykonává po stanove-
nou dobu službu ve spodní části ul. Černokostelecká v loka-
litě u provozoven s největším pohybem osob a druhá hlídka 
kontroluje situaci na  trase k  železniční stanici,“ dodává 
velitel říčanských strážníků. 
Městská policie vnímá tento model součinnosti jako velmi 
efektivní a ekonomicky výhodný. „Na zajištění veřejného 
pořádku se podílí nejen město, ale i další subjekt. Tento mo-
del je funkční již i v jiných městech, pokud je potřeba zajistit 
veřejný pořádek a přitom zachovat kulturní vyžití,“ potvr-
zuje Václav Řezáč. Během září pak městská policie a bez-
pečnostní komise stav akce vyhodnotí. 
„Na základě tohoto vyhodnocení i zkušeností říčanských ob-
čanů pak budou provedena eventuálně i další opatření, při-
čemž vůbec nevylučuji ani případné omezení provozní doby 
maximálně do  24 hodin, pokud se situace nějak radikálně 
nezlepší,“ doplňuje radní Zdeněk Hraba /Klidné město/.
Kromě kontrolní činnosti a eliminace vandalismu opatřu-
je sdružení také úklid veřejného prostranství v části ulice 
Černokostelecká od ulice K Nádraží až k restauraci Sport, 
včetně ulic K  Nádraží, Riegrova a  část ulice Haškova. 
Uklízí se především odpadky, které na ulicích města zane-
chávají návštěvníci blízkých restaurací. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Noční podniky v Říčanech se přes léto 
podílejí na zajištění veřejného pořádku
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 7. 2013 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

PŘÍJMY

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

185Ê643Ê100 183Ê741Ê100 122Ê169Ê484 66,49

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

53Ê078Ê095 55Ê370Ê736 35Ê293Ê400 63,74

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3Ê600Ê000 23Ê973Ê820 23Ê799Ê013 99,27

Přijaté dotace 90Ê497Ê990 96Ê047Ê817 45Ê107Ê435 46,96

Přijaté splátky půjček 253Ê200 253Ê200 172Ê700 68,21

Příjmy celkem 333Ê072Ê385 359Ê386Ê673 226Ê542Ê031 63,04

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

38Ê307Ê850 57Ê241Ê653 29Ê464Ê444 51,47

Rozpočtové příjmy celkem 371Ê380Ê235 416Ê628Ê326 256Ê006Ê476 61,45

Přebytek hospodaření za minulý rok 30Ê900Ê000 68Ê949Ê171 68Ê949Ê193 100,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402Ê280Ê235 485Ê577Ê497 324Ê955Ê669 66,92

vÝDaJE 

Běžné (provozní) výdaje 211Ê284Ê286 225Ê786Ê368 129Ê333Ê207 57,28

Rozpisové rezervy 9Ê877Ê255 4Ê124Ê695 0 0,00

běžné výdaje celkem 221Ê161Ê541 229Ê911Ê063 129Ê333Ê207 56,25

Kapitálové (investiční) výdaje 99Ê123Ê884 154Ê930Ê612 31Ê357Ê064 20,24

Rezervy na investice 4Ê377Ê010 4Ê184Ê219 0 0,00

Investiční výdaje celkem 103Ê500Ê894 159Ê114Ê831 31Ê357Ê064 19,71

výdaje celkem 324Ê662Ê435 389Ê025Ê894 160Ê690Ê271 41,31

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

38Ê307Ê850 57Ê241Ê653 29Ê464Ê444 51,47

Rozpočtové výdaje celkem 362Ê970Ê285 446Ê267Ê547 190Ê154Ê715 42,61

Splátky úvěru 39Ê309Ê950 39Ê309Ê950 28Ê391Ê459 72,22

výdaje vč. splátky půjčky 402Ê280Ê235 485Ê577Ê497 218Ê546Ê175 45,01

rozdíl příjmy – výdaje 0 0 106Ê409Ê494

Dne 5. 6. 2013 proběhla v MěKS schůzka s občany, na kte-
ré jim byly předány informace ohledně záměru uskutečnit 
výstavbu vodovodu v ulicích – Výhledová, Pomněnková, 
Na Ladech, Nad Potokem, Nad Bahnivkou, Dolní, Osad-
ní, Horní, Maková, Na Mýtince, Letní, Domácí, Mecho-
vá, Pokračovací, Na Okraji, Okrajová.
Před konáním této schůzky město prostřednictvím po-
zvánky do schránek oslovilo cca 150 občanů – vlastníků 
pozemků ve výše uvedených ulicích. 

Při samotném jednání projevilo zájem o  výstavbu vodo-
vodu (suchovodu) 44 občanů, z toho 34 občanů následně 
přislíbilo i finanční spoluúčast. Celkový zájem ze strany 
občanů činí cca 29,3 %. Vzhledem k malému počtu zá-
jemců vedení města rozhodlo o  nerealizaci vodovod-
ních řadů ve výše uvedených ulicích.

Eva Kramářová
Referent oddělení investic a údržby

Vyhodnocení ankety „možnost vybudování vodovodu 
v oblasti Nového Pacova (radošovic)“
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V  průběhu letních měsíců probíhaly a  nadále pokra-
čují v Říčanech stavební práce na několika zásadních 
komunikacích. Kompletní asfaltové pokrytí dostala 
Kolovratská ulice, nový povrch získá také část Olivovy 
ulice a finalizují se opravy po dostavbě kanalizace, kde 
asi veřejnost nejvíc ocení rekonstrukci přístupu k ron-
delu z Táborské a Ruské ulice. Do konce prázdnin se 
zrealizovalo několik dalších oprav chodníků. Na pod-
zim by mohla začít rekonstrukce silnice II/101 ve své 
první etapě od dálnice D1 až k Lipanské ulici. 

Kolovratská ulice

Významné rekonstrukce se dočkala Kolovratská ulice. 
Na  důležité dopravní spojce probíhaly opravy od  konce 
května z důvodu poničeného povrchu po proběhlé dostavbě 
kanalizace v  loňském roce. Po  novém asfaltovém koberci 
mohou řidiči projíždět od července, kdy byly stavební práce 
dokončeny. „Na  Kolovratské proběhla výstavba kanalizace, 
ulice ale není v  našem vlastnictví. Oprava proběhla ve  velmi 
úzké spolupráci se SÚS Středočeského kraje. Chtěl bych podě-
kovat za skvělou koordinaci jejímu řediteli Zdeňku Dvořákovi,“ 
oceňuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: 
„Po  tichém asfaltu na  Černokostelecké a  loňské opravě ulice 
Pod Lihovarem letos zažíváme další vlnu rozsáhlých oprav 
ulic. A budeme pokračovat. Věřím, že to řidiči i chodci ocení.“  
Radní a krajský zastupitel Miloslav Šmolík za ODS k tomu 
dodává: „Jsem rád, že se i nyní podařilo najít společnou řeč se 
správcem komunikace a zkoordinovat s dostavbou kanaliza-
ce. To vše je možné díky vzájemné dobré komunikaci na úřadě 
i směrem ke kraji či ministerstvu dopravy.“ 

Olivova ulice
Novou podobu získává v úseku mezi ulicemi Verdunská – 
Na Vyhlídce také ulice Olivova. Vozovka, která byla na ně-
kterých místech v havarijním stavu, dostane v rámci první 
etapy oprav kompletně nový asfaltový povrch včetně chod-
níků ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení a odvodnění. 
V polovině srpna byl dokončen úsek Verdunská – Šeříkova. 
Kromě vyřešení špatného stavu komunikace je hlavním 
důvodem realizace projektu i zvýšení bezpečnosti dětí i do-
spělých z blízké základní školy. Oprava je hrazena z několi-

kamilionového příspěvku, který do rozpočtu přinesla spo-
lečnost PPL v rámci příspěvku na infrastrukturu při stavbě 
svého centra u  dálnice D1. Město se také kvůli pohybu 
chodců po silnici rozhodlo v úseku mezi Pomezní a Jasmí-
novou vybudovat provizorní komunikaci pro pěší, která 
bude v další etapě výstavby nahrazena zámkovou dlažbou.

Opravy dalších komunikací 
Drobnější úpravy probíhaly v ulicích V Chobotě, Wolke-
rova, Sedláčkova, U Ládek a U Hotelu, jejichž povrch byl 
ošetřen penetrací. 
„Připravuje se také oprava dalších komunikací po dostavbě 
kanalizace. V  místech velké devastace původního povrchu 
město přistoupilo k  možnosti opravy povrchu v  celé šíři – 
týká se komunikací Karpatská, Boubínská (v  úseku Kar-
patská-Foersterova), Thomayerova, Hálkova, Blanická, 
Kyjevská a  slepý úsek 5. května,“ říká Monika Burešová 
z odboru správy majetku a oddělení investic, doplňuje ji 
radní Zdeněk Hraba /Klidné město/: „Je to v těchto ulicích 
závěrečná pozitivní tečka za dostavbou kanalizace.“  

Oprava chodníků 
na Černokostelecké

Hlavní dopravní tepnu Říčan zdobí nové chodníky spolu 
s oživenou zelení, novým trávníkem a květináči. Výstav-
ba chodníků, která je rozdělena do  třech etap, se měla 
dokončit podle původního časového harmonogramu 
do konce července. Vyskytly se ale problémy. Jednak pod 
chodníky ležely silné betonové bloky a také optický ka-

V Říčanech se přes léto opravovaly zásadní  
dopravní komunikace
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bel. Město muselo také jednat s firmou kvůli vlažnému 
začátku stavby. 
„Na začátku července proběhlo zásadní jednání, na kterém 
město jako investor vyjádřil zhotovitelské společnosti Viamo 
Praha spol. s  r.o. zásadní nespokojenost s  postupem prací. 
Oznámil, že budou uplatněny sankce za porušení smluvních 
ujednání,“ upřesňuje místostarostka Karla Egidová /ODS/. 
Poté se situace na stavbě výrazně změnila a společnost Via-
mo odvádí kvalitní práci, je pod stálým dohledem technic-
kého dozoru investora a probíhají zde pravidelné kontrol-
ní dny. „V letošním roce by nás měla podle jednání se ŘSD 
čekat ještě oprava vozovky na  Černokostelecké a  dokončení 
jejího dopravního značení,“ dodává místostarostka.

Nové frekventované chodníky

V  přípravné fázi je v  současné době oprava ulice Ruské 
a  přístupu k  železničnímu rondelu. Vozovka je v  těchto 
místech poškozená v důsledku dostavby kanalizace a po-
rušený povrch dělá problémy stovkám cestujících, kteří 
z Radošovic přicházejí na vlak. 
„Projekt má dvě části. První zahrnuje spodní část od ulice 
Kamenické po  křižovatku s  Táborskou. V  těchto místech 
bude mít komunikace povrch ze zámkové dlažby,“ popisuje 
opravu starosta Vladimír Kořen a doplňuje: „Druhá část 
bude obsahovat vybudování chodníku po pravé straně Rus-
ké ulice směrem k Bezručově.“ Po výstavbě odlehčovacích 
komor stoky A se opravuje také chodník v ulici Pod Liho-
varem. Jde o frekventovaný přístup z centra k obchodům. 
I tady se objeví zámková dlažba.

Petice obyvatel Mánesovy ulice 
vyslyšena

Obyvatelé Mánesovy ulice se obrátili na  město Říčany 
s peticí, ve které upozorňují na škody způsobené stavební 

firmou budující volnočasové centrum Na Fialce.  Jde pře-
devším o poničenou silnici a chodníky. Na škodách se po-
depsal provoz těžkých nákladních aut. „Škody na komu-
nikaci jsou jednoznačné. Dohodli jsme se s  investorem, že 
komunikace bude opravena bez odkladů. Je to i podmínka 
v  kolaudačním řízení,“ vysvětluje šéf odboru správy ma-
jetku Evžen Heyrovský.
Celková rekonstrukce ulice by se vyšplhala do řádu milio-
nů korun. To je nyní pro rozpočet města s ohledem na pri-
ority oprav komunikací nereálná částka. Město se pokusí 
zajistit alespoň nový povrch v celé šíři vozovky. 

Říčanská ulice v I. etapě

Nejvýznamnější rekonstrukce se týká komunikace 
II/101 v úseku od dálnice D1 až po křižovatku s Lipan-
skou ulicí, která by měla začít nejspíš v průběhu září le-
tošního roku. Start záleží na Středočeském kraji, který 
akci s  podporou Regionálního operačního programu 
Střední Čechy bude financovat. Opravu zásadní komu-
nikace vedení města dojednává a  pomáhá připravit již 
od roku 2010.
Rekonstrukce počítá s  obnovou ložních vrstev vozov-
ky, částečným rozšířením z  důvodu bezpečného levého 
odbočení do  Voděrádek a  revizí mostovky za  tímto od-
bočením. Předpokládaná doba realizace stavby je 4–5 
měsíců. V  současné době je schváleno financování i  vy-
soutěžen dodavatel i TDI. Záleží jen na rozhodnutí kraje, 
zda s opravou začne již letos, nebo v příštím roce. 
Během realizace dojde k  mírnému omezení dopravního 
provozu. „Vzhledem k  velkému zatížení komunikace bu-
dou na  nezbytně nutnou dobu svedeny oba směry dopravy 
do jednoho jízdního pruhu a bude zaveden kyvadlový provoz 
řízený provizorní světelnou signalizací. Rekonstrukce vo-
zovky bude probíhat po částech, takže bude vždy zachován 
průjezd minimálně v jednom směru,“ sdělila tisková mluv-
čí Středočeského kraje Nicol Mertinová. 
„V  přípravách je i  další část rekonstrukce Říčanské ulice, 
a to v úseku od křížení komunikace I/2 (Černokostelecká) 
až po komunikaci III/10176 (Pacov). Ve třetí fázi se plánu-
je výstavba kruhového objezdu v oblasti křižovatek Spojka 
a  Kolovratská, na  ně však zatím nebylo vydáno stavební 
povolení,“ zakončuje říčanský radní Miloslav Šmolík.  
Realizace těchto zbylých etap bude záviset na finančních 
možnostech kraje v dalším období. 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany FO

TO
: r

ud
OL

F F
La

ch
S

17



Informace z radnice

Říčany chtějí oživit a vyčistit rybník marvánek 
a mlýnský rybník

Mezi stěžejní projekty města Říčan 
v  oblasti životního prostředí patří 
kompletní revitalizace Marvánku 
a  Mlýnského rybníku. Důsledkem 
dlouhotrvajícího nezájmu o  tyto 
dvě v minulosti oblíbená rekreační 
místa je značné zanesení sedimen-
tem a  zanedbané okolí. Hlavním 
cílem je rybníky odbahnit a vytvořit 
zde vhodné podmínky pro rekreaci 
a koupání.
Projekt, který počítá s  odbahněním 
Marvánku a  oživením jeho pobřeží, 
plánuje město uskutečnit v  příštím 
roce. „Účelem stavby je odbahnění 
rybníka Marvánek a  vytvoření lito-
rálního pásma. Vznikne zde písčitý 
přístup do  vody s  travnatou pláží 
na  břehu a  upraví se pravý břeh ka-
menným záhozem. Proběhne i  rekon-
strukce výpustného zařízení,“ říká 
Jiří Sedláček, vodohospodář města 
a  doplňuje ho starosta Vladimír 
Kořen /Klidné město/: „V  průběhu 
léta jsme připravili žádost o  dotaci, 
takže teď, v  těchto týdnech, čekáme 
na  rozhodnutí ze Státního fondu ži-
votního prostředí, zda dostaneme ev-
ropské peníze nebo ne.“
Rybník je zanesený vrstvou sedimen-
tů o mocnosti cca 0,5 m, které zhor-
šují kvalitu vody a  tím jeho využití. 
Odbahnění povede k  obnově zásob-
ního akumulačního prostoru rybní-
ka i  k  návratu jeho rekreační funk-
ce, kterou navíc posílí vybudování 
travnaté pláže s  písčitým přístupem 
do vody. Pobřežní pásmo zaručí také 
příznivý vliv na životní prostředí. 
Předpokládané náklady na  realizaci 
celé akce jsou 12,5 milionu korun, 
vedení města však věří, že v  rámci 
veřejné soutěže se podaří cenu ješ-
tě snížit. V  případě obdržení dotace 
z výzvy Operačního programu Život-
ní prostředí SFŽP, se zahájí stavební 
práce v průběhu roku 2014.

Nutná oprava Mlýnského 
rybníka
Projekt revitalizace tzv. Mlejňáku 
značně urychlily červnové povodně, 
které zásadně poškodily hráz rybníka. 
Nyní je nutné nejen opravit hráze, ale 
také navýšit retenční prostor a spra-
vit bezpečnostní přeliv a  výpustné 
zařízení. Cílem je, aby byl rybník při 
povodních schopen zpomalit povod-
ňovou vlnu. Starosta Vladimír Kořen 
k  tomu říká: „Projekt je hotový, spo-
lečnost Vodní díla – TBD velmi rychle 
a kvalitně připravila všechny nutné vý-
kresy i průzkumy. Mlýnský rybník má 
z  hlediska povodňové ochrany velký 
význam pro hlavní město Prahu, pan 
primátor Tomáš Hudeček a  středo-
český hejtman Josef Řihák nám stále 
velmi významně pomáhají.“ Zásadní 
je oprava hráze a  uvedení rybníku 
do  funkčního stavu. Po  povodni jej 
totiž není možné běžně využívat.
„Součástí projektu bude i oprava stá-
vající asfaltové komunikace a  úprava 
zeleně.  Předpokládá se, že asfalt na-
hradí zámková dlažba a  komunikace 
bude sloužit jako korso s  výhledem 

na  vodní plochu a  centrum Říčan,“ 
doplňuje Jiří Sedláček s  tím, že 
v  rámci plánovaného zlepšení okolí 
nedojde k  vybudování cesty podél 
pravého břehu. „Tato cesta by jednak 
vedla k  snížení retenčního prostoru, 
jednak bychom s obtížemi zajistili její 
financování,“ dodává. 
Město doufá, že finance na odbahně-
ní a další úpravy získá z dotací, které 
stát bude věnovat na  nápravu po-
vodňových škod. Odhad nákladů se 
pohybuje od  60 milionů jako ceny 
minimální až k hodnotám okolo 100 
milionů korun v případě složitějšího 
nakládání s  vytěženým sedimentem. 
Rybník totiž nebyl dosud nikdy od-
bahňován a  různé vrstvy bahna mo-
hou obsahovat škodlivé prvky.
„V  rámci odstraňování povodňových 
škod problematiku Mlýnského rybníka 
registrují na ministerstvu zemědělství. 
Čeká se na to, až vláda uvolní finanční 
prostředky a Říčany jsou na seznamu 
s  velkou nadějí na  podporu,“ dokon-
čuje radní Miloslav Šmolík /ODS/.

Adéla Michalová
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

Obnova vozového parku 
u městské policie

Akce nulová tolerance 
nákladním vozidlům 
v Říčanech pokračuje
10. 7. a 11. 7., nově ve spolupráci s CELNÍ SPRÁVOU 
ČR, se strážníci Městské policie Říčany opět zaměřili 
na nákladní vozidla. Vzhledem k tomu, že akce probíhala 
v součinnosti s příslušníky celní správy, došlo i na vážení 
nákladních vozidel. 
Akce probíhala v několika úrovních. Zprvu stála společná 
hlídka strážníků a celníků v ul. Černokostelecká na příjez-
du od Mukařova, kde strážníci řešili přestupky v souvislosti 
s porušením zákazu vjezdu    vozidel nad 12 t, vyplívajícího 
z dopravní značky B13. Celníci pak ještě na místě řešili pře-
tížení vozidel. Vlastní vážení vozidel probíhalo v areálu fir-
my IVECO v ul. Kolovratská. Následně se hlídky přesunuly 
do ul. Říčanská u Voděrádek, kde se zaměřily na přetížená 
vozidla přijíždějící z dálnice D1 směřující do Říčan. Posled-
ní činností hlídek bylo průběžné vyhledávání těchto vozi-
del, a to v rámci celého města. Na uvedené se zaměřily dvě 
autohlídky, které následně zastavovaly podezřelá vozidla 

V červenci dostali strážníci od města Říčany dlouho oče-
kávané nové vozidlo Dacii Duster 4x4 s úsporným nafto-
vým motorem. Jedná se o terénní vozidlo, které v našem 
kopcovitém terénu s  lesními a polními cestami a v době 
nepříznivých sněhových a  jiných podmínek umožní do-
stat se i do míst, do jakých to dříve nešlo. Už nyní si auto 
strážníci pochvalují při cestách na kontrolu nepovolených 
skládek v  polích. Dacia Duster je oblíbeným terénním 
vozidlem u městských policií pro svoji kvalitu a poměrně 
nízkou cenu oproti jiným vozidlům. Nákup auta byl reali-
zován na základě veřejné zakázky prostřednictvím otevře-
né výzvy na e-tržišti Tendermarket.  
Součástí obnovy vozového parku městské policie bylo 
i doplnění reflexních modrožlutých pruhů, které jsou teď 
na obou stávajících vozidlech MP.  Vozidla jsou tak lépe 
viditelná a  zároveň dochází ke  sjednocování společných 
prvků v rámci městských policií v ČR. Úprava jednotných 

a doprovázely je na zvážení do areálu IVECA. Tato činnost 
se jevila jako nejefektivnější, neboť byla možnost vyhledat 
vozidla, která se pohybovala po  místních komunikacích 
v  rámci stavebních aktivit. Tato vozidla se velkou měrou 
podílejí na poškozování komunikací ve městě. 
Výsledkem akce bylo 8 zkontrolovaných vozidel na hmot-
nost, z toho bylo zjištěno, že 4 vozidla překročila přípust-
nou mez hmotnosti. Dále bylo ze strany MP pro podezře-
ní z  porušení zákazu vjezdu vozidel nad 12 t zastaveno 
29 vozidel, z  toho pouze v 5 případech došlo k porušení 
dopravního zákazu. Uvedené přestupky byly na místě ih-
ned vyřešeny. Vyhodnocením akce bylo zjištěno, že došlo 
k úbytku nákladních vozidel v ulici Černokostelecká, na-
opak je zde zaznamenán problém lokálních staveb, které 
jsou mnohdy zásobovány přetíženými vozidly s  násled-
ným poškozováním komunikací. 
Vzhledem k tomu, že se uvedená součinnostní akce s celní 
správou osvědčila, tak se bude i nadále pokračovat. Další 
akce se již připravují.

Václav Řezáč
Vedoucí městské policie

Veřejný pořádek a noční klid o víkendech

prvků dopravních prostředků městské policie byla pro-
vedena v souladu s § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se 
provádí zákon o obecní policii. 
Nyní jsou u Městské policie Říčany pro optimální výkon 
služby zařazena dvě auta, po  nákupu jednoho nového 
a vyřazení starého dosluhujícího vozidla.

Vedoucí městské policie
Václav Řezáč
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Bezpečnost a infrastruktura

Během prázdnin naše aktivity rozhodně nepolevují. 
V  sobotu 24. června se dobrovolní hasiči z  Kuří podíleli 
na zajištění oslav při znovuvysvěcení kapličky v Kuří u pří-
ležitosti jejího 110letého výročí. Spolu s mnohými dalšími 
předtím pomáhali na její obnově. 
Naši členové se během léta účastnili dalších soutěží v TFA 
„železný hasič“, aby tak naplnili svoji účast ve Středočes-
ké lize v TFA. Nejenom že jsme soutěžili, ale v sobotu 24. 
června jsme byli přizváni na oslavy 140 let založení SDH 
Votice, kde jsme předvedli ukázku tohoto náročného 
hasičského sportu. 
Doba prázdnin je pro většinu z nás časem odpočinku a re-
laxace. To však v žádném případě neplatí pro členy naší 
jednotky. Ještě jsme si ani pořádně nevydechli po ničivých 
záplavách, které naše město potrápily začátkem června, 
a  už jsme byli opět v  akci. Léto pro nás znamená obdo-
bí, kdy musíme být maximálně připraveni k okamžitému 
nasazení. Riziko požárů je obrovské. Stejně tak jako v mi-
nulých letech, tak i  letos jsme byli opakovaně povolává-
ni k  likvidaci nebezpečného hmyzu. Během léta přišly 
ke slovu i motorové pily, několikrát jsme museli likvidovat 
nebezpečně nalomené stromy. Jednou bylo dokonce nut-
no použít náš motorový člun, neboť strom ohrožoval pěší 
stezku u koupaliště na Jurečku a jediný přístup k němu byl 
z vodní hladiny. Vyjeli jsme rovněž i k několika požárům, 
ale vždy se naštěstí ukázalo, že se jedná o planý poplach, 
nebo byl požár uhašen ještě v zárodku před naším příjez-
dem. Skutečnost, že jsme ani v době, kdy celou republiku 
sužovala po  několik dní tropická vedra, nemuseli vyjet 
k žádnému požáru lesního porostu, v sobě reflektuje vy-
sokou míru odpovědnosti obyvatel a návštěvníků Říčan. 
Současně také zrcadlí i  maximálně efektivní účinnost 
prevence na úseku požární ochrany, na které se náš sbor 
nezanedbatelnou měrou podílí. 

Po prázdninové pauze opět rozjíždíme kroužky mladých 
hasičů, do kterých stále přijímáme nové členy. 
Mladší žáci – kluci a holky 6–9 let; schůzky každý čtvrtek 
od  17.30 do  19.00; vedoucí Denisa Korbelová, informa-
ce na 607 654 201 nebo na emailu dencakorbelova@se-
znam.cz. Přípravka – kluci a holky 3–5 let, schůzky každý 
pátek od 16.00 do 17.00; vedoucí Lucie Habšudová, infor-
mace na 604 575 196 nebo na emailu LucieVavrickova@
seznam.cz.
Náš sbor se letos opět účastní Týdne volného času a spor-
tu. Proto se s  námi budete moci setkat v  sobotu 7. 9. 
na Veletrhu volného času, který se koná od 9.00 do 12.00 
hodin na Masarykově náměstí. 
S přáním úspěšného zahájení školního roku 

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

Filip Šilar
jednatel SDH Říčany
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69

Bez červený 
Sambucus racemosa

Životní prostředí a zdraví

Bez červený, dříve nazývaný hrozna-
tý, nedosahuje mezi lidmi takového 
věhlasu, jako jeho příbuzný bez čer-
ný. Může se však pochlubit nápadně 
červenými plody.
Kolem čtyřiceti druhů bezů roste 
v mírném a subtropickém pásu obou 
polokoulí. V  Čechách se přirozeně 
vyskytují tři. Bez černý a bez červený 
jako dřeviny, bez chebdí jako bylina.
Bez červený je celkově rozšířen hlav-
ně ve střední Evropě a severních čás-
tech jižní Evropy. Roste v  listnatých 
i  jehličnatých lesích, lesních pase-
kách, křovinatých stráních a roklích. 
Až 4 metry vysoký keř má větve kryté 
nepravidelně rozpukanou, šedohně-
dou borkou. Uvnitř mladých větví se 
nachází široká skořicově hnědá dřeň, 
tzv. „duše“. Daleko dosahující koře-
ny často tvoří kořenové výmladky.
Lichozpeřené listy mají pilovitě zu-
batý okraj, na  vrcholu jsou zašpiča-
tělé a  zespoda chlupaté. Skládají se 
z 1 až 3 párů lístků. Květy tvoří husté, 
mnohokvěté, vzpřímené laty žlutobí-
lé barvy. Korunní lístky brzy opadá-
vají, poté je květenství žlutavě zelené. 
Kvete od března do začátku května.
Od  poloviny července do  srpna do-

zrávají plody – výrazně červené pec-
kovice. Tyto lidově nazývané bezinky 
jsou asi 5 mm velké a každá ukrývá 3 
až 5 žlutohnědých semen. Bez červe-
ný je rozšiřován hlavně ptáky.
Celá rostlina je mírně jedovatá. Po-
žití plodů může u  citlivých jedinců 
způsobit otravu. Navzdory tomu se 
bez červený někdy využívá v kuchyni. 
Po převaření a odstranění semen lze 
z plodů vyrábět třeba marmelády. 
V okolí Říčan roste bez červený roz-
troušeně v  přilehlých lesích. Na  za-
hradách se občas vysazují šlechtěné 

kultivary, které se liší tvarem a  bar-
vou listů.
Jak snadno rozeznáme oba druhy 
bezů? Ve  vegetačním období je roz-
lišovacím znakem tvar květenství 
a  barva plodů. V  době vegetačního 
klidu pak barva dřeně uvnitř větví. 
U  bezu černého je dřeň bílá, u  bezu 
červeného rezavá.
V  minulosti se bez červený využíval 
v lidovém léčitelství.

Jakub Halaš
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Životní prostředí a zdraví

Přírodovědný kroužek  
– ukázka činnosti 
pondělí 9. 9. v 16.00
sraz u Muzea Říčany
V  Týdnu volného času a  sportu pro-
běhne ukázková hodina přírodověd-
ného kroužku. Přijít mohou rodiče 
s dětmi od 6 do 9 let. 
Činnost kroužků se bude prezentovat 
i  na  Indiánském létě 21. září na  Ju-
rečku, kde členové kroužku předsta-
ví výsledky svého zkoumání rybníků 
Jureček a  Marvánek. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet odběr plank-
tonu a  určování vodních organismů 
pod mikroskopem. 

Kontakt: Kateřina Čiháková  
(tel. 728 215 175)

Poděkování
Ekocentrum Říčany děkuje firmě KASIA 
VERA, s. r.o., za pravidelné zásobování 
použitými pytli od koření. Pytle, které 
by jinak skončily  v lepším případě 
v separovaném odpadu a v horším 
na skládce, nacházejí v Ekocentru 
velké uplatnění. Sbíráme do nich 
odpadky při brigádách, odvážíme  seno 
z orchidejové louky,  odevzdáváme 
v nich hliník a použitý textil.
Prostě a jednoduše to lze vyjádřit 
sloganem „Nad pytle z Kasie není, mají 
velké uplatnění“.  Jana Slámová
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Sekání louky u Vojkova 
Členové a příznivci Ekocentra Říča-
ny pečují o  druhově bohatou louku 
u  Vojkova. Tato podmáčená louka 
je jedinečná na  Říčansku výskytem 
vstavačovitých rostlin a  kosatce 
sibiřského a  řady bezobratlých ži-
vočichů. Bez pravidelného kosení 
a  odstraňování pokosené bioma-
sy by louka zarostla tužebníkem 
a  kopřivami. Díky letošnímu hor-
kému počasí se nám letos podaři-

lo nasušit seno, které bylo z  louky 
odvezeno říčanským chovatelům 
a poslouží jako krmivo pro koně, os-
líka a ovce. Děkujeme všem, kdo se 
účastnili sekání, hrabání a obracení 
sena v úmorném vedru. Pokud byste 
se chtěli zapojit do  těchto a  dalších 
aktivit Ekocentra, kontaktujte nás 
na  e-mailu: eko.ricany@post.cz. 
Příští rok budeme určitě opět hledat 
odběratele sena, kteří budou ochot-
ni si ho sami odvézt.

Kateřina Čiháková

Den bez aut
Den bez aut si připomeneme v pá-
tek 20. 9. 2013 jako jednu z říčan-
ských aktivit v rámci Evropského 
týdne mobility. 
Hravé dopoledne na  náměstí při-
pravují žáci a  učitelé 1. Základní 
školy Říčany. Zábavně-naučný pro-
gram, interaktivní soutěže pro děti 
a  ekoporadnu pro veřejnost zajistí 
Ekocentrum Říčany, Muzeum Ří-
čany a město Říčany. 
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Životní prostředí a zdraví

Olivova dětská léčebna s novou nabídkou

Olivova dětská léčebna vstoupila 
do  letošní letní sezóny s  novým ve-
dením. Do  funkce ředitelky byla 
správní radou této obecně prospěš-
né společnosti jmenována  Darina 
Rössl. S ohledem na skutečnost, že 
předchozí ředitelka byla odvolána 
z důvodu manažerského pochybení 
ve vedení společnosti – a to jak v ob-
lasti ekonomické, tak i  personální,  
si nové vedení za svůj hlavní cíl sta-
novilo stabilizovat situaci v ODL.
„Není vůbec jednoduché v současné si-
tuaci provozovat zdravotnické služby,“ 
říká nová ředitelka Rössl. „Navíc se 
potýkáme s  řadou nedořešených eko-
nomických problémů z  minulosti, kte-
ré léčebnu zatěžují. Přesto se snažíme 
nahlížet do budoucnosti s optimismem. 

Nabízíme i  nadále služby Olivovny 
– jak stávající programy na  léčbu re-
spiračních onemocnění, léčbu obezity 
i  poúrazových stavů – tak nové speci-
alizované programy. Nezapomínáme 
však ani na  obyvatele nejbližšího oko-
lí – nabízíme hlídání dětí, rekondiční 
kurzy pro děti, dospělé i  seniory, pro 
maminky speciální kurzy vaření a dal-
ší programy budou následovat.“ Více 
v  inzertní části novin nebo na  strán-
kách www.olivovna.cz. Pod vedením 
primáře Jana  Šulce se v ODL připra-
vuje neinvazivní diagnostika a  léčba 
dětských pacientů s  gastroezofage-
álním refluxem, dysmotolitou jícnu 
a poruchami funkce bránice. Od října 
se připravují pro lékaře a střední zdra-
votní personál oborné semináře – ten 
nejbližší se uskuteční 29. 10. 2013 
a bude věnován tématu správné výživy 
v dětském věku. Svoji účast přislíbila 

profesorka Jana Dostálová a docentka 
Zuzana Urbanová. 
„Ve  spolupráci s  Olivovou nadací se 
snažíme přiblížit naše služby i  pro 
rodiny ve složité ekonomické situaci“, 
doplňuje Darina Rössl. „Ze záko-
na musíme za  pobyt každého dítěte 
vybírat regulační poplatek 100 Kč 
za osobu a den. Je nám však jasné, že 
v  případě například tří dětí a  dopro-
vodu je pro řadu rodin částka tří tisíc 
za každou osobu, v součtu tedy 12 tisíc 
korun, opravdu neřešitelná a  měsíč-
ní léčebný pobyt jinak zcela hrazený 
pojišťovnou přesto odmítnou. Nově 
se na  nás proto mohou obrátit se žá-
dostí o  prominutí této částky. Olivova 
nadace pro tyto účely vyčlenila v první 
fázi 100.000 korun. Prvním žádostem 
jsme již vyhověli.“ A jen malé doplně-
ní: Regulační poplatky neplatí rodiny 
v hmotné nouzi. 
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Životní prostředí a zdraví
Vážení spoluobčané, současná právní legislativa na úseku 
stavebního rozhodování v  problematice azbestu v  souvis-
losti s  rekonstrukcí staveb, po  novele stavebního zákona 
z ledna 2013, obsahuje výrazné zpřísnění postupů. O povo-
lení odstranění stavby s obsahem azbestu se nově vždy vede 
správní řízení a  povinností stavebníka je kromě ostatních 
podkladů zajistit provádění stavebního dozoru osobou, kte-
rá má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby. Do-
klad o  řádném uložení tohoto nebezpečného odpadu musí 
být následně předložen orgánu odpadového hospodářství.

za oddělení územního a stavebního řízení 
Ilona Hofmanová

O  tom, že azbest je zdraví nebezpečnou látkou, vás snad 
přesvědčí následující informace, které poskytl pan Ing. Pavel 
Buchta, vedoucí centra hygienických laboratoří Zdravotní-
ho ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatel MZ ČR):

KANCEROGENNÍ AZBEST  
a rekonstrukce ETERNITOVÝCH střech 
V minulosti se jako krytiny často používalo eternitu deskové-
ho (šablony) nebo vlnitého obsahujícího azbest, dále na vy-
bavení bytových jader a opláštění veřejných budov (tzv. Bo-
letické panely). Majitelé objektů obsahujících tyto materiály 
si při rekonstrukčních pracích neuvědomují spojená rizik. 
Zdravotní účinky azbestu - vdechovaným vzduchem se 
dlouhá a  odolná vlákna dostávají až do  plicních alveol 
(sklípků) a mohou vyvolat místní reakci projevující se ná-
sledujícími onemocněními:

• AZBESTÓZA – poprvé potvrzena v roce 1900
• HYALINÓZA PLEURY 
• KARCINOM (rakovina) PLIC
• MALIGNÍ MEZOTELIOM PLEURY – rakovina pohrudnice
PŘÍZNAKY: dráždivý kašel, vykašlávání krve, neurčitý tlak 
v hrudníku, dýchavičnost, ztráta váhy, slabost, ztráta chuti 
do jídla, projevy po cca 20 letech po expozici (vystavení)
Při práci s  azbestem je vyžadováno plnění následují-
cích povinností:
Práce s azbestem musí být nahlášena stavebnímu úřadu 
a orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušné krajské 
hygienické stanici) ke schválení. 
Vlastní realizace včetně likvidace odpadu by měla být pro-
vedena odborně způsobilými firmami, velmi nebezpečné 
je rozbíjení, lámání, čistění, nutná je práce s respirátory 
bezazbestová střešní krytina eternitového typu se v  ČR 
objevuje až po roce 2000. 
Stavební odpad s obsahem azbestu je vkládán do plasto-
vých pytlů již na střeše. Velmi vysoké riziko představuje 
shazování krytiny a její destrukce přímo ze střechy.     
Odpad je ukládán na  vyčleněných částech skládek do-
movního odpadu za nízkou cenu
Neohlášená a amatérsky prováděná manipulace s materi-
ály obsahujícími azbest vede k riziku poškození zdraví 
nejen pracovníků, ale i obyvatel v blízkosti 
Orgán ochrany veřejného zdraví a  stavební úřad může 
za neohlášenou a neschválenou manipulaci s materiá-
ly obsahujícími azbest udělit i vysoké pokuty.

za ZÚ Ústí n. L. (zřizovatel MZ ČR): Pavel Buchta
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Pro seniory

SENIORCENTRUM ŘÍČANY
Ve  chvíli, kdy píšeme tyto řádky, jsou 
krásné letní dny. Přesto i  během prázd-
nin naši senioři nezaháleli. V  červenci 
jsme navštívili ondřejovskou hvězdárnu. 
Prohlídka byla komentovaná odborní-

kem na slovo vzatým, a to panem Tomášem Bezouškou. 
Měli jsme možnost vidět ve  své době jeden z  největších 
dalekohledů na světě (jen samotné zrcadlo má průměr 2 
metry).
A jako každý rok, tak i letos jsme navštívili výstavu Země 
Živitelka v Českých Budějovicích. 

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, účastníci 
akcí jsou chráněni na majetku i zdraví. 

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.
Setkání seniorů v Domově Pod Kavčí Skálou – každou 
středu po 14 dnech od 14.00 hodin. 
Pěvecký kroužek – každou první a  třetí středu v měsíci 
od 15.00 hodin v jídelně DPS Senior. 
Povídání o  historii – každou druhou středu od  16.00 
hodin ve  společenské místnosti DPS Senior. Tentokrát 
na téma „Náboženské změny v 15. a 16. století“. 

Akce:
n 14. září, sobota – Zahrada Čech (Litoměřice)
 Jednodenní autobusový zájezd na výstavu do Litomě-

řic. Odjezd: 7.00 h aut. zastávka K  žel. stanici, 7.05 
h aut. zastávka Rychta, 7.10 h aut. zastávka Sukova 
ul., 7.15 h aut. zastávka Masarykovo nám. Příspěvek 
účastníků: 200 Kč (zahrnuje dopravu, pojištění). 

n 16. září, pondělí – Nad Biblí
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek:  

16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zavadilová.

n 17. září, úterý – Hudební hodinka
 Místo: DPS Senior – společenská místnost. Začátek: 

16.00 h. Vstup zdarma. Na setkání se těší Hana Zava-
dilová.

n 19. září, čtvrtek – Kavárnička
 Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15.00 h. Příjem-

né posezení a  popovídání při kávě nebo čaji. Všichni 
jste srdečně vítáni. Vstup zdarma.

n 20.–21. září – Rekondiční pobyt – Želiv (Vysočina) 
 Dvoudenní pobyt na  Vysočině. Ubytováni budeme 

v Hotelu Kocanda v malebném údolí Želivky. Na pro-
gramu bude mj. i  prohlídka Želivského kláštera. Od-
jezd: 8.00 h aut. zastávka K žel. stanici, 8.05 h aut. za-
stávka Rychta, 8.10 h aut. zastávka Sukova ul., 8.15 h 
aut. zastávka Masarykovo nám. Příspěvek účastníků: 
790 Kč (zahrnuje ubytování – bez stravy – dopravu, 
vstupné, pojištění, služby průvodce). 

Připravované akce:
n 16. října, středa – poznávací zájezd do Paříže
 Třídenní pobyt v  Paříži. Odjezd z  Říčan, příspěvek 

účastníků 3.990 Kč (zahrnuje ubytování, dopravu, sní-
dani). Přihlášení na tel. 736 440 363 nebo u I. Moudré 
do 10. září.

n 7. prosince, sobota – prohlídka adventního Ambergu
 včetně návštěvy termálních lázní. Odjezd z Říčan, pří-

spěvek účastníků 800 Kč (zahrnuje dopravu, služby 
průvodce). Přihlášení a úhrada do 30. září.

Kontakt (informace a přihlášky):
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424,  
e-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 1850, Říčany.
Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domluvy): 
čtvrtek 10. září 8.30–11.00 h, čtvrtek 19. září 12.00–14.00 h.
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Toulky se seniory (i neseniory)...
vám představují námi krásně prožitý výlet v půli července, 
který jsme uskutečnili do Mníšku pod Brdy. Zde jsme byli 
na všech místech, které jsme navštívili, velice mile přivítá-
ni, a dozvěděli jsme se i něco ze zákulisí.
V září vás ráda uvítám při novém programu, na kterém 
rádi uvidíme i mimoříčanské zájemce.
Touto cestou vás též zvu mezi nás, do KLUBU v DOMOVĚ 
POD KAVČÍ SKÁLOU, kde se scházíme s obyvateli domo-
va 2x za měsíc. Koná se vždy ve středu od 14 do 16 hod.

Informace vám ráda zodpoví: 
Macháčková Věra, 775 301 206
Eva Kubínová, volnočasové aktivity, pss@domovpks.cz
Tento KLUB je podpořen SENIORCENTREM ŘÍČANY. 

Výlety a vycházky v záŘÍ:
n úterý 10. 9. 2013 – Pražský hrad
 Komentovaná prohlídka Královské zahrady, v  pří-

padě možnosti si prohlédneme i ORANŽERII 
 sraz – Říčany, vlaková pokladna: 12.00 hod.
 sraz – Praha, nástupiště tramvaje č. 22 (Pražský hrad): 

13.30 hod.
 vstupné – 50 Kč  

 Marilyn: Výstava představuje módní ikonu a  kultur-
ní fenomén Marilyn Monroe prostřednictvím všech 
dostupných materiálů, z  nichž mnohé jsou veřejnosti 
zpřístupněny vůbec poprvé.

 Vstupné: Základní: 240 Kč
 Snížené: 120 Kč
 Kdo bude mít zájem o zhlédnutí této výstavy, je možné 

ji navštívit po vycházce Královskou zahradou.
 Závazně nahlásit na obě prohlídky do 6. 9. 2013

n úterý 17. 9. 2013 – BENEŠOV s ekovláčkem
 Benešov si projedeme ekovláčkem po  všech zajíma-

vých místech města a zavítáme i na Konopiště.
 Při zastávkách si prohlédneme interiéry i exteriéry na-

bízené k zhlédnutí.
 Jízdné 20 Kč/osoba  – celodenní jízdné, děti do  6 let 

a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ZDARMA
 Sraz – Říčany, vlaková pokladna: 8.40 hod. (odjezd 

8.45)
 Sraz – Benešov, před vlak. nádražím: 10.00 hod.
 Nahlásit do 15. 9. 2013

n sobota 28. 9. 2013 – Divoká Šárka
 Sv. Václava si připomeneme vycházkou do krásné pod-

zimní přírody v bájné Divoké Šárce.
 Možné uskutečnit jako rodinný výlet s většími dětmi.
 Sraz – Říčany, vlaková pokladna: 9.00 hod.
 Nahlásit do 26. 9. 2013

Dva vánoční výlety  
s Porta Pragou
n sobota 7. 12. 2013 – Pasov
 Město na soutoku tří řek. (průvodkyně J. Náprstková) 
 odjezd: 7.00 hod. ulice Na  Florenci (Masarykovo ná-

draží) 
 cena: 790 Kč
 Barokní Pasov vybudovali zejména italští architekti. 

Jedno z  nejmalebnějších bavorských měst se může 
pochlubit i největšími chrámovými varhanami na světě 
v dómu sv. Štěpána, ale i dolním a horním hradem, čet-
nými církevními památkami i romantickými uličkami 
u Dunaje. Zvláštní atmosféru slibuje předvánoční Pa-
sov. Návrat kolem 20. hodiny. Částka EURO s sebou 
na vstupy bude upřesněna.

 Odjezd z Říčan – dle dohody

n sobota 14. 12. 2013 – Od každého něco 
 aneb adventní návštěva skanzenu (Zubnice), městečka 

(Úštěk) a zámku (Ploskovice) – všude se něco tento ví-
kend děje (průvodkyně E. Havlovcová).

 Den plný vánočních jarmarků, trhů a  vánočně ladě-
ných prohlídek! 

 Zubnice – Úštěk – Ploskovice
 odjezd: 8.00 hod. ulice Na  Florenci (Masarykovo ná-

draží)
 cena: 590 Kč
 Prohlédneme si skanzen lidové architektury v Zubni-

cích, kde tento den probíhá proslulý vánoční jarmark. 
Projdeme se i k zdejšímu mlýnu a na železniční stani-
ci. Pak se vydáme do městečka Úštěk, které je nejen 
známé svými historickými domy, ale i  např. natáče-
ním filmů Rebelové či Kolja. I zde bude tento den vá-
noční trh, na kterém se po prohlídce města zastavíme. 
Pak nás již čeká půvabný zámek Ploskovice, který už 
několik let pořádá speciální prohlídky zámku ve  vá-
nočním duchu.

 Odjezd z Říčan – dle dohody
 Závazně nahlásit do  18. září 2013, oba dva vánoční  

výlety

Na měsíc ŘÍJEN připravuji:
n KOMENTOVANá PROCHáZKA BARRANDOV-

SKýM fUNDUSEM.
 Nechte se překvapit, je zde mnoho k vidění.

Na všechny se těší a informace vám ráda podá  
Macháčková Věra, Říčany; www.toulkyseseniory.cz
e-mail: veramachackova@centrum.cz
mobil: 775 301 206
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Václav Postránecký je dlouhé roky 
říčanským patriotem a  také pracov-
ně velmi vytíženým člověkem. Kromě 
hraní v  divadle i  ve  filmech a  televizi, 
dabingu, režie a  pedagogické praxe 
na  FAMU je také prezidentem He-
recké asociace, která mimo jiné každý 
rok uděluje Ceny Thálie. Během svého 
života ztvárnil neuvěřitelné množství 
rolí, jeho hlas si jistě vybavíte při vzpo-
mínce na skvěle dabovaný film Tootsie 
a  další snímky s  Dustinem Hoffma-
nem, nebo na  sérii „pana účetního“ 
Fantozziho Paola Villaggia. Václav 
Postránecký se ale také zajímá o  ži-
vot v  Říčanech a  velmi vstřícně se 
staví k  prospěšným projektům, které 
ve  městě vznikají. Proto jsme dostali 
možnost jej oslovit v souvislosti se sbír-
kou na vybudování Stacionáře Olga.

V Říčanech žijete dlouhá léta. Jak se 
vám tady líbí? 
Moc. Jezdil jsem sem jako kluk už 
před šedesáti lety na kole z pražských 
Strašnic, kde jsme bydleli, a  byl to 
pro mne vždycky jeden z těch delších 
cyklistických výletů. Od počátku na-
šeho trvalého pobytu jsem se tu cítil 

skvěle, mé ženě to trvalo tro-
chu déle, ale teď už by do Pra-
hy nešla.

Je něco, co vám ve městě chy-
bí, nebo co byste chtěl změnit?
Chybí mi pokračování praž-
ského dálničního okruhu 
a obchvat samotných Říčan.

V  Říčanech probíhá veřejná 
sbírka na Stacionář „Olga“, 
slyšel jste již o  tomto projek-
tu?
Přiznávám, že jsem se o tom 
dozvěděl od  pana doktora 
Mrázka až v těchto dnech. Je 
to hanba. Přece jenom pobý-
vám víc na nejrůznějších pra-
covištích, nebo na  cestách, 
než doma. Ale chci to do-
hnat, protože taková věc je 
dokladem kulturnosti místa, kde se 
nalézá.

Setkal jste se sám s podobným zaříze-
ním pro nemocné seniory? 
Nesetkal. Jen jsem četl, že existují 
a považuji to za jedinečné zařízení.

Máte ve svém okolí někoho, kdo tento 
typ služeb využívá, nebo by je rád vy-
užíval?
Zaplať pán bůh, nikoho takového 
v okolí nemám, a doufám, že to ještě 
dlouho vydrží, že snad nikdy nebudu 
mít potřebu využít služeb té instituce 
ani já osobně. Přesto jsem připraven 
poskytnout finanční příspěvek na její 
zřízení, a to hned stonásobkem část-
ky 67 korun, která teoreticky připadá 
na  jednoho občana Říčan. Hodnota 
mého příspěvku je tedy 6700 korun.

Jaký je obecně váš vztah ke stáří?
Jen pozitivní. Skoro padesát let se 
považuji za přítele Květy Fialové. 
To se muselo projevit. Stáří je jediný 
možný způsob, jak se dožít vysokého 
věku. Je samozřejmě lepší, když nás 
na téhle cestě provází co nejméně 
bolesti a jiných újem a trápení. Ale 
jsou mezi námi i ti méně šťastnější. 
Ti nám zase ale nabízejí šanci po-
skytnout jim pomoc nad jejich mo-
mentální možnosti. Obec, kde si lidé 
pomáhají, je teprve tím správným 
místem k životu.

Šárka Stoszková

VáClAV POSTráNeCKý:  
Stáří je jediný možný způsob, 
jak se dožít vysokého věku

radní Michal Mrázek s hercem Václavem Postráneckým  
diskutovali na místě, kde má Stacionář již příští rok vyrůst

Toto je finální podoba 
Stacionáře Olga podle 
představ architekta
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Dopravní výchova
Pro zpříjemnění začátku školního roku 
Cesta integrace ve spolupráci s Besipem 
– Ministerstvem dopravy – opět organi-
zuje výuku dopravní výchovy pro 4. tří-
dy ZŠ. Co letošní čtvrťáky čeká? Výuka 
se skládá ze tří čtyřhodinových bloků – 
poprvé se uvidíme na podzim, dvakrát 
pak na  jaře 2014. V  rámci výchovy se 
naučíme, jak se správně chovat na  sil-
nici z pozice cyklisty – dopravní značky, 
křižovatky apod. – a nakonec vše procvi-
číme jízdou na dopravním hřišti.
Letošní jarní části výuky se zúčast-
nilo 15 škol z  Říčan a  regionu Ří-
čanska, 25 tříd, 428 žáků, kteří se 
na  dopravním hřišti vystřídali hned 
dvakrát. Z  důvodů vysoké kapacity 
ZŠ a  nepřízně počasí jsme zapojili 
z MŠ pouze MŠ Čtyřlístek.

Příměstský tábor
Cesta integrace poprvé uspořádala 
příměstský tábor, který byl realizován 
za finanční podpory města Říčany. Bě-
hem jednoho týdne měly děti možnost 
vžít se do role mořeplavců obeplouva-

jících svět, setkat se s indiány a piráty, 
prozkoumat cizí země, zažít prázdniny 
tak, jak se má – kamarádi, výlety, kou-
pání a zmrzlina. Věříme, že se všem 14 
účastníkům tábor líbil a  přispěl k  pří-
jemnému prožití prázdnin.

Bezpečně 
na kole
19. září 2013 se bude opět ko-
nat bezpečnostně preventivní 
akce „Bezpečně na  kole“ pro 
žáky 3. tříd ZŠ. Cílem akce je 
vybavit žáky základními do-
vednostmi a  znalostmi v  do-
pravní oblasti – správným cho-
váním na  chodníku, přechodu 
pro chodce, silnici, poznávat 
základní dopravní značky, znát 
jednoduché křižovatky, povin-
nou výbavu kola apod. Akce 
je podpořena městem Říčany. 
Koná se při příležitosti Evrop-
ského týdne mobility. 

AKCE  
Klubu Cesta
 7. 9. klub „venku“  
  na sokolském hřišti
 10. 9. turnaj ve fotbálku
 19. 9. turnaj v šipkách 
více na webu a facebooku!

Ondřej Vavrečka

Občanská poradna Říčany  
– od září opět standardní provozní doba:
Pondělí: 13.00–17.00 – všeobecné sociální a právní poradenství

Úterý: 13.00–17.00 – sociální a právní poradenství pro oběti trestných činů  
  a domácího násilí

středa: 9.00–12.00, 13.00–17.00 – všeobecné sociální a právní poradenství

Markéta Hubínková
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Co nového 
v Domečku?

Z d r a v í m e 
všechny naše 
příznivce a při-
nášíme násle-
dující ohléd-
nutí za  létem 
a  aktuální na-

bídku aktivit pro nový školní rok.
O prázdninách jsme za grantové podpo-
ry města Říčany a společnosti KORES 
Praha zorganizovali tři týdenní „Cesty 
do  pravěku“. V  průběhu každé „ces-
ty“ jsme s dětmi navštívili ZOO v Tróji 
a  Muzeum Karla Zemana na  pražské 
Kampě, kde jsme si po prohlídce expo-
zice a  zhlédnutí Zemanova kultovní-
ho filmu Cesta do  pravěku vyzkoušeli 
i  proces animace (minutové snímky 
jsou umístěny na  našem webu). Navíc 
si každý účastník vedl svůj prázdninový 
deník a  domů si odnášel vlastnoručně 
vyrobeného dinosaura. 

Výtvarné kurzy pro děti 
Od 6 do 14 let se budou konat v Do-
mečku pravidelně od  16. září 2013 
vždy v  pondělí,  úterý a  ve  čtvrtek 
v obvyklých časech od 13.30 do 14.45 
a od 15.00 do 16.15 hodin. 

Výtvarné kurzy pro 
předškoláky v Mš Srdíčko
Vzhledem k  prostorovému omezení 
školky od září 2013 o možnosti konání 
kroužků jednáme – do uzávěrky tohoto 
čísla prozatím nedošlo s vedením škol-
ky k dohodě. O aktuální situaci vás bu-
deme informovat na našem webu. 

Domečkohraní
Dopolední hlídání dětí od  3 do  6 let 
bude probíhat od  2. září 2013 opět 
v pondělí od 8.00 do 12.00 h a ve čtvr-
tek od 8.00 do 13.00 h. Pokud máte 
zájem, aby k nám vaše děti pravidel-
ně, či nepravidelně docházely, pošle-
te nám o tom prostřednictvím info@
domecek-ricany.cz zprávu co nejdří-
ve. Denní kapacita je omezena na  8 
dětí. Děkujeme.

Výtvarné kurzy pro dospělé
Aktuální nabídku naleznete na úvod-
ní stránce našeho webu. 

Dětské narozeninové oslavy
Pokud z  různých důvodů nechcete, 
nebo nemůžete pořádat narozenino-
vé oslavy vašich dětí doma, nabízíme 
uspořádání oslavy s  výtvarným pro-
gramem v  zázemí naší kreativní díl-
ny. Více informací získáte na  info@
domecek-ricany.cz. 

Pozvánka na 6. ročník 
závodu Jurečkovská šlapka.
Dovolujeme si vás pozvat na tradiční 
cyklistický závod horských kol „Ju-
rečkovská šlapka“, který bude pod 
záštitou našeho sdružení a  grantové 
podpory města Říčany odstartován 
v sobotu 28. září 2013 v areálu plo-
várny Jureček v  Říčanech. Aktuální 
informace naleznete na  www.jurec-
kovskaslapka.cz, kde  je možné se 
na závod přihlásit. 

Libuše Schneiderová
Domeček Říčany, o.s.

www.domecek-ricany.cz

Letošní léto  se v  Mraveništi neslo 
v  duchu pracovitých mravenečků 
ve všech směrech.
Začátkem  července jsme zahájili re-
konstrukci budovy Mateřského cen-
tra a keramické dílny vyhlášením vý-
sledků veřejné zakázky. Následovalo 
podepsání smlouvy o  dílo s  vítězem 

výběrového řízení – firmou Dvořák-
-Karlík s.r.o. a  mohli jsme se pustit 
do  práce. Po  vystěhování všech po-
třebných věcí, nastřádaných za 15 let 
činnosti Mraveniště, jsme přenechali 
práci stavebním odborníkům. Ti se 
pustili do práce dle projektové doku-
mentace, přemístili kotel, vybudovali 
nové sociální zařízení, vybourali příč-
ky, vyměnili radiátory, zásuvky, svět-
la, rozvody vody a kanalizace, položili 
nové podlahy, provedli výměnu oken 
a  závěrem vymalovali. Na  našich 
webových stránkách ve fotogalerii se 

můžete podívat, jak se rekonstrukce 
vyvíjela. 
Nyní probíhají v  Mateřském centru 
úklidové práce a příprava na nový školní 
rok. Máme pro vás připravený bohatý 
program, velký výběr aktivit a  zkuše-
né lektorky. Přijďte se podívat v  týdnu  
 od 9. 9. 2013 na ukázkové hodiny, které 
budou probíhat dle rozvrhu. Všechny 
důležité informace najdete na  našich 
nových webových stránkách www.mra-
veniste.info. V září se na vás těšíme.

Ivana Dudová
koordinátorka Mateřského centra

mateřské centrum v novém aneb rekonstrukce 
zdárně ukončena!
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Vesmír a čtrnáct 
dní se Čtyřlístkem

Možná jste 
i  vy pocíti-
li prvních 
čtrnáct dní 
v  červenci 
změny – 

možná i vám na chvíli zmizel člen ro-
diny, omítka vašeho domu měla jinou 
barvu, nebo jste prostě jen cítili, že je 
něco jinak. Není se čemu divit a  my 
vám konečně přinášíme vysvětlení.
V Lužických horách se totiž tou dobou 
vedl souboj s padouchem jménem Zá-
drhel. Ten se urputně snažil den co den 
měnit české dějiny. Naštěstí se zrovna 
tou dobou na stejné místo sjely ty nej-
šikovnější děti z Říčan a českého seve-
ru a  s  pomocí Bobíka, Pindi, Fifinky 
a  Myšpulína s  ním sváděly urputnou 
bitvu o  zachování správného sledu 
historických událostí.
Přestože se nám každý den podaři-
lo pomocí starého stroje času pře-

nést do  doby, v  níž nastala anomá-
lie, i  tak nám Zádrhel stále unikal. 
Znovu jsme vyráběli Věstonickou 
Venuši, pomáhali jsme Marii Tere-
zii udržet vzdělanost, přesvědčili 
jsme pubertálního Karla IV., aby se 
nedal na  dráhu populárního hráče 
na loutnu, ale stal se králem. Zapálili 
a uhasili jsme s pomocí Libereckého 
hasičského sboru Národní divadlo. 
Jeli jsme k Máchovu jezeru za K. H. 
Máchou i do Muzea Čtyřlístku v Dok-
sech. Přesto ale Zádrhela ne a ne do-
padnout.
Po čtrnáctidenním maratonu už jsme 
byli bezradní a vypravili jsme se do še-
desátých let za  Jaroslavem Němeč-
kem, tvůrcem Čtyřlístku. S  ním se 
nám konečně povedlo vymyslet prostý 
plán – vrátili jsme se o 14 dní zpátky, 
abychom Zádrhela dopadli hned při 
prvním setkání, když ukradl nejnověj-
ší model stroje času. Na pomoc jsme si 
tentokrát přizvali opravdovou policii, 
která Zádrhela zatkla přímo při činu 
a odvezla ho rovnou za mříže!
V  klidu jsme se tak mohli rozloučit 

a  slíbit si, že se tam za  rok potkáme 
znovu. Protože jsme ale byli skvělá 
parta a po všech se nám hned začalo 
stýskat, těšíme se na všechny Říčaňáky 
už 14. 9. ve  14 hod. na  Marvánku, 
kde si společně zahrajeme hru Gorka 
Morka! Zveme samozřejmě i zájemce 
z  řad netáborníků, kteří se chtějí se-
známit s  touto hrou pro všechny vě-
kové kategorie. Více informací a fotek 
najdete na www.vesmir-ricany.cz.
Na  závěr chceme poděkovat všem, 
kdo s  přípravou tábora pomáhali 
a především městu Říčany za podpo-
ru, bez níž bychom Zádrhela nikdy 
dopadnout nemohli!

Anna Řeháková
o. s. Vesmír

Pro děti a rodiče



Rekonstrukce Mateřské školy U Slu-
nečních hodin nabrala skluz jedno-
ho měsíce. Poté, co realizační firma 
na  začátku července nastoupila, vy-
šlo najevo, že se stavba samotná liší 
od původního projektu. Od pondělí 5. 
srpna se stavba naplno rozjela.
„Šlo o  skladby některých konstrukcí, 
kde byl použit oproti projektu zcela 
jiný materiál,“ vysvětluje architektka 
města a vedoucí oddělení investic Ali-
ce Štěpánková.
„Na  začátek se musím omluvit, bylo to 
velmi nemilé překvapení. Projekt musel 
být rychle přepracován včetně posudků 
statiků, změnil se způsob zateplení budovy a doplněny musely 
být i nové položky v rozpočtu,“ popisuje situaci starosta Vla-
dimír Kořen a  doplňuje jej architektka Alice Štěpánková: 
„Všechno bylo připraveno v maximální rychlosti, Rada odsou-
hlasila jednací řízení, které upravilo smlouvu s dodavatelem, 
byla jsem na místě stavby a stavět se už konečně začalo.“
Změnou stavby došlo k navýšení rozpočtu o 1,8 milionu 
korun. K  posunu dochází i  u  harmonogramu pavilonu 
A a B, vnitřní části školky budou k převzetí do poloviny 
září. Interiéru školky se dotkne výměna oken, zevnitř se 
bude do střešní konstrukce foukat izolace a měnit se bude 
elektroinstalace. Vnější části, které zahrnují zateplení 
a novou fasádu, se budou stavět v podzimních měsících.
Samostatnou položkou je pavilon C, kde dojde k mnohem 
radikálnějšímu řešení. Původní střecha se bude muset od-
stranit celá, na její místo budou umístěny panely a poté se 
bude stavět další patro. Termín provozu od nového roku 
by v nástavbě pro takřka padesát dětí neměl být ohrožen. 
Stěhovat se bude muset kuchyně.

Pro děti, jejichž rodiče projeví zájem, budou připraveny 
od 2. září náhradní prostory v ZŠ u Říčanského lesa, kde 
pan ředitel Kohout uvolnil celé křídlo a  prostory školní 
družiny v ZŠ Bezručova, kde je též k dispozici oddělené 
zázemí pro nerušený dočasný provoz mateřské školy.
„Děti budou mít v  ZŠ u  Říčanského lesa vyhrazeno zá-
zemí současné školní družiny, která se dočasně přesune 
do kmenových tříd. Jsou zde skvělé podmínky pro zajištění 
stravování, do dočasné školky se rodiče dostanou vlastním 
vchodem, zajištěn bude i  odpolední spánek, hračky, vše 
tak, jak jsou děti zvyklé. Snažíme se, aby byl pro děti pobyt 
ve škole maximálně pohodlný,“ říká místostarostka Hana 
Špačková a dodává: „Určitě se to podaří zvládnout a pro 
děti to může být i  zpestření. Očekáváme, že doba pobytu 
nepřesáhne tři týdny.“ 
V náhradních prostorách bude kompletní vybavení včetně 
hraček. Děti budou mít zajištěn veškerý komfort.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

ze života škol(ek)

 

 

Potíže s projektem rekonstrukce mŠ U Slunečních 
hodin překonány, stavba od srpna běží 
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ze života škol(ek)

O  prázdninách jsme 
v  NEMU pořádali tematicky 
zaměřené týdny. Jezdili jsme 
na  ponících, objevovali di-
nosaury, učili se angličtinu 
a  vyvolávali strašidla pomo-
cí pokusů.  Mnoho zájemců 
měla i  „školka vaření“. Děti 
si vyrobily vlastní kuchařku, 

společně jsme vařili a pekli mnoho jídel. To nás inspirovalo 
k otevření kroužku vaření pro děti navštěvující naši školku.

Kroužek vaření
V odpoledních hodinách budou malí kuchtíci pod dozo-
rem paní učitelky vařit a  péct různé dobroty. Hnětením 
těsta, strouháním a vykrajováním si děti procvičí jemnou 
motoriku, uplatní fantazii při zdobení mufinků a hlavně 
je potěší, že dobrotou budou moci obdarovat svoje rodiče 
a kamarády. K tomuto účelu jsme zakoupili horkovzduš-
nou troubu a mnoho pomůcek pro děti na vaření a pečení.

Dotyková interaktivní obrazovka a logopedie
V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické pre-
vence v předškolním vzdělávání“ naše MŠ uspěla a obdr-
žela grant od Ministerstva školství ve výši 79.000 Kč na vy-
bavení učebny interaktivní dotykovou obrazovkou a dalším 
IT zařízením. Součástí vybavení jsou i výukové programy 
zaměřené na logopedii. Programy budou využívat jak naše 
paní učitelky  v  rámci předškolní výuky, tak speciální pe-
dagožka, která působí v  NEMU každou středu v  rámci 
logopedické prevence. Do programu „Hrátky s jazýčkem“ 
jsou zahrnuty děti s opožděným vývojem řeči, děti s dysfá-

sií a dalšími řečovými poruchami. Do programu se mohou 
přihlásit i děti, které do MŠ NEMO nechodí. Podmínkou je 
aktivita rodičů a spolupráce s klinickou logopedkou. Více 
informací získáte u Evy Myškové na tel: 606 627 752.

Wattsenglish v NEMU
V MŠ NEMO klademe důraz na rozvoj jazykových schop-
ností dětí. Součástí našeho vzdělávacího programu je i se-
znamování s angličtinou. K naplnění tohoto záměru jsme 
se rozhodli využít metodiku Wattsenglish, která obsahuje 
materiály pro pedagogy, DVD pro děti s krásnými pracov-
ními sešity a  další vzdělávací podporu, podněty a  mate-
riály  pro rodiče. Metodiku budou využívat paní učitelky 
z MŠ NEMO v běžných třídách při chvilkách s angličti-
nou i pedagožka z bilingvní třídy FROGS.  

Přejeme všem našim bývalým a  stávajícím žáčkům  úspěš-
ný start do nového školního roku. 

Paní učitelky z MŠ NEMO 

Nový školní rok je ve znamení novinek v mŠ NemO

Sbírka víček pro maxima 
pokračuje i na podzim
Pro všechny, kteří společně sbírali víčka od  plastových 
lahví, aby pomohli nemocnému chlapečkovi Maximkovi, 
máme skvělou zprávu a  poděkování od  jeho maminky. 
Víček, která jste doručili k nám do informačního centra, 
bylo bezmála 400 kilogramů, za  které rodiče Maxima 
obdrželi téměř dva a půl tisíce korun. Za ně mu pořídili 
novou zdravotní matraci do větší postýlky, protože do té 
původní se už nevešel. Od všech ostatních dárců z Prahy, 
Kostelce a jiných měst a obcí, rodina získala dohroma-
dy 3,7 tuny víček, takže bude moci zaplatit Maximkovi 
ozdravný pobyt v lázních.
Rádi bychom proto ve sbírce pokračovali dál, a to během 
celého podzimu až do  Vánoc. Školy, školky, úřady i  re-
staurace – všichni se můžete zapojit a víčka opět schra-

ňovat ve svých prostorách, na konci roku bychom je zase 
shromáždili v infocentru a předali rodině Maximka. Tře-
ba se tentokrát podaří nasbírat ještě více!

Redakční rada
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ze života škol(ek)

Přípravka 
v Nerudovce
Všechno je jednou poprvé, a  to pla-
tí i  pro výuku žáků přípravné třídy 
ve  školním roce 2012/2013 v  ZŠ 
Nerudova. V  minulém školním roce 
bylo 12 dětí s  odkladem školní do-
cházky vyučováno podle ŠVP „Klíček 
ke  vzdělání“. Vzhledem k  počtu dětí 
ve  třídě byl možný individuální pří-
stup k žákům. Kromě rozšíření a pro-
hloubení vědomostí a  znalostí dětí 
jsme se zaměřovali na jejich sociální 
a komunikační dovednosti.
Kromě výuky se celý kolektiv třídy 
v  průběhu školního roku zúčastnil 
celé řady kulturních akcí (koncerty, 
činoherní a  operní divadelní před-
stavení, výstavy…). Za  zmínku stojí 
i  účast a  1. místo v  soutěži „Koleč-
ka a  páčky“, pořádané ZUŠ Říča-
ny. Znalosti a  dovednosti z  oblasti 

environmentální výchovy, rovněž 
oceněné prvním místem, prokázali 
naši žáci v  soutěži přípravných tříd 
a předškoláků z Říčan.
V  červnu jsme se s  absolventy pří-
pravné třídy rozloučili, v září nastou-

pí do  1. tříd na  základních školách 
v Říčanech a blízkém okolí.
A co popřát našim bývalým i budoucím 
žákům? No přece hodně úspěchů, a ať 
se všem ve škole líbí!

Eva Divíšková

Zastupitelé Říčan schválili na  svém 
srpnovém zasedání investiční záměr 
na  výstavbu nové mateřské školy 
Labská. Vedení města našlo pro stav-
bu zařízení, které pojme až 112 dětí, 
vhodný městský pozemek u křižovat-
ky Otavská–Labská. Celkové před-
pokládané náklady na  projekt jsou 
přes 20 milionů korun, město chce 
peníze získat z Regionálního operač-
ního programu Střední Čechy.
„Středočeský kraj se velmi dobře rozhodl 
posílit finance ve výzvě na stavbu mateř-
ských škol. My se téhle soutěže musíme 
za  každou cenu zúčastnit, nedostatek 
míst ve školkách je opravdu vážným soci-
álním problémem. Musíme teď zapnout 
všechny síly, abychom stihli projekt 
a žádost připravit,“ říká starosta města 
Vladimír Kořen /Klidné město/.   
Původně bylo ve výzvě alokováno jen 50 
milionů korun, tedy na  maximálně tři 
školky v  kraji. Výzva ale byla finančně 
posílena a nyní se soutěží o 200 milionů. 
Město Říčany se teď velmi rychle snaží 
připravit a dokončit stavební projekt.   
„Jsem rád, že hejtman dodržel slib a do-

šlo k navýšení peněz do výzvy na výstavbu 
školek. Protože však termín pro podání 
žádosti zůstal 30. 9., rozhodli jsme se jít 
cestou typizovaného projektu, který byl 
realizován na jiném místě v ČR. Tím jsme 
maximálně urychlili přípravu výstavby 
tak, abychom se do té doby pokusili získat 
požadované územní rozhodnutí,“ dopl-
ňuje radní pro infrastrukturu a krajský 
zastupitel Miloslav Šmolík /ODS/. Plá-
novaná kapacita zařízení bude 4 třídy 
pro 28 dětí, celkem zajistí předškolní 
docházku až 112 dětem. 
„Školka by se měla postavit na  měst-
ském pozemku u  křižovatky Otavská–
Labská. Pozemek o  velikosti necelých 
5000 metrů je vhodný i z hlediska územ-
ního plánu. Můžou na něm vznikat stav-
by pro školství, zdravotnictví, sociální 
péči a  kulturu – v  zastavitelné části 
obce,“ říká architekt Dominik Land-
kammer z oddělení investic města.
Investice do  kompletní novostavby 
mateřské školy v  Říčanech by po-
mohla se závažným problémem ka-
pacity městských školek. Přesto, že 
se v současné době navyšuje kapacita 

MŠ U  Slunečních hodin pro dalších 
asi 50 dětí, situaci s  nedostatkem 
míst pro předškolní děti to nevyřeší. 
Opakovaně se každý rok do  říčan-
ských veřejných školek nevejde větši-
na tříletých i čtyřletých dětí. 
„V  případě, že se město vydá touto 
cestou a  podaří se tuto dotaci získat, 
bylo by možné příští jaro začít stavět, 
a  vzhledem k  termínům nejzazšího 
ukončení fyzické realizace projektů by 
se vše do roku 2015 muselo stihnout,“ 
upřesňuje Dominik Landkammer.
Celková investice činní 20,3 milionů 
korun, z toho v současné dotační vý-
zvě jsou uznatelné náklady maximál-
ně 20 milionů korun. 
„Příprava je samozřejmě daleko širší,“ 
doplňuje místostarostka Hana Špač-
ková /Klidné město/, v  jejíž gesci je 
školská problematika: „Musíme při-
pravit celý provoz, vytvořit úplně novou 
příspěvkovou organizaci, zapsat škol-
ku do rejstříku, najmout učitele apod. 
Držte nám palce, ať to vyjde!“ 

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

město plánuje postavit novou mateřskou 
školu až pro 112 dětí
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Program Ekoškola je mezinárodní 
vzdělávací program, jehož hlavním 
cílem je, aby žáci snižovali ekolo-
gický dopad školy a  svého jednání 
na  životní prostředí a  zlepšili pro-
středí ve  škole a  jejím okolí. Vzdě-
lávací program je určen pro základní 
a  střední školy. Žáci a  učitelé spolu 
aktivně spolupracují. Postup práce 
je určen 7 kroky, které školu a  její 
Ekotým provedou celým programem 
a zaručí naplnění kriterií pro získání 
mezinárodního ocenění. Tématům 

Ekoškoly se školy věnují ve  výuce, 
v  rámci projektových dnů a  týdnů 
nebo tematických dnů. U každého té-
matu může škola realizovat množství 
praktických činností ve škole či v  je-
jím okolí. Nemusí se vždy jednat o fi-
nančně náročné opatření, stačí začít 
něčím malým, například zavírat ko-
houtek s vodou či zbytečně nesvítit.
Dne 21. 5. 2013 na  naší škole pro-
běhl EKOLOGICKÝ AUDIT, jehož 
cílem bylo zjistit, jak Ekotým fungu-
jící při škole naplňuje jednotlivá kri-
téria určená pro dosažení titulu Eko-
škola. Výsledný verdikt byl očekáván 
s  velkou nedočkavostí. Následně 

však práce všech byla oceněna a titul 
Ekoškola je NÁŠ. Slavnostní předá-
ní se konalo v  Senátu parlamentu, 
což dodalo celé záležitosti jistou 
důležitost a nezapomenutelnost pro 
všechny zúčastněné. Platnost titulu 
Ekoškola je vždy dva roky. Doufej-
me, že i nadále udržíme krok a titul 
za dva roky obhájíme.
Program Ekoškola neprobíhá pouze 
v  České republice, ale také v  dalších 
52 zemích světa a  celosvětově se ho 
účastní přes 25.000 škol. Jeho mezi-
národním koordinátorem je nezisko-
vá organizace FEE (Foundation for 
Environmental Education).

Základní škola Bezručova
surovina Kilogramy

PAPÍR 11 075 kg
HLINÍK 647, 27 kg

CELKEM 11 722,27 kg

1. Základní škola (Náměstí)
surovina Kilogramy

PAPÍR 15 380 kg
HLINÍK 200 kg

CELKEM 15 580 kg

Základní škola u Říčanského lesa
surovina Kilogramy

PAPÍR 8 530 kg
HLINÍK 190 kg

CELKEM 8 720 kg

Základní škola Nerudova
surovina Kilogramy

PAPÍR 10 530 kg
HLINÍK 45,2 kg

CELKEM 10 575,2 kg

Vyhodnocení sběrové soutěže v rámci projektu Patriot
Soutěže se účastnily 4 základní školy v Říčanech (viz. níže). Soutěž 
probíhala po celý rok, vyhodnocení probíhalo v rámci celé školy.

Všechny školy budou odměněny poukázkou na nákup pomůcek pro další ekologický rozvoj.
Děkujeme všem školám za spolupráci a aktivní přístup k třídění odpadu.

Když už U leSA, 
tak proč ne eKO?!
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Kurz ZdrSEM Mama je zaměřen na poskytování první po-
moci dětem do pěti let. Je určen hlavně rodičům a všem, 
kdo pracují s dětmi.
Kdy: v sobotu 5. října od 9 do 17 h
Kde: Říčanská hájovna u Světic
Více informací naleznete na  www.lesniklubpraminek.cz 
nebo na tel. 731 523 025. 

Olga Jarkovská

Kroužky v Pramínku od září
Od  září budou v  Lesním klubu Pramínek probíhat tyto 
kroužky:

Hudební odpoledne s Janem Vávrou 
(v pondělí od 14.45 do 15.45)
Odpolední kruh, ve kterém lektor s dětmi zpívá a rytmizu-
je s bubnem písně od klasických českých dětských, lido-
vých, až po africké nebo indiánské. Děti se tak učí základy 
rytmiky a hudebního cítění a spolupráce. 

Dramatická dílnička s Petrou Jančovou 
(v úterý od 14.45 do 15.45)
Dílna je vedena formou přípravných her a cvičení dramatic-
ké výchovy, improvizací, dramatizací pohádek a příběhů.

Přírodovědný kroužek s Kateřinou 
Čihákovou (ve středu od 15.30 do 17.00)
Kroužek seznamuje děti s  přírodou v  okolí Říčanské 
hájovny, prostřednictvím vlastního pozorování, jedno-
duchých experimentů, kreslení a  tvoření z  přírodních 
materiálů. Součástí pravidelné činnosti bude také péče 
o zahradu na hájovně.

Výtvarný kroužek s Veronikou Blažkovou 
(ve čtvrtek od 14.30 do 16.00)
Hlavním cílem výtvarného kroužku je rozvoj přirozeného 
a  spontánního dětského výtvarného projevu, který jde 
ruku v ruce s rozvojem tvořivosti a fantazie. Cesta k dět-
skému výtvarnému vyjádření povede skrze jejich vlastní 
prožitky, pozorování a vnímání světa reálného i fantazij-

ního. Děti budou poznávat různé výtvarné materiály, učit 
se s  nimi pracovat, ovládat je a  odkrývat jejich výtvarné 
možnosti. Náplní bude práce plošná, trojrozměrná a vý-
tvarná práce s prostředím přírody. 
Kroužky jsou určeny pro děti od 4 do 7 let, cena je 1100 Kč 
za pololetí (výtvarný kroužek 1200 Kč). 
Přihlášky posílejte na email lesniklubpraminek@seznam.
cz, více informací na www.lesniklubpraminek.cz. 
Kroužky začínají v týdnu od 16. září 2013. 

Lesní rodinné dopoledne
Od  září bude dopoledne probíhat každý lichý čtvrtek 
od 10 do 12 hodin v týpí u hájovny. Lesní dopoledne na-
bízí příjemný prostor ženám s malými dětmi pro sdílení, 
tvoření a relaxaci. Je zakončeno společným obědem. Více 
info na  tel. 731  523  025 (Olga Jarkovská) anebo les-
niklubpraminek@seznam.cz.
12. 9. – Hliněné kuličky
26. 9. – Výroba mečíků, praků – oslava sv. Michaela
10. 10. – Mandaly z přírodnin, povídání o cyklické ženě

Rodiče si vylepšili školku
Komunita rodičů a příznivců dobudovala zázemí Lesní-
ho klubu Pramínek. O prázdninách během několika bri-
gád byla dokončena vnější hliněná omítka s  barevným 
logem, položena cesta z kamenů a děti mají také novou 
skluzavku. 
Za pomoc všem děkujeme, právě na ní je založen princip 
komunitní lesní školky. 

Olga Jarkovská
koordinátorka

Pramínek pořádá seminář první pomoci zážitkem ZdrSem mama

Hola, ¿cómo estás?Hallo, wie geht‘s?Salut, comment ça va?Hello, how are you?

S námi jim porozumíte!

Při Dnech otevřených dveří uvidí-
te, co v LANGFOR znamená „hlavu 
vzhůru“. Jazyková škola LANGFOR 
založila výuku na nejlepších vyzkou-
šených metodách, dala je do rukou 
zkušeným profesionálům s dlouhole-
tou praxí a to vše podpořila nejnovější 
technikou. Jako první jazyková škola 
ve Středočeském kraji vybavila své 
učebny interaktivními tabulemi, kte-
ré vám umožní soustředit veškerou 
energii jen na učení, jež je díky této 
technologii účinnější, snadnější a zá-
bavnější. Věřte tomu, že to oceňují 
nejen děti, které navštěvují některý 
z dětských kurzů, ale i dospělí.

Interaktivní výuka 
Interaktivní tabule ukáže, že slova 

hlavu vzhůru neznamenají jen po-
vzbuzení. Během výuky budete mít 
skutečně hlavu vzhůru. Neskláníte se 
nad učebnicí, nic do ní nezapisujete, 
nehledáte odstavce a cvičení. Učeb-
nici máte totiž během hodiny přímo 
před sebou, na tabuli. Je potřeba ně-
jaký článek zvětšit? Žádný problém. 
Je potřeba na tabuli do zobrazené 
učebnice doplňovat správná slova? 
Kreslit propojení mezi výrazy? Psát 
odpovědi? Něco zvýraznit? Připojit 
poznámku? Žádný problém. Přesně 
k tomu slouží interaktivní tabule.  

Její možnosti tím ale nekončí. Vý-
uka je pestrá, atraktivní a účinná také 
díky možnosti přehrávat na interak-
tivní tabuli zvukové záznamy, ukázky 
filmů a videoklipů.

4 hodiny zdarma 
na vyzkoušení

Pokud vám k rozhodnutí zapsat 
se do některého kurzu nebude sta-
čit návštěva Dnů otevřených dveří 
5. a 10. září, má pro vás LANGFOR 
nabídku, která se, jak se říká, nedá 
odmítnout. Vyzkoušejte si výuku a zú-
častněte se čtyř hodin vámi vybraného 
kursu pro dospělé se zárukou vrácení 
100 % kurzovného v případě odstou-
pení z kurzu. Věříme, že vás moderní 
a účinné metody spolu s profesionál-
ním přístupem zkušených pedagogů 
přesvědčí, že jste nastoupili cestu, 
na jejímž konci budete rozumět a mlu-
vit jazykem, který jste v srpnu letošní-
ho roku ještě neovládali.

Zápis začíná
Máte pocit, že nemáte čas začít se 

učit cizí jazyk? Nemáte chuť či odva-
hu znovu to zkoušet po předchozích 
špatných zkušenostech? Bojíte se, 
že bude výuka náročná a nezáživ-
ná? V tom případě – hlavu vzhůru. 
Navštivte www.langfor.cz, kde pře-
hledně zjistíte, jaké kurzy se oteví-
rají a kolik je volných míst. Vyberte 
si kurz a online se zapište. Nakonec 
uvidíte, že jazyková škola LANGFOR 
našla způsob, jak vám cestu k osvo-
jení cizího jazyka maximálně usnad-
nit. Dokazuje to ostatně už dvanáct 
let a potvrzují to tisíce spokojených 
žáků. Tomu se říká prověřená kvalita.

Neváhejte, jazyková škola 
LANGFOR v Říčanech již zahájila 
zápisy do podzimních kurzů 2013.

Jazyková škola LANGFOR
17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany
Tel. 323 606 096
E-mail: info@langfor.cz
Provozní doba kanceláře:
Pondělí–Čtvrtek: 9–12, 14–17 hodin
www.langfor.cz

Hlavu vzhůru!
Letos už se do toho konečně pustíte. Do čeho? Do studia cizího jazyka. 

A nejen pustíte, dojdete až k úspěšnému završení, kdy se v novém jazyce do-
kážete domluvit. Navštivte Dny otevřených dveří 5. a 10. září v Jazykové ško-
le LANGFOR v Říčanech a bude vám jasné, že tentokrát to dobře dopadne.

„Zavolejte nám. 
Rádi Vám s výbě-
rem kurzu poradí-
me a bude-li potře-
ba, vytvoříme pro 
Vás učební plán 
přímo na míru.“

ředitel školy Mgr. Jan Plecháček

Dny otevřených dveří 
5. a 10. září 2013
9:00–18:00 
Přijďte se podívat, jak se učí cizí jazyk 
na interaktivní tabuli. 

•  v Říčanech již 12 let
•  angličtina, němčina, španělština, 

francouzština, čínština a další 
•  první interaktivní výuka v jazykové 

škole ve Středočeském kraji
•  desítky kurzů pro dospělé a pro děti 
•  kurzy na míru
•  individuální přístup, malé skupin-

ky žáků 
•  zkušení lektoři
•  4 hodiny na vyzkoušení zdarma
• nově kurzy i v Kostelci nad Č. l.

Kuryr_0913PR_Langfor_work1.indd   2 13.08.13   9:27

Těšíme se na studenty, kteří přijdou odpočatí po prázdninách s elánem do nového školního roku. Ať je pro všechny 
úspěšný a pohodový.
Oznamujeme, že přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky ke studiu na střední škole pro žáky 5. ročníků 
ZŠ začínají 30. září 2013 od 15.00 hodin v budově školy. Bližší informace získáte na telefonu 323 632 590  nebo 
na stránkách školy www.mkg.cz.

Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia
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Hola, ¿cómo estás?Hallo, wie geht‘s?Salut, comment ça va?Hello, how are you?

S námi jim porozumíte!

Při Dnech otevřených dveří uvidí-
te, co v LANGFOR znamená „hlavu 
vzhůru“. Jazyková škola LANGFOR 
založila výuku na nejlepších vyzkou-
šených metodách, dala je do rukou 
zkušeným profesionálům s dlouhole-
tou praxí a to vše podpořila nejnovější 
technikou. Jako první jazyková škola 
ve Středočeském kraji vybavila své 
učebny interaktivními tabulemi, kte-
ré vám umožní soustředit veškerou 
energii jen na učení, jež je díky této 
technologii účinnější, snadnější a zá-
bavnější. Věřte tomu, že to oceňují 
nejen děti, které navštěvují některý 
z dětských kurzů, ale i dospělí.

Interaktivní výuka 
Interaktivní tabule ukáže, že slova 

hlavu vzhůru neznamenají jen po-
vzbuzení. Během výuky budete mít 
skutečně hlavu vzhůru. Neskláníte se 
nad učebnicí, nic do ní nezapisujete, 
nehledáte odstavce a cvičení. Učeb-
nici máte totiž během hodiny přímo 
před sebou, na tabuli. Je potřeba ně-
jaký článek zvětšit? Žádný problém. 
Je potřeba na tabuli do zobrazené 
učebnice doplňovat správná slova? 
Kreslit propojení mezi výrazy? Psát 
odpovědi? Něco zvýraznit? Připojit 
poznámku? Žádný problém. Přesně 
k tomu slouží interaktivní tabule.  

Její možnosti tím ale nekončí. Vý-
uka je pestrá, atraktivní a účinná také 
díky možnosti přehrávat na interak-
tivní tabuli zvukové záznamy, ukázky 
filmů a videoklipů.

4 hodiny zdarma 
na vyzkoušení

Pokud vám k rozhodnutí zapsat 
se do některého kurzu nebude sta-
čit návštěva Dnů otevřených dveří 
5. a 10. září, má pro vás LANGFOR 
nabídku, která se, jak se říká, nedá 
odmítnout. Vyzkoušejte si výuku a zú-
častněte se čtyř hodin vámi vybraného 
kursu pro dospělé se zárukou vrácení 
100 % kurzovného v případě odstou-
pení z kurzu. Věříme, že vás moderní 
a účinné metody spolu s profesionál-
ním přístupem zkušených pedagogů 
přesvědčí, že jste nastoupili cestu, 
na jejímž konci budete rozumět a mlu-
vit jazykem, který jste v srpnu letošní-
ho roku ještě neovládali.

Zápis začíná
Máte pocit, že nemáte čas začít se 

učit cizí jazyk? Nemáte chuť či odva-
hu znovu to zkoušet po předchozích 
špatných zkušenostech? Bojíte se, 
že bude výuka náročná a nezáživ-
ná? V tom případě – hlavu vzhůru. 
Navštivte www.langfor.cz, kde pře-
hledně zjistíte, jaké kurzy se oteví-
rají a kolik je volných míst. Vyberte 
si kurz a online se zapište. Nakonec 
uvidíte, že jazyková škola LANGFOR 
našla způsob, jak vám cestu k osvo-
jení cizího jazyka maximálně usnad-
nit. Dokazuje to ostatně už dvanáct 
let a potvrzují to tisíce spokojených 
žáků. Tomu se říká prověřená kvalita.

Neváhejte, jazyková škola 
LANGFOR v Říčanech již zahájila 
zápisy do podzimních kurzů 2013.

Jazyková škola LANGFOR
17. listopadu 133/17, 251 01 Říčany
Tel. 323 606 096
E-mail: info@langfor.cz
Provozní doba kanceláře:
Pondělí–Čtvrtek: 9–12, 14–17 hodin
www.langfor.cz

Hlavu vzhůru!
Letos už se do toho konečně pustíte. Do čeho? Do studia cizího jazyka. 

A nejen pustíte, dojdete až k úspěšnému završení, kdy se v novém jazyce do-
kážete domluvit. Navštivte Dny otevřených dveří 5. a 10. září v Jazykové ško-
le LANGFOR v Říčanech a bude vám jasné, že tentokrát to dobře dopadne.

„Zavolejte nám. 
Rádi Vám s výbě-
rem kurzu poradí-
me a bude-li potře-
ba, vytvoříme pro 
Vás učební plán 
přímo na míru.“

ředitel školy Mgr. Jan Plecháček

Dny otevřených dveří 
5. a 10. září 2013
9:00–18:00 
Přijďte se podívat, jak se učí cizí jazyk 
na interaktivní tabuli. 

•  v Říčanech již 12 let
•  angličtina, němčina, španělština, 

francouzština, čínština a další 
•  první interaktivní výuka v jazykové 

škole ve Středočeském kraji
•  desítky kurzů pro dospělé a pro děti 
•  kurzy na míru
•  individuální přístup, malé skupin-

ky žáků 
•  zkušení lektoři
•  4 hodiny na vyzkoušení zdarma
• nově kurzy i v Kostelci nad Č. l.

Kuryr_0913PR_Langfor_work1.indd   2 13.08.13   9:27

ze života škol(ek)



ze života škol(ek)

Druhý týden v  červenci odcesto-
val Komorní orchestr ZUŠ Říčany 
na  reciproční zájezd do  Toskánska, 

do krásného historického města Pis-
toia. Byli jsme přijati velmi vřele a sr-
dečně všemi členy italského hudební-
ho sdružení, jazyková bariéra padla 
téměř okamžitě na  společné večeři 
a při fotbalovém zápase. 
Muzikanti z  říčanské ZUŠ zkoušeli 
a koncertovali se členy  italského or-
chestru MABERLINER. Program 

Základní umělecká škola byla za-
ložena 1. září 1953. Pro děti, rodiče 
a  veřejnost je připraveno množství 
akcí, o  kterých vás budeme v  prů-
běhu roku inftormovat. Oslavy za-
hájil Slavnostní koncert, a  to 29. 
srpna 2013 na  jižní terase zámku 
Konopiště a 30. srpna 2013 v kapli 
v Olivovně. Ve společném programu 

vystoupil Komorní orchestr ZUŠ 
Říčany a  Orchestr MABERLINER 
z  Itálie. Diriguje Riccardo Cirri 
(Itálie) a  Josef Brázda (ČR). Só-
listou bude klarinetista Benjanim 
Sirovátka, z  klarinetové třídy pana 
uč. Petra Sinkule.
V prostorách Staré radnice bude od 13. 9.  
– 30. 10. 2013 probíhat reprezentativní 
výstava výtvarného oboru ZUŠ. 

Hudební obor
Veškeré informace potřebné k  zahá-
jení školního roku v ZUŠ budou zve-
řejněny od  28. srpna 2013 na  www.
zusricany.cz. Doufáme, že nedojde 
ke  stejnému kolapsu našich stránek 
jako na konci června, při zápisu dětí 
do  ZUŠ. V  letošním roce nedojde 
k nějakým zásadním změnám, vyjma 
výtvarného oboru.

Výtvarný obor
Vzhledem k  tomu, že v  současné době 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy 
výtvarného oboru v  ulici Pod školou, 
která skončí pravděpodobně na  konci 
října, bude VO pracovat prozatím v pro-
vizorních podmínkách, a  to v  budově 
v  Olivově ulici (vedle potravin Růžek) 
na  Masarykově náměstí. Předběžné 
rozdělení dětí do  jednotlivých skupin 
bude vyvěšeno na  našich webových 
stránkách, vyučovací hodiny se oproti 
loňskému roku ve VO nijak nezmění. 

Taneční obor
Taneční obor se bude stále vyučo-
vat v ZŠ v Bezručově ulici. Na konci 
října se výuka přestěhuje do  nově 
zrekonstruované budovy Pod školou 
na Masarykově náměstí, kde vznikne 

taneční studio pro žáky ZUŠ. Děkuji 
paní ředitelce ZŠ Bezručova Marii 
Lejčkové za  poskytnutí azylu pro 
naše taneční oddělení!

Noví pedagogové
Ráda bych v na-
šem pedago-
gickém sboru 
přivítala paní 
učitelku  Hele-
nu Duškovou, 
která převezme 
kompletně vý-
uku v  pobočce 
VO ve Strančicích.
Prosím tedy rodiče a  děti, aby sle-
dovali průběžně naše webové strán-
ky. Pokud zde nenajdete potřebnou 
informaci, zavolejte nám, rádi vám 
odpovíme a  umístíme informaci pro 
všechny ostatní zájemce na web.
Přeji vám všem úspěšný vstup do no-
vého školního roku 2013/2014 
a za celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ 
se těšíme na spolupráci.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

ŽIVOT PŘED KATEDROU
Poslední umělecká soutěž v projektu 
,,PATRIOT“ se bude týkat fotografie. 
Děti ze základních škol v  Říčanech 
budou mapovat své oblíbené činnosti 
na jednotlivých školách. Bližší infor-
mace přineseme v následujícím čísle 
Kurýru. Nutno ještě zmínit, že m ěsto 
Říčany při té příležitosti přispělo kaž-
dé škole finanční částkou na  nákup 
fotoaparátů. Děkujeme!

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

ZUŠ Říčany oslavuje v roce 2013/2014 60 let od svého založení

Zájezd Komorního orchestru ZUŠ do Toskánska
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Ženský pěvecký sbor Sirény vstou-
pil do povědomí říčanské veřejnosti 
na podzim 2004. S myšlenkou obo-
hatit kulturní život v  kraji o  nové 
hudební těleso přišel tehdejší ředi-
tel ZUŠ Říčany, dnes doyen tohoto 
hudebního ústavu Bohumil Prů-
cha. Činnost souboru letos zahájí 
už neuvěřitelnou 10. sezónu. 
Byla bohatá, jak svědčí ohlasy veřej-
nosti, tak náročná pro Sirény.„Reper-
toár od Bacha po Vlacha, duchovní vo-
kální skladby, spirituály, lidové písně, 
známé jazzové písně. Vybraly jsme si 
repertoár, abychom byly svým progra-
mem přístupnější více posluchačům 
a  milovníkům hudby,“ říká sbormis-
tryně  Martina Červená, která učí 
na této známé hudební škole od roku 
2004.
„Zajímavá byla spolupráce s  Říčan-
ským Komorním Orchestrem na  Vá-
nočním koncertě v  roce 2006 pod 
vedením dirigenta Pavla Chovance,“ 
potvrzuje tehdejší ředitel ZUŠ Bohu-
mil Průcha.
Lidé s povděkem vzpomínají na ne-
zapomenutelné zážitky spojené 
s  podmanivým zpěvem členek sou-

boru Sirén. Pravidelné akce, jako je 
každoroční otevírání studánky u sv. 
Anny ve  Strančicích, Vánoční zpí-
vání na  náměstí v  Říčanech u  sva-
řeného vína či koncerty v  kostelech 
i  hospicích jsou odměněny pořád-
nou dávkou zadostiučinění každého 
člena sboru.
Kdy se členové scházejí? Zkoušky 
jsou každý čtvrtek od  října do  červ-
na v  18.30 v  sále ZUŠ v  Říčanech. 
Pozor! Sirény stále přijímají nové 
kolegyně. Jaký věk musí mít? „Od 12 
do  100 let,“ usmívá se sympatická 
sbormistryně Martina a  dodává, že 

si zájemkyni o  zpívání ráda vyslech-
ne. Neváhejte, objevte v sobě trochu 
zdravé odvahy a přihlaste se! 
Věřte, že se na  vás těší celý kolektiv 
Sirén. Samozřejmě i  budoucí poslu-
chači.

ac

společných koncertů se skládal 
od  klasické hudby českých mistrů 
až po  hudbu XX. století, či hudbu 
filmovou. Oba orchestry spojily své 
síly pod taktovkou českého dirigenta 
Josefa Brázdy a  italského dirigenta 
Riccarda Cirri. Sólisté programu byli 
také mezinárodní – italská sopranist-
ka Silvia Perrone a klarinetista za ří-
čanské zušky Benjamin Sirovátka.

Mimo pravidelných zkoušek pro-
běhly dva koncerty, jeden v horském 

středisku San Marcello a  druhý 
v  Pistoi. Vystoupení v  mateřském 
městě bylo součástí velkého letního 
hudebního festivalu a na obou kon-
certech sklidil mezinárodní orchestr 
zasloužené ovace.

Ve  zbývajícím čase jsme měli mož-
nost navštívit historické pamě-
tihodnosti, např. starobylé lázně 
Porreta či okouzlující město Lucca, 
kde se bylo opravdu na  co dívat. 
Nechyběla ani návštěva Florencie 

a  prohlídka historického centra 
města Pistoia. Vše za účasti našich 
italských přátel.

Naše italské přátele jsme v Říčanech 
přivítali od  25. do  31. 8.2013. Při-
pravili jsme pro ně stejně zajímavý 
týden, jako oni pro nás v Toskánsku.

Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany

Nechte se unést 
Sirénami
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PODĚKOVÁNÍ
Vážená p. učitelko Jitko Pasková, přijměte touto cestou 
naše poděkování za vaši vysoce odbornou a obětavou práci 
s našimi třeťáčky. Naše děti jste učila pouze rok, ale i to stačí 
k tomu, abychom „záviděli“ vašim budoucím žákům a jejich 
rodičům v ZŠ na Masarykově náměstí. Jste další z početné řady 
aprobovaných, schopných a velmi oblíbených pedagogů, kteří 
školu opustili. Přejeme vám ve vaší další pedagogické činnosti 
hodně úspěchů a vedení, které si bude vaší práce vážit. 

Rodiče žáků 3.A, školy ZŠ u Říčanského lesa

Pro všechny sportovce, kteří si nestihli 
vyzkoušet v letním období žluté koloběž-
ky zapůjčené svazkem obcí Ladův kraj, 
máme skvělou zprávu – půjčovna kolo-
běžek v informačním centru bude otevře-
na ještě celé září, a v případě, že nás čeká 

teplý podzim, tak až do konce října. Nadále platí prodlouže-
ná otevírací doba každý den i v sobotu do 17 hodin, ve státní 
svátek pak od 10 do 15 hodin. A během týdne sportu od 9. 
do 14. září budou koloběžky půjčovány zcela zdarma!
Pro milovníky historie máme také potěšující zprávu. 
Do nabídky jsme zařadili knihu „Město Říčany v minulos-

ti i přítomnosti“, která by neměla chybět v knihovně žád-
ného místního patriota, a která je rovněž skvělým tipem 
na vánoční dárek. Knížky jsou již na skladě, můžete si je 
přijít prohlédnout i koupit – a pokud by na vás nezbyly, 
budeme přijímat objednávky na další zásilku.
A protože se již pomalu blíží konec roku, je čas myslet také 
na nové kalendáře. Letos jsme zajistili v předstihu kalen-
dáře s obrázky Josefa Lady na rok 2014. Hlavně turisté, 
kteří o prázdninách zavítali do Říčan, ocenili možnost si 
kalendář zakoupit. Několik kousků tímto způsobem od-
cestovalo například na Slovensko nebo do Anglie. Přijďte 
si je koupit včas i vy.

Informační centrum – půjčovna koloběžek i v září a říjnu, 
historická kniha o Říčanech již v prodeji

Dne 21. 9. 2013 by se dožil náš tatínek Jindřich 
Stehlík 90 let. 
Kdož jste ho znali, vzpomeňte na jeho památku. 

Manželka a děti s rodinou 

26. 9. 2013 uplynou tři roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, táta, děda 
a praděda pan Karel Masopust. Moc nám všem 
chybí. Kdo jste ho znal, věnujte mu, prosím, 
společně s námi tichou vzpomínku. 

Rodina 

V úplné polovině prázdnin naše babi Věrka oslavila super 
70 let. Moc bychom jí chtěli poděkovat za ruce, které 
vždy pomohou, za úsměv, který povzbudí, za statečnost, 
za objetí i za čas, který nám i rodičům vždy věnuje 
a věnovala. Děkujeme za trpělivost, ochotu naslouchat 
a přejeme ještě spoustu let v úplné pohodičce. 

Tvoji  vnuci – kluci jako buci  
Šimonek, Honzík a Ondra

vÝlET DO KuDOWY 
ZDROJE s paní susovou
Výlet do Kudowy zdroje se bude 
konat v úterý 22. října 2013.

Odjezd z náměstí, autobusových zastávek 
U Kina, Na Zastávce a Na Rychtě je v 06.00 
hodin ráno. Příjezd okolo 17. hodiny.
Přihlásit a zároveň zaplatit je možné 
v papírnictví u paní Urbanové – POZOR 
ZMĚNA – v ulici 17. listopadu (naproti optice).

Tel.: 323 602 639, 724 514 824
e-mail: susovamilada@seznam.cz

Novinky pro inzerenty
Ve  spolupráci s  Městským úřadem nově nabízíme 
všem zájemcům možnost audiovizuální prezentace 
na  dynamických informačních panelech umístěných 
v budově úřadu na Komenského náměstí. Najdete zde 
dvě velkoplošné obrazovky (40´´ full HD) – jedna se 
nachází v  prostorách před registrem vozidel, druhá 
potom v hale, kde čekají zájemci o vyřízení osobních 
dokladů – tedy v obou případech v místech, která jsou 
velmi frekventovaná. Máte-li zájem o  tento způsob 
prezentace, podmínky a ceny se dozvíte na známé ad-
rese inzerce.kuryr@ricany.cz. 
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Tak nám opět schválili 
výjimky
Již mnoho let většina obyvatel okolí Čer-
nokostelecké ulice nemá ráda víkendy. 
Čas, kdy si většinou lidé užívají zaslou-
ženého klidu, obyvatelé okolí Černokos-
telecké ulice jen trnou nejistotou, zda se 
vůbec trochu vyspí, a ráno vycházejí ven 
s obavami, co tam opět najdou. 
Tato situace je stále horší, nicméně k na-
psání tohoto příspěvku mě přivedl beze-
lstný dotaz mého osmiletého syna, když 
jsme se včera večer vraceli od prarodičů 
kolem otevřených nočních podniků 
domů: „Proč hrají tu muziku na  plný 
koule, když vědí, že tu chceme spát?“ 
Nutno říci, že ač je mým povoláním 
hledání odpovědí i  na  ty nejobtížnější 
otázky, odpověď na  jeho otázku jsem 
nenašel a asi by na ni mělo dát odpověď 
vedení města. 
Situace došla až do tak anarchistických 
poměrů, že ani policie nezasahuje při 
rušení nočního klidu a  dalších pro-
hřešků s odůvodněním, že by tím proti 
davům opilců pouze vyprovokovala 
konflikt. Protože v červnu končily měs-
tem udělené výjimky na provoz nočních 
podniků do 4 do rána (hluk se ozývá ješ-
tě déle, než se davy rozejdou), sousedé 

sepsali petici s  žádostí o  neudělování 
výjimek nočního provozu, kterou jsem 
jako více než stovka dotčených spoluob-
čanů rád podepsal. A výsledek? Nejenže 
výjimky byly opět uděleny, ale dokonce 
prodlouženy s  provozem v  pá, so a  st 
do 4.30 h. A tak se ptám: kým je vedení 
města motivováno k naprosté ignoranci 
názorů a práv občanů města? 
Dozvěděl jsem se, že důvodem pro-
dloužení doby je, aby hosté nemuseli 
čekat na  ranní spoje. Evidentně tedy 
město nepodporuje své občany, pro-
tože ti na  ranní spoje čekat nemusejí. 
Proč naopak město neprosadilo zaví-
rací dobu tak, aby hosté stíhali spoje 
poslední? Sice prý existuje dohoda, 
že provozovatelé zajistí hlídku a  úklid 
po svých akcích, nicméně křik, rozbíje-
ní skla, troubení či dunění reprodukto-
rů jasně hovoří, že ani posílené hlídky 
noční klid zajistit nedokáží. Každý, kdo 
je se situací na Černokostelecké sezná-
men ví, že jediný efektivní krok pro 
zklidnění oblasti je omezení otevírací 
doby podniků.
Jestliže o  výjimkách rozhodly finanční 
zájmy města, tak takové rozhodnutí 
mělo být učiněno na základě ekonomic-
ké analýzy, kde na jedné straně jsou pří-

jmy města z prodeje alkoholu spojeného 
s rušením nočního klidu a vandalstvím, 
mínus náklady: dozor městské policie, 
vymalování rondelu alespoň jednou roč-
ně (to je opravdu ostuda města), opravy 
značek, košů atd., a na straně druhé pří-
jmy města dané rozpočtovým určením 
daní obyvatel, kteří petici podepsali. 
Navíc to, že je městská policie vázána 
na  tuto lokalitu zvyšuje počet vloupání 
v ostatních částech města. 
Pokud byly výjimky uděleny z  pře-
svědčení pana starosty Kořena a rad-
ních, kteří jejich udělení prosadili, 
že Říčany by byly menším městem, 
kdyby tu lidé neměli možnost kupovat 
alkohol a řádit až do svítání, tak by pro 
tuto činnost mělo město vyčlenit po-
zemky dostatečně oddělené od  obyd-
lené zástavby a nechat si tam nočními 
provozovateli postavit své Las Vegas. 
Ovšem realizovat jej uvnitř obytné 
zóny, v  sousedství základní školy 
a ve více než sto let starých budovách, 
je krajně nevhodné.
Doufám, že si vedení města při svém 
rozhodování uvedené otázky položilo, 
zná na ně odpovědi a také je občanům 
města sdělí.

Jan Hošek

Městská policie Říčany ve  spolupráci 
s  bezpečnostní komisí a  vedením měs-
ta Říčany dlouhodobě hledá účinné 
možnosti zajištění veřejného pořádku, 
zejména zajištění nočního klidu o  ví-
kendech. V  letošním roce došlo k  vý-
raznému posunu v  této problematice, 
už nejen město, ale i  provozovatelé re-
stauračních zařízení se více podílejí 
na  zajištění veřejného pořádku. Zprvu 
se jednalo o  pořízení dalšího kamero-
vého bodu, který nyní účinně sleduje 
lokalitu v  ul. Černokostelecká. Nyní je 
to posílení hlídek prevence bezpečnosti 
prostřednictvím bezpečnostní agentury 
D.I.S., kterou platí nově vzniklé sdru-
žení provozovatelů restauračních za-
řízení. K  strážníkům tak přibyly další 
dvě pěší hlídky, které monitorují nejpro-
blematičtější lokalitu spodní části ul. 
Černokostelecká, Haškova, Riegrova, 
až po vlakové nádraží – rondel, včetně 
přilehlých ulic. Akce je v  součinnosti 
s městkou policií a trvá již od 1. červen-

ce. Předpokládaný konec je plánován 
na 30. září. Po celou dobu tak o pátcích 
a sobotách můžete spatřit samostatné 
nebo smíšené pěší hlídky bezpečnostní 
agentury a  strážníků MP, včetně bri-
gádníků z řad místních hasičů, kteří se 
v  rámci letních brigád rovněž zapojili 
do prevence bezpečnosti s městskou po-
licií. Dále pak sdružení provozovatelů 
zajistilo pravidelný úklid v okolí provo-
zoven, který probíhá již během večera, 
až do ukončení provozní doby. Již první 
poznatky z uvedené akce ukazují výraz-
né zklidnění situace v problematických 
lokalitách. Přesto je však stále co zlep-
šovat, a tak již ze začátku došlo na zá-
kladě prvotních zkušeností k  úpravě 
činnosti pěších hlídek v  rámci jejich 
zefektivnění. Na  základě spuštění této 
akce pak rada města vydala jednotlivým 
restauračním provozovnám a disco klu-
bům výjimku z provozní doby ve smyslu 
obecně závazné vyhlášky města Říčany 
č. 3/2011. Pokud by se však toto neo-

svědčilo, udělování výjimek by mohlo 
být v budoucnu omezeno. Je potřeba si 
uvědomit, že i  kultura nočního života, 
která má v této lokalitě svoji tradici, tak 
samozřejmě nemůže v  neúnosné míře 
narušovat veřejný pořádek a noční klid 
místních občanů. Toho jsou si plně vědo-
mi i zástupci uvedeného sdružení, kteří 
se nejenom tímto chtějí podílet na zajiš-
tění veřejného pořádku, ale i  dále roz-
šiřovat svoje aktivity. Jednou z  dalších 
aktivit bude prostřednictvím bezpeč-
nostních hlídek zajištění přechodů pro 
děti ve spolupráci se strážníky městské 
policie na začátku školního roku. Závě-
rem uvádím, že celá akce bude během 
září vyhodnocena a opět bude na měst-
ském úřadě schůzka s  provozovateli 
rest. činností  a občanů, aby se k uvede-
nému mohli všichni vyjádřit a případně 
hledat další kroky ke zkvalitnění veřej-
ného pořádku ve městě. 

Vedoucí městské policie 
Václav Řezáč

Veřejný pořádek a noční klid o víkendech
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máme dost peněz?
Svého času jsem na  diskusním fóru 
otevřel otázku úklidu a  zimní údržby 
ulice Pod Bahnivkou. Paní Boxanová 
k tomu tehdy napsala dost nepřesvěd-
čivé vyjádření. Vracím se opět k tomu-
to problému, protože stále trvá.
Holá fakta jsou jasná. Nemovitosti, 
které ulice Pod Bahnivkou obslu-
huje, jsou nemovitosti pražské, 
v  katastru Prahy-Nedvězí. Také 
to na  svých popisných číslech mají 
napsané. Jsou tam v souladu s praž-
ským UP. Jejich obyvatelé jsou obča-
ny Prahy. Praha tedy na tyto občany 
dostává peníze, daň z nemovitosti je 
též odváděna Praze. Říčany z  nich 
nemají ani korunu. Zelený pás před 
těmito nemovitostmi je též v katast-
ru Prahy-Nedvězí a  je ve  vlastnictví 
ČR. Vozovka této ulice je sice již 
v katastru Říčan, v katastru je v sou-
časnosti vedena jako komunikace, 
ale je ve  vlastnictví CONTERA 
Investment III, s. r. o., je to tedy 
komunikace soukromá. Pro úpl-
nost dodávám, že mám čtyři mapy 
Prahy, které zahrnují i  část Říčan. 
Všechny uvádějí ve  svém  rejstříku 
ulic tuto ulici jako pražskou, niko-

liv říčanskou, uvádí to i magistrátní 
seznam ulic. A aby toho nebylo dost, 
tak i  tabule s označením ulice je ta-
bule pražská. Dnes již také vím, že 
tato soukromá komunikace byla 
zhotovena bez stavebního povolení, 
neboť ani Říčany ani Praha 22 tuto 
komunikaci nepovolovaly, a tedy ani 
nekolaudovaly.
Skutečnost, že tři říčanské nemovi-
tosti z ulice Bílé mají výjezd ze svých 
garáží do této soukromé komunika-
ce, je nepodstatná, to vlastníci těch-
to nemovitostí museli mít odsouhla-
sené od  vlastníka této komunikace, 
který byl účastníkem stavebního 
řízení při stavbě jejich nemovitostí.
Ptám se tedy: Proč Říčany objedná-
vají a  platí zimní údržbu této sou-
kromé komunikace, která slouží 
pražským nemovitostem a  Praha 
sama ji za  pražskou považuje? 
Ten, kdo sestavoval plán údržby 
říčanských komunikací, jednal při-
nejmenším velmi nedbale. Bude se 
tímto problémem ulice Pod Bah-
nivkou a vzniklou škodou za období 
několika let někdo zabývat? Je tedy 
vedoucí odboru správy majetku, 
tajemník, místostarostka, která 
tento referát má na povel, kontrolní 

výbor zastupitelstva? Pořád věřím, 
že jsme v  Říčanech nezvyšovali 
daň z  nemovitosti, abychom měli 
peníze na  údržbu pražských, navíc 
soukromých ulic, které do  našeho 
rozpočtu nepřinesou ani korunu. 
Doufejme, že v příštím čísle Kurýru 
se k tomu někdo kompetentní vyjá-
dří, protože teď už nikdo nemůže 
říkat, že o tom neví. 
Závěrem taková malá úvaha. Neměla 
tato komunikace být správně v místě 
dnešního zeleného pásu před těmi-
to nemovitostmi, který je v  katastru 
Prahy, a  je v katastru veden pod ná-
zvem Pod Bahnivkou (podle toho 
také možná název ulice), zatímco 
stávající, načerno zhotovená komu-
nikace, je v katastru vedena pod ná-
zvem K Nedvězí? Protože to postrádá 
jakoukoliv logiku, aby nemovitosti 
na katastru jedné obce byly obsluho-
vány komunikací v katastru sousední 
obce, když prostor pro obslužnou 
komunikaci v  tomtéž katastru, jako 
předmětné nemovitosti, je. Jak to asi 
bylo řešeno ve stavebních povoleních 
těchto pražských nemovitostí? Je to 
prostě nelogický guláš, nebo lépe ře-
čeno bordel.

Václav Macinauer

Nejvíc bodů v  elek-
tronické anketě MAS 
Říčansko, která byla 
otevřená od  1. led-
na do  31. července 
2013 na  stránkách 
MASky a jejích part-

nerů, získala potřeba oprav komunikací 
na  Říčansku – silnice, chodníky a  za-
stávky. Více jak 63 % z celkového počtu 
88 hlasujících si myslí, že právě jejich 
opravám a výstavbě je potřeba se nejvíc 
v budoucnu věnovat.
Dalšími prioritami jsou pro obyvatele 
mateřské a  základní školy, jejich ka-
pacita i vybavení, o třetí příčku se pak 
dělí vybavení obcí hřišti a  sportovišti 
a  zázemím pro volnočasové aktivi-
ty dětí i  dospělých. V  těsném závěsu 
s 24 % pak místní trápí zásobování pit-
nou vodou (vodovody) a  kanalizace. 
Obce by se v budoucnu měly věnovat 

také budování pěších stezek a cyklos-
tezek a podpoře drobného podnikání. 
Ankety se zúčastnili lidé z  22 obcí 
z  regionu MAS Říčansko, který za-
hrnuje celkem 39 obcí kolem města 
Říčany. Kompletní výsledky ankety 
uvádíme zde:
Všem, kteří se ankety zúčastnili, dě-
kujeme!

vyzýváme veřejnost k účasti 
na jednání pracovních skupin:
1. Školství a vzdělávání
2. Volnočasové aktivity, sport, 
společenský život
3. Podnikání, zaměstnanost, služby, 
cestovní ruch a turistika
4. Sociální služby a zdravotnicvtí, 
primární prevence
5. Obce – vzhled, výstavba, 
infrastruktura, památky, řízení obcí 
a komunitní plánování

6. Doprava – silnice, zastávky, 
dopravní síť – vlaky, busy, 
cyklodoprava, bezpečnostní prvky
7. Životní prostředí a zemědělství, 
zeleň a krajina 

Přihlásit do  konkrétní skupiny se 
můžete do  15. září 2013 telefonicky 
na  čísle 323  606  881 nebo mailem 
kancelar@ricansko.eu.
Skupiny se sejdou 3x do konce roku. 
Z  jejich návrhů vzejdou cíle strate-
gického plánu. Na  jeho základě pak 
budou moct obce, podnikatelé i  ne-
ziskové organizace čerpat dotace 
z Evropské unie v novém plánovacím 
období 2014–2020. 
Vítáme všechny aktivní lidi se zájmem 
o své okolí. I malý hlas může znamenat 
pro vaši obec nebo organizaci v  bu-
doucnu peníze správným směrem!

L. Třeštíková a P. Filková

Obyvatele Říčanska nejvíc trápí komunikace
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„Chceš fakt skočit?“ „Jo chci! Ale… ještě ne.“ „Má jít teda 
někdo jiný první?“ „Ne!“ „No tak skákej!“ Kuchtík nervózně 
přešlapoval a podíval se dolů. Hluboko pod ním se čeřila hla-
dina vody. Ta vzdálenost… Přišla mu hrozná. Stál na okraji 
lomu v místě určeném pro skoky ze 4 m. Cítil, jak mu tluče 
srdce. Ohlédnul se za kamarády, kteří jej začali povzbuzovat: 
„Kuch-tík! Kuch-tík!“ Vojta mu kývnul, že je vše v pořádku. 
Teď, nebo nikdy. Nadechnul se… a vyrazil vpřed. Najednou 
prožívá ten neobvyklý pocit beztíže, který trvá snad věčnost. 
„Plác!“ Osvěžující chladná voda ho probrala, plave vzhů-
ru, až se vynoří nad hladinu. Slyší potlesk a  slova uznání 
od svých kamarádů. Dokázal to! Překonal svůj strach!
Tento skutečný příběh z tábora skautů u Nečína ilustruje 
mnohé z  jeho celkové atmosféry. Slunné počasí, progra-
my ve vodě, přátelství, překonání sebe sama.
Letošní tábor byl v mnoha ohledech výjimečný. Skautů bylo 
přes dvacet, program vedl poprvé po  dlouhé době Bobák, 
a za celou dobu takřka nezapršelo. Jaké štěstí, že jsme s sebou 
vzali kola. Díky nim jsme to měli jen pár minut do lomu, kde se 
dalo výtečně koupat, čehož jsme využívali téměř každého dne.

Běžný program tábora byl plný akčních her, učení zálesác-
kým dovednostem, zdravovědy, sportů (letos hlavně soft-
ballu) či zpívání. Byl ale také bohatý na intenzivní zážitky 
– počínaje jeho stavbou, která byla z většiny dílem samot-
ných skautů, přes skoky do  vody, které posunuly hranice 
odhodlání mnohých kluků, až po třídenní družinové výpra-
vy uprostřed tábora, při kterých skauti navštívili mj. velké 
lanové centrum a památník Vojna věnovaný obětem komu-
nismu. Nikdo také nezapomene na závěrečnou etapu celo-
táborové hry, ve které měli skauti společně vylovit z lomu 
potopený sud s pokladem, a to za použití lan a kladek.
Celkově se tábor letos opravdu povedl a my, vedoucí, jsme 
především rádi, že také upevnil spoustu dobrých přátelství, 
což je to nejcennější, co si kluci mohou z tábora odvézt.

Vojta Vít

Tábor v Nečíně z pohledu oddílu starších skautů

Bezplatná finanční poradna
Město Říčany zajistilo pro své občany v dnešní době tak 
potřebnou bezplatnou službu – poradnu při finanční tísni.
Tuto poradnu může nezávazně využívat každý, nabízí 
nezávazné odborné konzultace.
Poradna vám pomůže řešit: optimalizaci rodinných financí 
– jak neplatit víc něž mám, zajištění rizika – pojištění osob 
a majetku, vytváření finančních rezerv, spoření, oddlužení, 
zabezpečení na stáří, daňovou optimalizaci, využití 
státních dotací, cestu k vlastnímu bydlení, hypotéky 
a refinancování, konsolidaci půjček, vklady, investice.
Jednoduše řešíme vše, co se financí týká. Těšíme se 
na spolupráci.

Za tým nezávislých poradců Danuše Bártová
Kontakty: tel.724 171 602 email. da.ba@email.cz
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Za  svého poměrně dlouhého života 
jsem se potkal s  celou řadou zdejších 
starostů. Mezi lety 1948–1989 pak 
s  předsedy místního národního vý-
boru. Po  každém, kdo vedl radnici, 
zůstává ve  městě nějaký „pomníček“, 
památka na  dobu jeho působení. 
Na některé z těchto osobností a  jejich 
počiny s vámi budu vzpomínat.
První, kterého si mohu pamatovat, 
byl Eduard Čížek (viz též Kurýr č. 
7/2007, str. 16). Starostou byl v letech 
1920–1930, když vyhrál volby za  ná-
rodní socialisty. Za jeho éry přestaly být 
Říčany vesnicí a staly se městem. Zača-
ly zde růst celé ulice: například Na Bě-
lišti nebo Nerudova, vznikla čtvrť Pod 
Pilou. Název, který dodnes pamětníci 
používají, pojmenovává oblast na kop-
ci ulice Široká. Z  významných budov, 
které tehdy město obohatily, jmenuj-
me alespoň nemocenskou pojišťovnu 
(později polikliniku) na  rohu Štefá-
nikovy a  Sokolské. V  rozlehlé budově 
tenkrát bydlelo množství nájemníků, 
včetně zaměstnanců pojišťovny. V  su-
terénu se nacházely vanové parní lázně 
s  bazénem. V  blízkosti vyrostly ještě 
dva veliké nájemní domy, přímo vedle 
a  o  něco dál v  dnešní Jiráskově ulici. 
Bydlívali zde převážně zaměstnanci 
městského úřadu. Rozměrný domovní 
řád v  městských objektech popisoval 
všechna práva a povinnosti nájemníků. 
Pod textem byl připojen podpis: Éda 
Čížek, starosta města.

Kyvadlový pohyb v politice způsobil, že 
E. Čížka nahradil nový starosta, tento-
krát sociální demokrat Alois Jarolím. 
Býval zámečníkem na  Černokostelec-
ké ulici poblíž sodovkárny. O osudech 
města rozhodoval v letech 1930–1935. 
Tenkrát vznikla obecní zahrada. Šlo 
o pozemek mezi ulicí Na Obci a Jizer-
ská až téměř k domku pana sadaře Čer-
ného, trojúhelník o  rozloze několika 
hektarů. Zahrada byla oplocena drá-
těným pletivem, jako pilíře plotu stály 
staré železniční pražce. Tehdejší zastu-
pitelstvo rozhodlo, že obecní zahrada 
nemá být nikdy prodána a  zastavěna. 
Plánoval se zde obrovský sportovní 
a zdravotní areál sahající až k potoku, 
který protéká u  dnešních hřišť. Měl 
dosahovat k Rooseveltově ulici a k hos-
tinci U Staletých lip. Na zahradě bylo 
několik dřevěných bud pro zahrádkáře 
a  zaměstnanci města tam mohli mít 
svůj kousek půdy. Tráva se tu pravi-
delně kosila – tehdy měli lidé o  trávu 
zájem, protože kdekdo choval kozu 
nebo králíky. Všechny pozemky s  trá-
vou, včetně příkopů z města ven, se tak 
využily. Dlouhou dobu město záměry 
s obecní zahradou uskutečňovalo.
V  napjaté atmosféře, která mezi poli-
tickými stranami v  Říčanech panova-
la, se po  A. Jarolímovi stal nakrátko 
starostou Josef Štěpánek. V  letech 
1935–1936 byl správou obce pověřen 
vládní komisař Karel Hertl. Po volbách 
do  obecního zastupitelstva v  červnu 

1936 stanul v čele města národní soci-
alista Jindřich Hofta (viz též Kurýr č. 
2/2005, str. 18). Svízelné a neutěšené 
politické poměry se podařilo uspořádat 
a  nastala klidnější doba. Můj tatínek 
pracoval ve funkci starosty do r. 1939, 
v  dalším roce byl zatčen a  na  pět let 
uvězněn. Jako vlastenec si za okupace 
neodpustil bouřlivý projev při výročí 
upálení mistra Jana Husa. Zapletl se 
také do  vydávání odbojového časopi-
su V  boj. Na  rozdíl od  strýce, kterého 
za  tuto činnost nacisté popravili, otci 
nic nedokázali. Byla na  něj uvalena 
„jen“ tzv. ochranná vazba, tedy kon-
centrační tábor. Po  skončení války 
následovala dobrodružná cesta domů 
(popsal jsem ji v  Kurýru č. 8/2005). 
Pomník, který po něm zůstal, bylo kou-
paliště Marvánek. I  tomu už jsme se 
obsáhleji věnovali. Otec ve starostová-
ní pokračoval ještě v letech 1946–1948 
(hned po válce byl starostou Jan Rýdl) 
a zasloužil se i o vznik říčanského gym-
názia. Na  jeho projekt získal finance 
od tehdejšího penzijního ústavu. Slav-
nostního zahájení se už ale nezúčast-
nil – po nástupu komunistů byl úřadu 
zbaven. Z  radnice jej tenkrát vyvedli 
četníci s  bodáky. S  sebou si směl vzít 
jen portrét T. G. Masaryka.
Vzpomínky Dalibora Hofty zazname-
nala Renata Skalošová. Pan Hofta 
oslaví 12. září 89. narozeniny – gratu-
lujeme! Přejeme radostnou mysl a stá-
le svěží paměť.

NeObyČeJNí ObČANÉ ŘíČAN /10.
Vzpomínky Dalibora Hofty

Eduard Čížek alois Jarolím Jindřich hofta
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www.mzp.cz/cz/news_etm

Pondělí 16. 9. Malá dopravní školička pro děti  
  z Mateřské školy srdíčko

Úterý 17. 9. beseda seniorů s Městskou policií Říčany 
  Dům s pečovatelskou službou Senior

středa 18. 9. Malování na rynku na téma Pojďte s námi  
  malovat, jak do vesmíru cestovat  
  Masarykovo náměstí od 9.00 do 15.00 h. 
  Pořádá Husova knihovna       

Čtvrtek 19. 9. bezpečně na kole  
  Dopolední program na dopravním hřišti  
  pro žáky prvního stupně základních škol  
  Pořádá občanské sdružení Cesta integrace

Pátek 20. 9. Evropský den bez aut  
  Masarykovo náměstí 9.00–12.00 hodin 
  Hravé dopoledne na náměstí připravují  
  žáci a učitelé 1. Základní školy Říčany. 
  Zábavně-naučný program a ekoporadnu  
  pro veřejnost připravuje Muzeum Říčany,  
  Ekocentrum Říčany a město Říčany

sobota 21. 9. Indiánské loučení s létem 
  Turistický pochod rodin s dětmi údolím  
  Rokytky 
  Pořádá Mraveniště ve spolupráci s Klubem  
  českých turistů, Ligou lesní moudrosti,  
  Muzeem Říčany, Českým svazem včelařů,  
  A13 BIKE Clubem, městem Říčany,  
  Ekocentrem Říčany a panem Ježkem,  
  provozovatelem areálu Jureček

Neděle 22. 9. Cyklojízda městem 
  Sraz v 15.00 hodin na Masarykově náměstí 
  Pořádá A13BIKE Club

  Za stromy roku 
  Výstava velkoformátových fotografií  
  – pořádá Muzeum Říčany

evropský týden mobility a evropský den bez aut 2013 Říčany
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Pohoda Džez – týden jazzu v Říčanech
Přinášíme vám pohled na atmosféru prvních koncertů

 Jazzový festival zahájila ve středu 21. srpna Jana Koubková se svým 
Quartetem v Pavilonu

 hudebníci ze skupiny Invicta Jazz Stars přijeli z britského města Whitsta-
ble a svým příznivcům zahráli již v sobotu na Masarykově náměstí v rámci 
programu partnerských měst

 V neděli 25. srpna večer potom Invicta Jazz Stars rozproudili zábavu 
na Jurečku

 Na Jurečku zahrála také česká kapela Jazz Trio s bubeníkem  a říčanským 
rodákem Janem Ježkem
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Podrobnější reportáž z celého týdne jazzu vám přineseme v příštím vydání Kurýru.
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Historické zářijové slavnosti 
ve Vyšehořovicích
6. ročník slavností na vyšehořovické tvrzi se letos uskuteční 
v  sobotu 7. září 2013 od  14.00. Oproti minulým ročníkům 
nabídne ten letošní kromě několika menších inovací i  dva 
významnější, zbrusu nové body programu. Za prvé se jedná 
o  možnost „prohlídky“ tvrze a  jejího okolí – netradičně ze 
vzduchu – pomocí na lanech připevněného horkovzdušného 
balónu, který bude se zájemci cyklicky vypouštěn nad objekt 
tvrze. Nutno podotknout, že se tak stane jen pokud bude přát 
počasí, které nás ovšem v posledních letech na holičkách ne-
nechávalo. „Pozemní“ komentované prohlídky, jak tvrze se 
zdůrazněním pokroků v  rekonstrukčních pracích provádě-
ných v  roce 2013 a  představením následujícího směřování 
oprav, tak i obou zdejších kostelů samo sebou zůstávají sou-
částí programu. Druhou novinkou, která si zaslouží pozor-
nost, je modlitba a duchovní zamyšlení, které laskavě povede 
páter Kaplánek v barokním kostele sv. Martina. Tento bod vy-
chází z vlastní iniciativy a je plně v režii několika místních pa-
triotů, kteří se již nemohli dívat na neutěšený stav dlouhá léta 
uzavřeného chrámu a sami se pustili do jeho úklidu a zmrtvý-
chvstání. Všichni zájemci, jednotlivci i celé rodiny jsou tímto 
ještě jednou srdečně zváni strávit společně zářijové sobotní 
odpoledne ve  vyšehořovické tvrzi a  jejím okolí. Podrobnější 
informace naleznete na www.vysehorovickatvrz.cz.

Mìsto Mnichovice 

KÈT 

ve spolupráci s obcemi Hrusice, Mirošovice, Senohraby a Ondøejov, 
Základní školou T. G. Masaryka v Mnichovicích, Oblastním muzeem Praha - východ, Brandýs nad Labem, 
Sportovním areálem Šibenièní vrch, Øíèany a Astronomickým ústavem AVÈR Ondøejov

DSO Ladùv kraj, 

poøádá v sobotu  10. roèník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše”21. zárí 2013

Pøekvapení – nová trasa

, kde obdržíte pohádkové razítko.

a na teplé uzeninì + limonádì v zahradní restauraci OD Mnichovka. V cíli dostane každý 
úèastník pochodu pamìtní list a dìti ještì sladkou odmìnu.

Novinkami k letošnímu pochodu bude nová výroèní turistická známka a vizitka. Dále turistická 
bude vydáno nové razítko – stará  peèe� mìsta Mnichovice. Novì bude rozdávána jubilejní karta s motivem k pochodu 
od místního malíøe a rodáka pana Antonína Mareèka.

Mìsto Mnichovice  Vás zve

na jubilejní  10. roèník turistického pochodu

dospìlí 25 Kè a dìti 10 Kè

soda, voda a sirup.
si všichni mùžete pochutnat
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FK Radošovice děkuje touto cestou městu 
Říčany za  poskytnutí finančních prostřed-
ků na  opravu  mostku přes Rokytku, který 
byl poničen při červnových povodních.

Výbor FK Radošovice

Pozvánka na 
basketbalový turnaj
T. J. Sokol Říčany a Radošovice ve spolupráci 
s Gymnáziem Říčany pořádá v sobotu 21. září 
2013 od 9.30 hod. otevřený basketbalový 
turnaj v tělocvičně gymnázia, Komenského 
náměstí 1280 (vstup zadním vchodem).

Na turnaj zveme všechny zájemce o hru  
– celá družstva i jednotlivce – věk nerozhoduje. 
Systém utkání bude upřesněn na místě dle 
počtu a složení účastníků. Podmínkou účasti je 
sportovní oblečení i obutí a samozřejmě dobrý 
zdravotní stav.

Účastnický poplatek je 20 Kč za osobu.

Dotazy a přihlášky: Dáša Dandová 
e-mail: dandovadagmar@seznam.cz 
tel.: 737 505 377

Fuego po prázdninách
Práce na novém sále jsou té-
měř hotovy, pro zajímavost 
k  9. 8. máme odpracováno 
neuvěřitelných 947 hodin. 
Nyní už pro vás Fuego při-
pravuje nové kurzy. A  jaké 
kurzy že to jsou? V  úterý 
bude probíhat taneční pří-
pravka v  Městském kul-

turním středisku pro děti od  11 let a  pro pokročilé, 
ve  středu bude přípravka na  zrcadlovém sále ve  dvou 
kategoriích, pro děti od 4 do 6 let a pro děti od 6 do 10 
let. Taneční soutěžní páry budou mít pravidelné trénin-
ky vždy 2x týdně. Začátečníci a mírně pokročilí v pon-
dělí a ve čtvrtek a pokročilé taneční páry vždy ve čtvrtek 
a v pátek. Výuka bude probíhat též na zrcadlovém sále 
a  v  Městském kulturním středisku. Dospělí se můžou 
těšit hned na  dva kurzy. Pro dámy se chystá Ladies 
latin – latinsko-americké tance pro sólo dámy (avšak 
i  pánové jsou vítáni)a v  ten samý den bude ještě pro-
bíhat i kurz salsy pro páry. Kurzy budou probíhat vždy 
ve  čtvrtek na  zrcadlovém sále. Všechny kurzy začínají 
v  týdnu od  16. 9. Více informací se dozvíte na  webo-
vých stránkách Fuega www.fuego.cz nebo na  našem 
facebookovém profilu. 

Během prázdnin se naše taneční páry pilně připravovaly 
na novou taneční sezonu. Na začátku prázdnin jsme byli 
již tradičně v Rokytnu, nedaleko Nového Města na Mora-
vě. Letos však pro velký počet párů bylo soustředění roz-
děleno na dva termíny. První týden byl pro páry kategorie 
Hobby a pro juniory, druhý týden byl pro dospělé taneční 
páry vyšších tříd. Oba týdny byly povedené, trénovalo se 
každý den a všude byla cítit taneční atmosféra. V průběhu 
září začínají již první soutěže a naše páry se na ně již těší. 
V říjnu nás však čeká důležitá soutěž pro naše páry, jedná 
se o Fuego cup 2013, který se bude konat dne 19. října. 
V příštím vydání vám přineseme bližší informace. 

Vaše Fuego
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Páry TŠ Twist páté 
na světě!

Twist jako oficiální reprezentace 
České republiky zviditelnil naši zemi 
i město v tanečním sportu. Stalo se tak 
na  mistrovství světa párů v  italském 
Rimini. V neděli 14. 7. se ve velké kon-
kurenci probojovala párová formace 
Fascination až do finále, kde nakonec 
obsadila nádherné páté místo. 
Úroveň mistrovství světa juniorů 
byla nejvyšší a nejvyrovnanější za po-
slední léta. Nikdo si nemohl být jistý 
výsledkem až do  vyhlášení. Obhájci 
titulu z Německa skončili třetí, vice-
mistři světa se do finále vůbec nedo-
stali! Titul nakonec získala maďarská 
formace.
V Rimini se Twist prosadil a navázal 
tak na  své úspěšnější předchůdce, 
kteří získali ve stejné ktg. vždy čtvrtá 
místa v  letech 2007–2010. Na  zisky 
titulů mistryň světa oddílových kole-
gyň v dívčích formacích sice nenavá-
zali, nicméně mají mladý tým. Trenér 
Jiří Boháček dodává: „Na  soutěži 

v ktg. do 17 let jsme měli velmi mladé 
tanečníky, už od  11 let. Ve  výsledkové 
listině byli před námi všechny formace 
věkovým průměrem starší, a to se musí 
projevit. Navíc naše nejzkušenější ta-
nečnice si hned po  úvodním kole zra-
nila kotník, takže tančila s obrovským 
sebezapřením, s  obstřiky. Na  rozdíl 
od  soupeřů jsme neměli ve  formaci 
žádné hvězdné páry, ale tančili jsme 
jako tým. Skvělý tým!“ 
Formace Fascination tančila část tří-
minutové sestavy ve stylu španělské-
ho paso doble, na jejíž choreografii se 
„podepsala“ Zuzka Boháčková, dříve 
reprezentantka ČR v  latinsko-ame-
rických tancích. Sama říká: „Naučit 

se taneční pohyby, vyšlapat kroky, to 
zvládne každý, ale zatančit na špičko-
vé mezinárodní úrovni umí jen někdo. 
Zvláště ve stresu takové události. Naši 
svěřenci to zvládli skvěle. Kdo může 
říci, že tančil na  mistrovství světa? 
A kdo ve finále takové soutěže?“
Říčanská choreografie patřila podle 
poroty i  diváků zase k  nejzdařilej-
ším. Snad ještě nevybroušená tech-
nika jednotlivců by se dala vytknout. 
Avšak i to snad způsobuje mladistvé 
složení týmu. 
Twist Říčany se i  na  podzim chystá 
na  soutěže do  zahraničí, ale o  tom 
zase příště. 

TŠ Twist Říčany

Twist hledá další 
mistry světa!
Taneční oddíl úřadujících mistrů svě-
ta v rokenrolu hledá nové šampiony, 
chlapce i  dívky. Nábor dětí od  pěti 
do sedmi let do všeobecné přípravky 
se koná v ZŠ u Říčanského lesa v pá-
tek 13. září od  16.00 hodin. Vyučují 
se základy mnoha tanců, jako např. 
rumba, mazurka, disko, rokenrol, ta-
nec maxipsa Fíka atd. Velký důraz je 
kladen na  rytmus, koordinaci pohy-
bů, taneční a  pohybovou průpravu. 
Úvodní ukázková hodina je zdarma. 
Děti by měly mít sportovní oblečení 
a  obuv do  tělocvičny, pití a  dobrou 
náladu!

Starší děti mají nábor do specializo-
vaného rokenrolového oddílu také 
13. září, na  stejném místě, avšak 
od 17.00 hodin.
V TŠ Twist tančí jak mistři světa, tak 

i  skupiny na  rekreační úrovni či pro 
zábavu. 
Těší se na  vás noví kamarádi a  prima 
trenéři. Více o TŠ Twist Říčany na www.
tstwist.cz a www.facebook.com/tstwist .
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Oáza Říčany již tra-
dičně pořádala bě-
hem celých prázdnin 
sportovní příměstské 
tábory. Tentokrát 
se konalo celkem 7 

turnusů (vždy od  pondělí do  pátku), kterých se celkem 
zúčastnilo více než 200 dětí nejen z Říčanska, ale dojíž-
děly i děti z Prahy a širšího okolí. Areál Oázy nabízí vel-

mi dobré zázemí pro sportovní a pohybové aktivity. Děti 
každý den „rotovaly“ po různých „stanovištích“, jako je 
jízda na  kole, plážový volejbal, přehazovaná, fotbálek, 
petanque a nebo výuka základů tenisu. Nejoblíbenější byl 
ale určitě venkovní bazén, kde se děti mohly pravidelně 
osvěžit při parných letních dnech. Věříme, že si mnozí 
Oázu Říčany oblíbili a budou se k nám pravidelně vracet 
– ti, kterým se zalíbil tenis, se mohou již nyní přihlásit 
do „zimní“ tenisové školy, ktetrá začíná v polovině října.

V Oáze Říčany bylo o prázdninách „živo“
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Družstvo žen třetí v Čr!
Mistrovství ČR v soutěži družstev žen se hraje jako čes-
ko-slovenská extraliga. V  letošním roce se stala pořada-
telem Dukla Praha, a  to ve  dnech 23.–29. 6. Historicky 
první účast KŠ Říčany 1925 přinesla družstvu v  sestavě 
Hana Kubíková, Jana Maříková, Jarmila Voráčková 
a Kamila Říhová celkově čtvrté místo a třetí místo mezi 
českými týmy. Jedná se o historický zápis do naší boha-
té historie. Nejlepší české i slovenské družstvo má právo 
účasti na ME družstev.

Celkové pořadí: 
1. BŠS Frýdek-Místek (CZ)
2. Liptovská šachová škola (SK)
3. Mez. šach. škola Interchess Frýdek-Místek (CZ)
4. Klub šachistů Říčany 1925

Soutěž byla velmi silně obsazena, když za jednotlivá druž-
stva nastoupily celkem 3 mezinárodní velmistryně a 6 me-
zinárodních mistryň FIDE.

K  výbornému výsledku našeho KŠ jistě přispěla naše 
nová posila, vicemistryně České republiky z  letošního 
roku Hana Kubíková. Hanku budeme moci vidět hrát 
na domácí půdě v 2. lize.

Jaroslav Říha

Mistrovství ČR v rapid 
šachu juniorů
MČR v  rapid šachu juniorů se pořádalo ve  dnech 6.–7. 
7. ve Světlé nad Sázavou. Nejednalo se zrovna o  ideální 
termín, a tak na startu bylo jen 38 hráčů a hráček. První 
nasazený byl IM Jaroslav Bureš, ale druhý nasazený měl 
už jen „pouhých“ 2175 (rozdíl 204 bodů).
Turnaje se zúčastnil i  trojlístek Říčanských – Krejčí, 
Pospíšil, Šťastný – a  odchovanec a  kamarád Stárek. 
Hrálo se na devět kol poměrně příjemným tempem 20 
min+5 s/tah, což je do koncovky krásná věc, která mě 
párkrát zachránila. Po  prvním dni, tedy po  šesti ko-
lech, vše vypadalo poměrně slibně. Míra se sice trápil 
a  uhrál pouze 1,5 bodu, ale my tři jsme všichni měli 
po  čtyřech bodech, a  obzvlášť Martin se Standou sa-
hali po medailích v H18. Druhý den se nám však ne-
povedl, nepříjemný los a chyby měly za následek zisk 
půl bodu ze tří, a tak jsme se seřadili na 17.–19. mís-
tě, daleko od jakéhokoli úspěchu. Sice říkám nám, ale 
Míra Šťastný prožil naopak celkem úspěšnou neděli 
a uhrál 2 body ze tří, což ho posadilo na konečné tři-
cáté místo, tedy na místo jeho nasazení. Mistrem ČR 
do 20 let se nakonec po menších problémech stal IM 
Bureš (64 Grygov) a mistrem do 18 let Petr Čižinský 
(ŠK Polabiny).

Martin Krejčí

Začínáme netradičně 
ve čtvrtek
Zveme všechny příznivce šachu na zahájení sezony, která 
se tentokrát odehraje netradičně již ve čtvrtek. Setkání se 
uskuteční v MěKS „U Labutě“ dne 5. 9.

Zahájení je naplánováno:

Rodiče dětí  
– stávající i noví zájemci

18.00 hod.

Dospělí – členové KŠ 
i noví zájemci 

19.00 hod.

V případě potřeby kontaktujte: riha.sachy@volny.cz.
Jaroslav Říha  
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Díky vyhranému turnaji Meet the world, který se konal v květ-
nu ve Slaném, se naši žáci kvalifikovali na největší mládežnický 
turnaj na světě Gothia cup, který se od roku 1975 každoročně 
pořádá ve švédském Göteborgu. Jako vítězové tohoto turna-
je jsme získali nejen účast na hlavním turnaji ve Švédsku, ale 
hlavní sponzor nám zaplatil veškeré náklady (cestu letadlem, 
ubytování, stravování) spojené s účastí na turnaji – dokonce 
jsme dostali i dvě sady dresů, ve kterých jsme na turnaji hráli.
Samotný turnaj probíhal od 14. do 20. července. My jsme 
do Göteborgu dorazili již 13. a měli jsme tedy možnost se 
dostatečně aklimatizovat. Ve skupině jsme změřili síly se 
dvěma týmy ze Švédska FC Söderhams, FC Sparvagens 
a s brazilským týmem Club da Turma. Po dvou remízách 
0:0 a jednom hubeném vítězství 1:0 se nám podařilo po-
stoupit ze druhého místa ve skupině do hlavního play-off.
V prvním kole play-off nás čekala National Soccer Academy 
z USA. Jak se ale později ukázalo, Američané tam byli dva 
a zbytek byli dánští hráči. V tomto zápase kluci předvedli nej-
lepší výkon v sezoně. Rvali se o postup seč jim síly stačily. Bo-
hužel do vývoje zápasu silně zasáhl rozhodčí, který naprosto 
jednoznačně ovlivňoval zápas ve prospěch soupeře. Utkání 

jsme nedohráli v kompletní sestavě ani na hřišti ani na lavič-
ce. I v deseti ovšem byli kluci lepším týmem. Minutu před 
koncem Honza Musil ze samostatného nájezdu bohužel tre-
fil tyč, a tak zápas skončil 2:2 po základní hrací době a muse-
ly rozhodovat penalty. Po pěti sériích byl stav vyrovnaný 4:4, 
ale v  šesté sérii jsme bohužel penaltu neproměnili, soupeř 
naopak ano, a to tedy znamenalo naše vyřazení z turnaje.
Ačkoliv se nám nepodařilo postoupit dále, je to i tak ob-
rovský úspěch. Kdyby nám kdokoliv před turnajem řekl, 
že budeme v naší kategorii, které se účastnilo 176 týmů 
z celého světa (celého turnaje pak cca 1600 týmů ve všech 
kategoriích), v  horní polovině tabulky, tak bychom to 
brali všemi deseti. Kluci předváděli skvělé výkony, a celý 
trenérský tým na ně byl a je patřičně hrdý!

Ondřej Čížek
asistent trenéra

Zavítáte-li někdy do  gymnastické tě-
locvičny, spatříte tam spoustu drob-
ných děvčátek, se kterými šijí všichni 
čerti. Jejich trenérky, většinou bývalé 
gymnastky, je s  andělskou trpělivostí 
zasvěcují do tajů pohybu. Při závodech 
jim pomáhají radou, těší se z  jejich 
vítězství, nebo utírají slzičky při neú-
spěchu. Na závěr školního roku se TJ 

Slovan Praha rozhodla, že umožní těmto andělům gymnastic-
kých hal zapojit se do  bojů svých závodnic přímo. Pořádají 
soutěž, ve které závodí trenérky v jednom družstvu s malými 
gymnastkami. Tak mohou svým svěřenkyním ukázat, že zda-
leka nezapomněly cvičit a svým výkonem přispívají k výsledku 
celého družstva. A malé čertice, které po celý rok nejen cvičí, 
ale i zlobí, již nebojují jen za sebe, ale i za svého anděla. 
Letos v tomto závodě nechyběli ani čertice a andělé z Ří-
čan, a za své výkony se rozhodně nemuseli stydět. Druž-
stvo roč. nar. 2006–07 ve složení K. Jílková, V. Kotašková, 
B. Jechová a A. Bernardová (anděl B. Růžičková) obsadi-
lo 12. místo. Hned za nimi na 13. místě skončilo družstvo 
roč. nar. 2006–2008 ve složení A. Vašutová, K. Urbano-
vá, L. Gaždová a L. Procházková (anděl B. Bernardová). 
Celkem soutěžilo 21 družstev ze všech koutů republiky. 
Uprostřed tabulky se umístily všechny říčanské gym-
nastky i  v  jednotlivkyních, kterých v  této kategorii bylo 
celkem 83. Z posledního závodu pro školní rok 2012/13 

tedy vyplývá, že po roce trénování a „znovuzrození“ gym-
nastického oddílu v  Říčanech máme výkonnostně velmi 
vyrovnané a šikovné gymnastky, které jsou do dalších let 
velkým příslibem, především pak ty nejmladší, které měly 
možnost začít s gymnastikou již ve 4–5 letech. Ráda bych 
poděkovala všem trenérkám, které se v našem klubu dě-
tem věnují, za jejich úsilí, nadšení a přátelský přístup. 
Poslední volná místa v  minikurzu sportovní gymnastiky 
– přihlášky přijímáme na  našich e-mailových adresách. 
Více na www.gymnastika-ricany.cz

Jitka Jechová

Účast žáků FK Říčany 
na turnaji Gothia cup 2013

Říčanské gymnastky uspěly i na posledních závodech v Praze
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SPOrTUJTe ZDArmA (sobota 7. 9. – sobota 14. 9.)
Podrobná nabídka s uvedením časů je zveřejněna na webových stránkách www.maks-ricany.cz a v tištěné podobě 
v Informačním centru a v Muzeu Říčany.  

ORGANIzACE/dny AKTIVITA/čas a rezervace WEb/E-MAIl/TEl.
Muzeum Říčany Řemeslné odpoledne a výstava Za stromy roku www.ricany.cz/muzeum 
  St 14:00-17:00 

strollering o.s. Cvičení maminek s kočárky ivcadvo@seznam.cz 
Út Čt 9:30

Figurky slonů Frisbee jan.martinek.jr@gmail.com 
Ne 15:00

aikido Kenkyukai Říčany aikido, jóga, tchaj ti pida.aikido@seznam.cz 
Po Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/  

sK KaMIWaZa KaRaTE Karate www.kamiwaza.cz 
So Ne Po Út St Čt Pá 17:00-19:00

laNGFOR CZ s.r.o. angličtina, němčina, francouzština www.langfor.cz info@langfor.cz 
Út Čt Rezervace nutná! Časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/  

Mommy Time Plavání a aktivity pro maminky s dětmi www.mommytime.cz 608969679
 Po  Út St Čt Pá Termíny domluvit telefonicky.

Domov Pod Kavčí skálou aktivity pro seniory – sport, trénink motoriky pss@domovpks.cz  73823096
St 14:00

sportovní klub slunéčko basketball www.skslunecko.cz 
 Po Út St Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/  

Ts Dance Eb Různé taneční styly – step, gymnastika, roztleskávačky, 
hip-hop, street dance atd. www.danceeb.cz 
časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/  

svět dětí na dlani Program pro rodiny s malými dětmi, kurzy plavání www.svetdetinadlani.cz 
Po Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/  

Profi English Jana Špálová výuka angličtiny www.profienglish.cz 
So Po Út časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/  

TJ Tourist Říčany sportovní gymnastika, volejbal, stolní tenis, basketbal www.gymnastika-ricany.cz   
http://tjtourist.sweb.cz/ 

Ne Út St Čt Pá So časy jednotlivých aktivit a detailní kontakty viz http://www.maks-ricany.cz/  

TJ sokol Říčany a Radošovice atletika, volejbal, basketbal, tenis, všestranné cvičení www.sokolricany.cz 
Po Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/ 

Fight club Říčany smíšené bojové sporty janpavlas78@seznam.cz 602153382
Ne Út Pá 18:30 – 20:00

Klub šachistů Říčany 1925 Šachový oddíl www.sachyricany.cz 
Čt 18:00

Fuego Říčany sportovní tanec www.fuego.cz; info@fuego.cz 
Út St časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Týden volného času a sportu 
v Říčanech
Pořádá muzeum Říčany a město Říčany.
Srdečně zveme 7.–14. září 2013 všechny občany k účasti na Týdnu volného času a sportu.  
Týden zahájíme Veletrhem volného času a sportu 7. září od 9.00 do 12.00 na Masarykově náměstí. Během dopoledne 
se představí s nabídkou služeb pro dospělé i děti různé neziskové organizace, kluby a sportoviště. Odpoledne od 14.00 
do 17.00 si budete moci na Sokolském hřišti vyzkoušet různé druhy sportů a dalších aktivit. 
Celý týden zakončí 14. září Koloběžková Grand Prix, Atletický desetiboj a slavnostní vyhlášení ankety „Říčanský sportovec roku“.  
Podrobné informace a hlasování do ankety naleznete na www.ricany.cz.
Organizace si pro vás připravily v rámci Týdne volného času a sportu nabídku ukázkových aktivit a volných vstupů zdarma:
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JuDO Club KYKlOP Judo www.judo-kyklop.cz  602659400

Út Čt 15:30 – 17:00, 17:00 - 18:30

sdružení mládeže pro stolní hokej 
a stolní kopanou stolní hokej a stolní kopaná http://bhc-radosovice.webnode.cz/ 

St 15:30 – 17:00

Občanské sdružení Cesta integrace volnočasové aktivity pro děti a mládež do 26 let www.cestaintegrace.cz/klub_cesta 
www.facebook.com/klub.cesta 

Út 14:00, 16:00

FbC Říčany Florbal www.fbcricany.cz 
Čt 17:00 – 18:30

Junák – středisko „lÍPa“ Říčany skautský oddíl www.skaut.cz adam.vit@hotmail.cz  
724672474

St Pá 15:30, 16:00

Ekocentrum Říčany Přírodovědný kroužek www.ekoricany.org    
www.lesniklubpraminek.cz 

Po 16:00

TK Radošovice Tenis www.tenis-rado.cz  737226785
So Ne Po Út St Čt Pá So 1 hodina hraní po celý den celý týden

Škola Taekwon-Do Kwang Gae Taekwon-do www.machota-sport.cz  606472272
Po Pá 18:00 – 19:00

Na Fialce Centrum pro volný čas – plavecký bazén, sportovní hala, 
zrcadlový sál www.nafialce.cz 

Ne Po Út St Čt Pá Rezervace nutná, časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Os vesmír Říčany volnočasové aktivity pro děti www.vesmir-ricany.cz  724776077
So 14:00

Dětský oddíl orientačního běhu Říčany  Orientační závod www.sportovniops.cz/ob
St 17:00

Fit lady Fitbox, powerjóga, nordic walking, piloxing atd. 602238256
Po Út St Čt Pá So časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Team Gábiny Jirákové Tanec, aerobic gabinajirakova@seznam.cz 607545357
časy jednotlivých aktivit dle rozpisů Centra Na Fialce – viz http://www.maks-ricany.cz/

Oáza Říčany Plážový volejbal, stolní tenis, petanque www.oazaricany.cz  724165420
Po Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

TK Pacov badminton, tenis www.tenis-ricany.cz  602416076 
So Ne Po Út St Čt Pá So 14:00 – 17:00

RC Mountfield Říčany Ragby http://ricany.rugby.cz/  605234995
Po Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Fit-Pro Říčany spinning, jumping opriban@seznam.cz 604866409
Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Pavilon Říčany squash soucci@seznam.cz  603875163
Ne Po Út St Čt Pá So 7:00 – 21:00, rezervace předem nutná!

Mraveniště Centrum volného času pro děti a mládež www.mraveniste.info   
mraveniste@ricany.cz 

Po Út St Čt Pá 15:00, podrobný rozvrh aktivit na webu

Jureček Říčany Plážový volejbal, venkovní stolní tenis www.jurecek-ricany.cz   
info@jurecek-ricany.cz 

Ne Po Út St Čt Pá So 10:00 – 20:00, rezervace předem nutná!

Figurka Šachový oddíl, společenské hry info@figurka.net  731459463
Ne Po Út St Čt Pá So časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

TŠ Twist Říčany Rokenrol www.tstwist.cz      ts.twist@post.cz 
Pá 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00

ZŠ a MŠ Mozaika Mnichovice Montessori pedagogika montessorimozaika@gmail.com 
Po Út St Čt Pá časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Pěvecký sbor Elišky Erlichové Zpěv www.peveckysbor.cz  
erlichovaeliska@seznam.cz 

Út 14:00 – 18:30, časy jednotlivých aktivit viz http://www.maks-ricany.cz/

Yoga Dana Jóga www.yogadana.cz   
dana.grossova@seznam.cz 

Lekce zdarma z důvodu dovolené až 18. 9. 9:00 – 10:15

Mediální a komunikační servis 
Říčany + ladův kraj Půjčovna koloběžek www.maks-ricany.cz   

koloběžky@ricany.cz 
Po Út St Čt Pá So 9:00 – 17:00, rezervace předem nutná!
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V průběhu září 
se rozeběhne 
další sezona 
f lorbalových 
soutěží. Pro 
náš mladý od-
díl, který v  lis-
topadu oslaví 

třetí rok od  svého založení, to bude 
již třetí soutěžní sezona. A stejně jako 
vloni i  letos bude platit, že s každou 
novou sezonou přihlašujeme mini-
málně jedno nové družstvo. Letos 
tím novým družstvem budou muži, 
kteří tak rozšíří stávající družstva 
přípravky, mladších žáků a  starších 
žáků. Přibývá tak další stavební ká-
men do  pokrytí kompletní struktury 
florbalových soutěží.
Příjemnou novinkou i  pro náš oddíl 
je otevření nové sportovní haly v are-
álu centra pro volný čas Na  Fialce, 
kde budou probíhat některé trénin-
ky našich družstev, a  rádi bychom 
tam odehráli i  většinu našich domá-
cích turnajů. Rozšiřujeme tak svá 
stávající působiště (ZŠ Bezručova 
Říčany a  Open Gate Babice) o  další 
halu, a  budeme tak působit celkem 
na  třech místech. Rozpis tréninků 
jednotlivých kategorií a  další infor-
mace o našem oddíle najdete na na-
šich stránkách www.fbcricany.cz.

Přijďte si florbal vyzkoušet
Rádi bychom pozvali všechny hol-
ky a  kluky s  chutí florbal hrát, nebo 
si ho třeba jen vyzkoušet, aby přišli 
na otevřený trénink, který pořádáme 
v  rámci Týdne volného času a  spor-
tu ve  čtvrtek 12. 9. 2013 od  17.00 
v  hale ZŠ Bezručova v  Říčanech. 
Stačí, když si přinesete sálovou obuv 

a  sportovní oblečení, florbalku vám 
na  trénink půjčíme. Další informace 
naleznete opět na  našich stránkách 
www.fbcricany.cz.
Rádi bychom také touto cestou po-
děkovali městu Říčany za  podporu, 
které se nám dostává. 

Jiří Pros
předseda oddílu 

Říčanský florbal na prahu třetí soutěžní sezony

Velký bIGmAN 
z Říčan
První prázdninový víkend se v  Pra-
ze uskutečnil náročný závod BIG-
MAN. Rodilý Říčaňák Pavel Herda 
zde získal právě titul BIGMAN. Šlo 
o sedmý ročník dvoudenního závodu, 
který je zároveň mistrovstvím světa 
a mistrovstvím ČR. Je to kombinace 
terénního triatlonu, skládajícího se 
z 1 km plavání, 25 km terénní cyklis-
tiky, 5 km běhu v  terénu a  dlouhého 
triatlonu Ironman – 3,8 km plavání, 
180 km silniční cyklistiky, 42,2 km 
maratónského běhu ve dvou po sobě 
následujících dnech. Konečné pořadí 
se stanoví součtem časů terénního 
a dlouhého triatlonu a závodník musí 

závod dokončit v  časovém limitu 21 
hod. Pavel Herda se ve  své věkové 
kategorii umístil na 9. místě a v mezi-
národní účasti byl 27. celkově. Svým 
výkonem se součtem časů 15:19:41 
hod. se zařadil do  prestižního klubu 
BIGMAN jako 74. světový triatlonis-
ta a  získal tak zlatý přívěšek s  pořa-
dím v této elitní skupině. 
Motto závodu naprosto vystihuje jeho 
náročnost – „BIGMAN je výzvou, kte-
rá nechá člověka klesnout až na samé 
dno psychických i  fyzických sil, aby 
mohl v  cíli zažít ten neopakovatelný 
pocit štěstí z překonání sama sebe.“
Jedná se o  další extrémní výkon 
doktora Pavla Herdy, který doká-
zal skloubit svoji náročnou profesi 
lékaře s  tréninkovými dávkami i  ro-
dinným životem a  startuje kromě 

triatlonů rovněž třeba i  v  horském 
ultramaratónu Beskydská sedmička 
– běžeckém závodě přes sedm hlav-
ních vrcholů Beskyd v  délce 87 km 
a  se součtem nadmořských výšek 
8.205 m – i proto je Pavel nominován 
v anketě „Říčanský sportovec roku.“
Gratulujeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů!

A 13 BIKE Club, Z. Vávra
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Oddíl basketbalistek začíná již 6. soutěžní sezonu. Mis-
trovských soutěží se v  nové sezoně zúčastní 3 družstva. 
Družstvo mladších žákyň je účastníkem Krajského přeboru 
za účasti 10 družstev, kromě Říčan startují ještě Sparta Pra-
ha, Sokol Nusle, BC Benešov, PORG Praha, Aritma Praha, 
Sadská, Poděbrady, Příbram, Chomutov. Konkurence je 
velmi silná a doufáme, že se holky neztratí. Družstvo mlad-
ších minižákyň bude hrát také Krajský přebor, kde startují 
ještě Čelákovice, AŠ Mladá Boleslav, Pastelka Mladá Bole-
slav, Kladno a Kralupy. Novinkou je vložení hry 3 na 3, kdy 
se po normálním basketu 5 na 5 odehraje na obou polovi-
nách ještě 3 na 3 na jeden koš dle upravených pravidel. Je 
to myšlenka ČBF a jejím účelem je, aby se co nejvíce hráček 
zapojilo do hry, a aby více hráček tvořilo hru.
Třetí družstvo nejmladších a  někdy i  začínajících se zú-
častní soutěže „Šmoulinka Cup“, kde se v  minulých se-
zonách naše družstvo umísťovalo na  předních pozicích. 
Obhájení 3. místa z loňska bude těžké, soutěže se účastní 
opět 20 družstev, takže konkurence je veliká. 

basketbalový oddíl žákyň SK Slunéčko, o. s.

Říčanský sportovec sezony 
2012/2013  
hlasujte v anketě  
Protože v našem městě žije řada úspěšných a nadějných 
sportovců, město Říčany vyhlásilo anketu o „Říčanského 
sportovce sezony 2012/2013“. Veřejnost mohla během 
prázdnin nominovat kohokoliv od dětí po dospělé, 
jednotlivce i družstva v jakémkoliv sportu či disciplíně. 
Hlasování probíhá elektronicky na www.ricany.
cz do 14. 9. 12.00 hod. Na webu najdete u každého 
nominanta stručný popis jeho úspěchů a fotografii. 
Víte o někom, kdo v anketě zatím chybí? Seznamte i ostatní 
s jeho úspěchy. Dodatečnou nominaci je možné poslat 
do pátku 6. 9. 2013 do 9.00 hod. Čím dříve, tím lépe. 
(kontakt: david.michalicka@ricany.cz, tel.: 722 948 361) 
Slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 14. 9. kolem 
15.00 na náměstí během Koloběžkové Grand Prix. 
Zároveň zveme všechny nominované i všechny ostatní 
příznivce sportu v našem městě na následnou neformální 
afterparty v restauraci Sport od 20.00. 

Současně otvíráme tzv. Přípravku, kam zveme všechny 
holky, které baví hra s míčem. Letos je přípravka otevřena 
pro ročníky 2005 a ml., ale i pro začínající starší.
Rozšířili jsme naši členskou základnu o družstvo žen, kte-
ré přestoupilo ze Sokola Říčany. V  nadcházející sezoně 
bude hrát 1. třídu a bude usilovat o postup do Pražského 
přeboru.

Naše tréninkové hodiny: 
Ženy úterý 18.30–20.00
/trenér Kamila Míková/ čtvrtek 19.00–20.30
Mladší žákyně U 15  úterý 18.30–20.00
/trenér Michal Doskočil/ středa 17.30–19.00
/roč. 2000 a ml./ pátek 16.15–17.30
Mladší minižákyně U 12
/trenér Jana Machová/ úterý 17.00–18.30
/roč. 2002 a ml./ pátek 15.00–16.15
Nejmladší minižákyně U 11
/trenér Nikola Šmolcnopová/ úterý 15.30–17.00
/roč. 2003 a ml./ pátek 14.00–15.00
Přípravka
 /trenér Jana Machová/ pondělí 17.00–18.30 
/roč. 2005 a ml./ úterý 14.00–15.30

Všechny tréninky budou probíhat v Městské hale Říčany, 
adresa  Škroupova 1490, zodpovědný trenér – Jana Ma-
chová (777  921  301). Podrobnější informace o  činnosti 
oddílu na www.skslunecko.cz.

Jana Machová
SK Slunéčko

Společným tréninkem všech generací jsme zakončili sezonu 2012/2013
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Tenisový oddíl Sokol Říčany si vedl úspěšně v soutěžích družstev 
Největší radost oddílu přinesl výsledek nově složeného 
družstva začínajících tenistů hrajících v kategorii „Baby 
tenis“. Mladí tenisté (viz foto) sbírali v zápasech první 
tenisové zkušenosti a  přitom si vedli nadmíru dobře. 
Prohráli pouze jediné utkání s jasným favoritem skupi-
ny, družstvem TK Neridé. Ve všech ostatních zápasech 
soupeře přehráli a  zaslouženě se umístili na  druhém 
místě. Zásluhu na tomto úspěchu má trenérka a vedoucí 
družstva Eva Kovačková, která poctivě připravovala hrá-
če před i v průběhu sezony. Velkým pozitivem byli také 
obětaví rodiče, kteří vytvořili na utkáních příjemnou at-
mosféru, podporovali mladé tenisty a pomáhali jim tak 
zvládnout těžké tenisové začátky. 

Baby tenis
Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Skóre

1 TK Neridé 7 0 14 68:2
2 Sokol Říčany 6 1 13 52:18
3 TK Oáza Říčany 4 3 11 40:30
4 TK Radošovice A 4 3 11 38:33
5 Kelly Tennis 

Academy
3 4 10 28:42

6 1.TK Pacov A 3 4 10 23:47
7 TK Radošovice B 1 6 8 15:56
8 1.TK Pacov B 0 7 7 17:53

Krajská s. I. tř.
Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Skóre

1 TK PTA Kolín 6 1 13 90:45
2 TK Mnichovo 

Hradiště
6 1 13 83:65

3 LTC Kolín 4 3 11 79:62
4 Sokol Říčany 4 3 11 72:69
5 TK Radošovice 3 4 10 74:64
6 1. Vestecká 

sportovní
3 4 10 61:74

7 T.J. Sokol 
Sedlčany

1 6 8 50:90

8 LTC Houštka B 1 6 8 48:88

Družstvo A dospělých mělo po postupu do I. krajské třídy 
v minulém roce jasný cíl, a to udržet se v soutěži i pro příští 
rok. Týmy v soutěži byly velmi vyrovnané a rozhodnutí při-
neslo až poslední utkání, ve kterém naše družstvo dokázalo 
překvapivě porazit vítěze soutěže a postupujícího do divize, 
družstvo PTA Kolín 5:4. Touto výhrou jsme si definitivně 
zajistili setrvání v soutěži a obsadili velmi dobré 4. místo.
Družstvo B dospělých hrálo svá utkání v krajské soutěži 
3. třídy, kde se v žádném případě neztratilo. Na postup ze 
skupiny to nestačilo, ale 3. místo bylo více než zasloužené. 
Největší oporou družstva byl Lukáš Naxera, který vyhrál 
všechna svá utkání. 
Závěrem bych zmínil dvě tenisové akce, které se budou 
konat v průběhu září na našich dvorcích. V sobotu 14. září 
se uskuteční 6. ročník Turnaje stodvacetiletých. O týden 
později, 21. září, je naplánován tradiční Šlehačkový pohár, 
kde půjde již o jubilejní 30. ročník. Na oba tenisové turnaje 
bych rád pozval nejen všechny členy a hosty našeho oddílu, 
ale také hráče z okolních klubů, kteří chtějí strávit příjemný 
den a pobavit se při hraní tenisu. Bližší informace týkající 
se obou turnajů můžete obdržet u správců tenisových kurtů 
nebo přímo u předsedy tenisového oddílu Václava Votruby. 

T. J. Sokol Říčany a Radošovice
Michal Horák, oddíl tenisu 

Sezona tenistů od Jurečku
Vážení sportovní přátelé, rád bych vás seznámil s výsled-
ky našich tenisových družstev v sezoně 2013.
Do bojů na krajské úrovni se zapojilo dohromady 11 týmů 
a  vzhledem k  letošní nepřízni počasí nebylo vždy lehké 
na našich 6 dvorcích jednotlivá utkání dohrát. Ale vše se 
povedlo a tady jsou výsledky. 
Začnu od  těch nejmenších (družstvo mini). Ti skončili 
ve své skupině na 4. místě.
Baby A hrál stejnou skupinu spolu s B týmem a skončil 
na místě čtvrtém, Béčko pak na místě sedmém.
Mladší žactvo nám udělalo velkou radost. A tým v I. třídě 
i přes počáteční jasný cíl záchrany bojoval k obecnému pře-
kvapení do poslední chvíle o postup do  ligy a ve vyhroce-
ném zápase s týmem Vestecká sportovní prohrál až po boji 

Zleva: E. 
Krsková, Š. 
vašut, M. 
Kovačka, a. 
Kovačková, 
J. vrba, 
M. Polata 
a vedoucí 
družstva E. 
Kovačková
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3:6. Přesto jim tleskáme. Tým nastupoval v  zákl. složení: 
Matyáš Pazdýrka, Martin Kulhánek, Dominik Němeček, 
Adam Krischke, David Tománek, Maruška Morávková, 
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KArATe pro naše školáky
Již několik let působí na  území města 
Říčany jeden z největších a nejúspěšněj-
ších KARATE klubů v České republice. 
Stejně jako v  minulých letech pořádá 
během celého měsíce září nábor nových 
členů, kam mohou přijít všichni zájem-

ci, kteří chtějí zlepšit nejen fyzickou zdatnost, ale také sou-
středěnost, obratnost, vytrvalost a koncentraci svých dětí. 
Sportovní klub KAMIWAZA KARATE tradičně nabízí 
dětské volnočasové aktivity jak pro naše mladší, tak i starší 
školáky, kteří se chtějí naučit bojové umění karate. Speci-
fickým prvkem, který nabízí říčanský klub SK KAMIWAZA 
KARATE, je propojení tradičního japonského umění s mo-
derní výukou řady pohybových činností. Navíc mají naši 
malí občané možnost vyzkoušet si tréninky, které jsou při-
pravovány metodiky evropského významu. To vše v moder-
ních prostorách ZŠ u Říčanského lesa. Letošní novinkou 
v říčanském klubu karate je možnost účastnit se tréninků 
rodičů s dětmi, či kondiční tréninky pro ženy a dívky. 
Sportovní klub během roku pořádá, kromě samotných 
tréninků, různé doprovodné akce republikového význa-
mu v  podobě soustředění, seminářů, zkoušek, sportov-
ních soutěží, závodů a výletů. Závodníci klubu v minulých 
letech úspěšně reprezentovali naše město a přivezli řadu 
medailí ze závodů. Přijďte si vyzkoušet karate v Říčanech 
i vy! První hodiny jsou nezávazné a ZDARMA. 
Více informací o  karatistech naleznete na  www.KA-
MIWAZA.cz nebo na www.karate1.cz. 

Ant Parkour Deadly Team Říčany 
ve školním roce 2013/2014 
POKrAČUJe OD ZáŘí!!! 

Tréninky v  Říčanech a  Ondřejově, nově 
i v CENTRU Na Fialce!!! 
,,Mini APDT“ pro děti od 3 do 6 let (středa) 
APDT pro děti 6–10 let (pátek) 
Bližší informace podá Iva Mračková, tele-

fon: +420 722 908 072 (iva.mrackova@seznam.cz) 

Ema Slavíková, Barča Olexová. Béčko skončilo ve skupině 
II. třídy druhé a pouze o skóre nepostoupilo.
Starší žactvo a letošní první velká radost! Tým po spani-
lé jízdě postoupil do I. třídy a  jejich výkony nás všechny 
potěšily! Tým nastupoval v zákl. složení: David Blovský, 
Vojta Bubák, Tomáš Hybner, Jáchym Vávra, Matyáš Pros, 
Johanka Švejdová, Hanka Kotvalová.
Družstvo dorostu ve II. třídě skončilo na 4. místě.
Týmy dospělých nastupovaly v neuvěřitelném počtu 4.
Áčko hrálo I. třídu a jasný cíl udržení splnilo, což nebylo 
vůbec jednoduché, a  my jsme rádi, že kvalitní souboje, 
které se v I. třídě odehrávají, uvidíme i příští sezonu.
Béčko a letošní jediné zklamání, tedy sestup z II. třídy. Se-
zona klukům nevyšla, bohužel, návrat je vždy těžký.
Céčko a jejich jízda II. třídou a opět velká Rado radost. Vě-
kový průměr družstva zaslouží obdiv, to, co předváděli ve-

teráni Libor Nehasil, Zdeněk Bubák nebo Zuzka Králov-
cová, bylo opravdu neuvěřitelné. Touha družstva po výhře 
byla obrovská a zaslouženě v přímém boji o postup dekla-
sovalo družstvo Votic a míří do I. třídy. Základní složení 
týmu bylo: David Michalička, Ondra Vích, Libor Nehasil, 
Zdeněk Bubák, Filip Krischke, Zdeněk Dušek, Šárka Háj-
ková, Zuzana Královcová, Martina Krischkeová. Otázkou 
zůstává, co budeme dělat v I. třídě, ovšem jeden z doyenů 
týmu Zdeněk Bubák pevně věří, že se neztratíme.
Déčko po loňském návratu do III. třídy bohužel sestupuje 
zpět.
Tolik rychlý report z  kurtů od  Jurečku, zachovejte nám 
přízeň. Těm, co nás podporují, moc děkujeme, hlavně 
panu správcovi Rudovi Gnadovi, jeho občerstveníčko 
po výhře všechny jistě potěšilo!

Filip Krischke
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Charitativní projekt – asistenční pejsek pro Denisku dále 
pokračuje 
Během srpna proběhne setkání s majitelem a trenérem 
štěňátka, které se bude připravovat pro Denisku.
Moc děkujeme za  finanční příspěvek manželům Ja-
náčkovým, Little Sicily – italské speciality, Lahůdky 
– p.Čiháčkové, manželům Hradickým, také Elektro-
centru Kadlec a  Lékarně U  Bílého lva – Nedopilům – 

kde jsou teď umístěny charitativní kasičky,  kam máte 
možnost přispět na pořízení asistenčního pejska. Všem 
dobrým lidem, kteří na  tento projekt přispívají, moc 
děkujeme.

TS DANCE EB
Edita Broukalová

KDy A KDe cvičí a trénují členové T. J. Sokolu 
Říčany a radošovice v sezoně 2013/2014

I. Všestrannost, atletika  
1. sOKOlOvNa v Radošovicích
Pondělí:
 15.00–16.30 atletika r. 2002+2003 / ses. Vlčková
 16.30–18.00 atletika r.2006+2007 / ses. Gartnerová
 18.00–19.00 atletika r. od 2001 / br. Holinka M., ses. Cílková     
 19.00–20.00   ženy / ses. Solarová, Šrůtová, Junková
 20.00–22.00 muži – sportovní hry / br. Vojáček
Úterý
 16.00–17.15 atletika minipřípravka / br. Hercík
 20.30–22.00 florbal / br. Strnad
Středa
 8.00–9.00 ženy / ses. Malíková, Komínková
 9.00–10.00 rodiče a děti (2 roky) / ses. Scharffová
 10.00–11.00 rodiče a děti (3 roky) ses. Ludvíková
 15.30–17.00 atletika r. 2004 + 2005 ses. Gärtnerová
 20.30–22.00 atletika / br. Holinka Marek
Čtvrtek
 15.00–16.00 předškolní děti / ses. Černá, Dudová
 16.00–17.00 mladší žactvo / ses. Trnková
 17.00–18.30 žákyně / ses. Kurajdová Iva 
 18.30–20.00 atletika / br. Holinka Marek
 20.00–22.00 volejbal (předtančení) / ses. Voráčková
Pátek
 8.00–9.00 ženy / ses. Komínková, Malíková
  9.00–10.00 rodiče a děti (3–4 roky) /  
  ses. Horáčková-Jungmanová
 10.00–11.00 rodiče a děti (3 roky) / ses. Kolková
 17.00–18.00 předškolní děti a ml. žáci / ses. Bělohlávková
2. Tělocvična 1. ZŠ v Říčanech
Úterý:
 16.30–17.45 děti r. 2004–6 / ses. Ludvíková, Pračková
 19.00–20.30 ženy / ses. Pangrácová, Valentová
Čtvrtek:
 16.30–17.30 mladší žactvo / ses. Hněvsová
 17.30–18.30 děti r. 1999–2004 / ses. Willsová, Dresslerová     
3. Nový sál – sokolská ul.
Pondělí:
 19.00–20.30 cvičení s náčiním /  
  cvičitelky dle aktuálního rozpisu

Úterý:
  18.00–19.00 starší ženy / ses. Voráčková, Tůmová
 18.00–19.00 muži  NOVÉ!!! / ses. Voráčková, br. Zima 
Pátek:
 10.00–11.00 ženy / ses. Pangrácová, Dobrovodská,  
  Valentová
V případě hezkého počasí se atletika trénuje na Sokolském 
hřišti. 
Cvičit se začíná 1. zářijový týden, změny sledujte 
na sokolských vývěskách. Cvičení R+D ve středu a v pátek 
od 9 do 10 hod začíná 3. týden!

II. Basketbal
Městská sportovní hala
Čtvrtek:
 17.30–19.00 minižáci (r. 2001 a mladší) / br. Holinka
Z důvodu rekonstrukce sportovní haly je vchod přímo 
do hlediště haly!

III. Volejbal
Městská sportovní hala
Pondělí
: 19.30–21.30 muži / br. Charvát, Franěk  

IV. Tanec Twist
sokolovna Radošovice
Úterý:
 17.15–20.30 žákyně, dorostenky, ženy, páry 
   ses. Michaljaničová, br. Boháček, br. Chýna
Středa:
 17.00–20.30 páry / br. Boháček, Chýna, ses. Boháčková
Pátek:
  15.30–17.00 přípravka, páry, dor. a ženy / br. Boháček,  
  Chýna
 18.00–21.00 přípravka, páry, dor. a ženy /  
  br. Boháček, Chýna
Nový sál – sokolská ul.
Pondělí:  16.00–19.00 páry
Úterý:  15.30–18.00 žákyně / ses. Michaljaničová
Pátek: 15.30–18.00 páry

68 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu

Prázdniny ve Figurce – dobrodružství v poznávání pokračuje
O prázdninách 
společnost fi-
gurka, která 
se zaměřuje 
na  rozvoj in-
telektu u  dětí, 
p ř i p r a v i l a 

hned několik důležitých akcí. Lek-
torky M. Kořenová a  M. Duchková 
se účastnily špičkového kongresu 
v  Madridu, následně proběhly dva 
turnusy příměstského šachového 
tábora, a na konci srpna se pak fi-
gurka prezentovala s  metodikou 
figurková školička na mezinárodní 
konferenci Univerzity Karlovy – 
SEMT 2013, jež se zaměřuje na mo-
derní cesty rozvoje matematiky. 
Společnost získala novou podporu 
a  energii, v  září bude otevřen dům 
U  figurky. Změnilo se také vede-
ní společnosti, ředitelkou figurky 
o.p.s. se stala paní Dita Holubová. 

šachy ti pomáhají myslet! 
Zástupci společnosti Figurka se zú-
častnili nevšedního kongresu, který 
proběhl ve městě Builtrago v blízkos-
ti Madridu. Jeho základním tématem 
byl rozvoj myšlení a sociálních vztahů 
prostřednictvím šachů, tedy hry staré 
tisíce let. Šachy lze totiž smysluplně 
použít pro koncentrovaný a  velmi 
sofistikovaný rozvoj myšlení. Ředitel 
kongresu Leontxo García k  tématu 
říká: „Vědecké studie mají prakticky 
stejné výsledky. Podle nich mají lidé 
hrající šachy lepší intelektuální doved-
nosti včetně kupříkladu čtenářského 
porozumění. Díky této hře dochází 
i ke snadnější dešifraci znaků.“
„Česká republika je v tomto ohledu také 
aktivní a  docela kreativní,“ doplňuje 
Martina Kořenová ze společnosti Fi-

Kongresu se účastnilo mnoho zvučných jmen, jako je 
kupříkladu bývalá šachová mistryně světa S. Polgáro-
vá, v historické části Buitrago s M. Kořenovou.

gurka, která se orientuje právě na  vy-
užití šachu ve vzdělání, „Díky podpoře 
MŠMT, operačního programu OPVK 
a  hlavnímu městu Praha jsme mohli 
vyvinout v  letech 2006–10 metodiku 
pro nejmenší děti s  názvem Figurková 
školička, proškolili jsme přes 650 učitelů 
na  250 školách, školkách a  dětských 
domovech. Tisíce dětí už měly možnost 
poznat kouzlo a  tajemství světa figu-
rek, přičemž se snažíme rozvíjet právě 
intelektuální dovednosti.“ Figurková 
školička, která vznikla přímo v  Říča-
nech, zaujala nejen Španěly, ale třeba 
i odborníky z Kolumbie či Venezuely. 

Dům U Figurky
Nedaleko říčanského hradu v  Roose-
veltově ulici se v  září otevře centrum 
společnosti Figurka. Bude především 
prostorem pro setkání členů šacho-
vého klubu, šachové kroužky, semi-
náře. Šachový klub Figurka navázal 
spolupráci se společností Interchess. 
„Tato škola je v současnosti asi nejlepší 
v  republice. Do  líhně velmistrů Sergeje 
Berezjuka a  Vládi Tally patří tako-
vá jména, jako špičkové české hráčky 
Jana Jacková a Kateřina Němcová, teď 
mají ve  své stáji kupříkladu ohromnou 
naději, třináctiletého šachistu Vana 
Nguyena“ vysvětluje Martina Koře-
nová důvody spolupráce s  Interchess 
a  doplňuje ji nová ředitelka Dita Ho-
lubová: „Kroužky šachového oddílu pro 

mládež budou organizovány tak, aby 
si děti a  rodiče mohli vybírat konkrét-
ní den a  hodinu, kdy budou do  šachů 
chodit. Odpadne tak problém s  kolize-
mi s  jinými zájmovými kroužky. Provoz 
v  domě U  Figurky tak bude prakticky 
kontinuální. Jde nám taky o  pohodové 
rodinné prostředí. O víkendech budou 
probíhat turnaje či semináře. Šachový 
oddíl Figurka bude mít nově i družstvo 
dospělých. Součástí bude také herna 
společenských her. Dům ale bude také 
především centrem metodiky rozvoje 
dětského intelektu Figurková školička. 
Podobně jako v  minulém roce budou 
probíhat kurzy přímo v některých ma-
teřských školkách, jako je MŠ Sofie či 
MŠ Čtyřlístek, nově ale také v MŠ Lan-
die a dalších. Informace o kroužcích se 
rodiče  dozvědí v průběhu září. Kurzy 
Figurkové školičky přímo s autory me-
todiky budou ale probíhat především 
v domě U Figurky.    

dvě desítky dětí se na přelomu července a srpna zú-
častnily příměstského tábora Figurka v MŠ a zŠ Sofie 
v Říčanech. celotáborová hra se jmenovala Putování 
šachovým světem – od Mongolska po Kostariku.
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badminton už 
i v Říčanech!
Přinášíme dobrou zprávu pro všech-
ny sportovce a  milovníky badmin-
tonu z  Říčan a  okolí. Ve  spolupráci 
s nově otevíraným centrem Na Fialce 
a  pod záštitou města Říčany pořádá 
nově vzniklý Badmintonový Klub 
Říčany exibici badmintonu světo-
vé úrovně – zápas desetinásobného 
mistra republiky ve  dvouhře Jana 
Fröhlicha. Honza se stává tváří bad-
mintonu v  Říčanech a  utká se s  bý-
valou světovou sedmičkou, Dickym 
Palayamou (Nizozemsko). Zároveň 
vznikla dohoda i  s  firmou Yonex, 
která se prostřednictvím zástupce 
pro ČR Ondřeje Lubase podílí na pří-
pravě exhibice a bude BK v Říčanech 
podporovat i během sezony.
Exhibice se uskuteční v centru Na Fi-
alce ve  středu 25. září od  18.00 a  její 
součástí bude i  vystoupení děvčat 
z Taneční školy manželů Boháčkových 
TWIST. Jirka Boháček se společně 
s  Janou Honnerovou ujmou modero-
vání celé exhibice. Pro diváky je vedle 
tomboly připravena i možnost zahrát si 
pár úderů s Honzou a Dickym a uvidí 
i  ukázku párových disciplín – muž-
ské čtyřhry a  smíšené čtyřhry. Záro-
veň připravujeme i  krátké rozhovory 
s účastníky letošního mistrovství světa 
v  badmintonu, které se konalo v  Číně 

a  kterého se zúčastnil jak Honza jako 
hráč, tak i  Dicky v  roli kouče našeho 
dalšího reprezentanta Petra Koukala. 
Badmintonový Klub Říčany zahájí 
svoji činnost od  září v  nových pro-
storách CNF a  zaměří se především 
na  výchovu mládeže. Nábor dětí (1. 
až 4. třída) se uskuteční během září, 
a to každé úterý od 14.00 do 16.00 ho-
din v  CNF. Pravidelné tréninky jsou 
zatím plánovány na  úterý od  15.00 
do  16.00, v  případě zájmu dětí 
i  ve  čtvrtek od  14.00 do  15.00. Tyto 
hodiny jsou již v plánu CNF vyhraze-
ny badmintonu. Případní zájemci se 
mohou již teď hlásit prostřednictvím 
emailu: hajdu@primabuilding.cz 
nebo telefonicky na 739 365 205. 
Součástí oddílu bude i  hraní dospě-
lých, a  to každou středu od  19.00 

do 22.00. Vítáni jsou především hráči 
se zkušenostmi, jak se sportovním, 
tak i rekreačním badmintonem.
Během týdne vyhradilo CNF i hodiny 
pro komerční badminton, které mů-
žete využít buď na hraní pro zábavu, 
případně po dohodě i s profesionální-
mi trenéry.
Badminton si může každý vyzkoušet 
i  během Týdne sportu. K  dispozici 
budou zkušení trenéři badmintonu – 
Markéta Osičková (Trenér roku 2012) 
a Tomáš Hajdu (dlouholetý člen bad-
mintonového oddílu Astra Praha). 
Pro případné zájemce doporučujeme 
k  návštěvě stránky centra Na  Fialce 
(www.nafialce.cz), Českého badmin-
tonového svazu (www.czechbadmin-
ton.cz), Honzy (www.janfrohlich.cz) 
a firmy Yonex (www.yonex.cz).

Pod záštitou OS Domeček se dne 
28. 9. 2013 koná již počtvrté na kou-
pališti Jureček závod horských kol 
„Jurečkovská Šlapka – aneb kolečka 
okolo Jurečka“. Veškeré info jako 
vždy  na  www.jureckovskaslapka.
cz. Letos se můžete těšit mimo jiné 
na  rozšířené kategorie a  tratě dět-
ských závodů, hodnotné ceny a  zá-
věrečnou tombolu!

6. ročník závodu mTb – JUreČKOVSKá ŠlAPKA 
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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

ODDěleNí PrO DěTI 
Komenského nám. 1910 
Tel. 323 605 920 
Email: dětské.odd@knihovna.ricany.cz

Výpůjční hodiny: 
pondělí, úterý 12.00 – 17.00, středa 12.00 – 18.00 
čtvrtek 8.30 – 17.00, pátek 12.00 – 16.00http://knihovna.ricany.cz

Po prázdninách má knihovna již opět svou stálou otevírací dobu

Jako každý rok, i  letos se děti z Říčan a okolí sejdou při 
zářijovém Malování na rynku. Letos se koná již 17. ročník 
této populární akce, zvané také Galerie pod širým nebem. 
Děti při ní dostanou kreslicí potřeby a zobrazí své před-
stavy o různých pojmech, objektech, jevech – o všem mož-
ném – podle tématu, které je zadáno. Záleží jen na nich, 
z jaké stránky dané téma uchopí. Každý rok je jiné, někdy 
je voleno z oblasti pohádek, fantazie, jindy je zase velmi 
konkrétní, z reálného života. V minulých letech malovaly 
děti např. strašidla z hradů a zámků, ale také to, co se jim 
líbí na našem městě, své představy o životním prostředí, 
jak se jim líbí v knihovně či čím by chtěly být.
Malování se tradičně pořádá na  Masarykově náměstí v  Ří-
čanech. Letos se bude konat ve středu 18. září od 9 hodin. Je 
součástí celoměstského projektu „Výtvarné dílny a  artefak-
ty“ a souvisí též s Evropským týdnem mobility, do kterého je 
město Říčany zapojeno. Týden mobility je věnován propagaci 
bezpečné a  ekologicky šetrné dopravy, udržitelného rozvoje 
a zdravého životního stylu. Na dopravu, ovšem v měřítku me-
ziplanetárním až mezihvězdném, je zaměřeno i  téma z naší 
knihovny „Pojďte s námi malovat, jak do vesmíru cestovat“.

Akce se tradičně zúčastňují školy a školky z Říčan i z oko-
lí. Ty, které u  nás ještě se svými dětmi nebyly, prosíme 
o kontaktování do knihovny.
V  případě nepříznivého počasí naleznou mladí malíři 
úkryt v Husově knihovně, kde budou moci v kreslení po-
kračovat.

Husova knihovna po prázd-
ninách opět uvádí další be-
sedu a autorské čtení. Hos-
tem bude známý spisovatel, 
novinář a  televizní reportér 
Josef Klíma. Veřejnosti 
je dobře znám jako autor 
a  protagonista investigativ-
ních televizních pořadů – 
Na vlastní oči, Očima Jose-
fa Klímy a  dalších. Častým 
tématem jeho televizních 

scénářů bývají známé kriminální příběhy ze současnos-
ti a vůbec otázky související s trestnou činností a s tím, 
jak se s  ní společnost vyrovnává. Na  toto téma pořádá 
i  přednášky pro střední školy. Z  jeho další bohaté tele-
vizní tvorby zmíníme např. scénář k  filmu o  symbióze 

policisty a  mafiána (Rána z  milosti), pořady o  záměně 
identity při smrtonosné tsunami (Vlna), o beztrestnosti 
delikventních dětí (Svědomí Denisy Klánové) či seriál 
o Berdychově gangu (Expozitura). Jeho zaměření na in-
vestigativní činnost se projevuje také v práci v tištěných 
médiích, zejména v  týdeníku Reflex a  v  Lidových no-
vinách. Je nositelem novinářské Ceny Ferdinanda Pe-
routky (2006) a Ceny Jana Beneše (2009). Při psaní se 
samozřejmě neomezuje jen na noviny a časopisy, ale je 
autorem mnoha knih, často s  investigativní tematikou, 
ale také románů, cestopisů, úvah, esejí a biografií. Čin-
nost vyvíjí i na poli hudebním jako zpěvák a hráč na kla-
vír a klávesy – koncertuje s kapelou PKS a s triem Klíma 
– band. Vydal také CD Na vlastní uši.
Pořad se koná ve  čtvrtek 26. září v  oddělení pro dospělé 
na  Masarykově náměstí 83. Začíná v  18.30. Těšíme se 
na vaši návštěvu. Vstup je volný.

malování na rynku / Středa 18. 9., 9–15 hodin

Život reportéra / Čtvrtek 26. 9., 18.30 hodin 
Josef Klíma bude vyprávět o natáčení reportáží, o cestování, buddhismu, o Kajínkovi 
a o svých knihách a scénářích.

co se děje v kultuře
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Týden knihoven all inclusive
V době od 30. 9. do 6. 10. proběhne v naší republice Týden 
knihoven. Vyhlašuje jej SKIP – Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků – sekce knihoven. Letos se koná již 
17. ročník. Jak oznamuje celostátně vydaný souhrnný 
plakát, jeho motto zní „S námi jen all inclusive“. 
Říčanská Husova knihovna je pravidelným účastníkem Týd-
nů knihoven. V letošním roce jsme se však v duchu uvedené-
ho motta rozhodli vytvořit opravdu komplexní nabídku.
V  pondělí 30. 9. mají senioři nad 60 let možnost pořídit si 
čtenářskou legitimaci na 1 rok bez poplatků (místo obvyklé 
stokoruny). Dále bychom chtěli ty z  nich, kteří ještě nepře-
konali nedůvěru k  současným informačním prostředkům, 
blíže seznámit s  možnostmi využití počítačů v  knihovně, ať 
už po stránce čistě knihovnické (vyhledání žádané publikace 
v katalogu), nebo všeobecně praktické (internet, email apod.). 
Proto posílíme personál knihovny o asistentku, která se bude 
přednostně věnovat návštěvníkům z této cílové skupiny.
V úterý 1. 10. si rodiče na rodičovské dovolené budou moci 
od svých dětí chvíli odpočinout, neboť jsme v oddělení pro děti 
připravili od 15 hodin zábavný program pro předškoláky.
Bohatý program bude připraven také ve středu 2. 10. V oddě-
lení pro děti bude probíhat beseda a autorské čtení se známou 
autorkou dětské fantasy literatury Michaelou Burdovou, která 
představí své knihy Poselství jednorožců, Křišťály moci a no-
vinku Syn pekel – Vlčí krev. Pořad proběhne v dopoledních 
hodinách a je určen dětem od 5. třídy ZŠ. S některými školami 

je již návštěva žáků předběžně domluvena, uvítáme také další 
zájemce z  řad škol i  jednotlivců, neváhejte nás kontaktovat, 
autorka v případě zájmu může svůj pořad rozšířit.
Čtvrtek je věnován handicapovaným osobám. Držitelé průkazu 
ZTP budou mít ten den roční registraci (čtenářskou legitimaci) 
zdarma. Pokud budou chtít využívat služby knihovny bez re-
gistrace (omezení na internet a prezenční půjčování), nebudou 
povinni platit denní poplatek. Stejný režim bude platit v pátek 
pro návštěvníky z řad národnostních a jazykových menšin. 
Jelikož je sobota dnem určeným pro celou rodinu, nebude 
v sobotu otevřeno jen oddělení pro dospělé, ale oproti běž-
nému provozu také oddělení pro děti, aby si knížky mohli 
vypůjčit opravdu všichni z rodiny. Navíc budou obě oddě-
lení otevřena také v neděli – pro všechny. Otevírací doba 
v sobotu a v neděli bude od 8.30 do 12 hodin.
Vzhledem k časovému intervalu mezi uzávěrkou tohoto vydání 
Kurýru a termínem Týdne knihoven může být program ještě 
doplněn. Sledujte stránky knihovny http://knihovna.ricany.cz. 
Služby knihovny budou tedy v uvedeném týdnu skutečně 
„all inclusive“.

72 texty.kuryr@ricany.cz



lADŮV KRAJ A OKOlÍ...
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

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

do 6.10. Říčany Za stromy roku – Výstava velkoformátových fotografií Petra Francána. Muzeum.
1.9. Říčany 7.38 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Srbsko – lomy Amerika – Karlštejn, 

16 km. Odjezd vlakem v 7.38 z nádraží. Objednávky na tel. 723 513 431 nebo 
libuse.rohoskova@centrum.cz.

6.9. Louňovice 19.00 Jan Spálený ASPM a Jiří Holoubek trio – Koncert na letní scéně v Restauraci 
u Henců, vstupné 160 Kč.

7.9.–
14.9.

Říčany 9.00–
17.00

Týden volného času a sportu – Veletrh volného času a sportu na Masarykově 
náměstí, kde se představí neziskové organizace a kluby. Odpoledne na Sokolském 
hřišti si budou moci všichni vyzkoušet různé druhy sportů a dalších aktivit.

13.–14.9. Ondřejov 
Mnichovice

festival hudby a slova – V pátek diskusní večer v Ondřejovském mlýně, v sobotu 
odpolední koncert a večerní taneční zábava v Mnichovické krčmě. Navíc výstava 
fotografií z historie festivalu, prodej knih a hudby…

14.9. Říčany 7.30 Atletický desetiboj – 18. ročník, kategorie dorost a starší, muži, ženy,  
start 1. disciplíny v 8.30.  Sokolské hřiště.

14.9. Říčany Vyhlášení sportovce roku – Slavnostní vyhlášení sportovce roku.
14.9. Říčany 14.00 XI. koloběžková grand prix – Soutěž na koloběžkách pro všechny věkové 

kategorie. Prezence od 12.30 hod na Masarykově náměstí.
15.9. Kunice 11.00–

22.00
Svatební veletrh – 1. ročník svatebního veletrhu v prostorách HOTELU zámku 
Berchtold, vstupné dobrovolné.

16.9. Říčany 19.00 Amerika, cesta tam a zase zpátky – Přednáška Vojtěcha Filčeva s obrazovými 
materiály. Volnočasové centrum Na Fialce.

21.9. Mnichovice 8.00 Po stopách kocoura Mikeše – 10. ročník turistického pochodu, start i cíl 
v Turistickém informačním centru, startovné 25 Kč, děti 10 Kč. Trasy 9, 18, 25, 
32 km a nová trasa jako překvapení.

21.9. Říčany 13.00–
15.00

Indiánské loučení s létem – 19. ročník pochodu od koupaliště Jureček 
Říčanským lesem. Trasa 6 km plná soutěží a indiánských her. V cíli lukostřelba, 
plavba na kánojích, včelaři aj.

22.9. Říčany 8.30 Žákovský atletický den – Soutěž pro děti 6–15 let. Disciplíny – běhy, skok 
daleký, hod míčkem. Sokolské hřiště

25.9. Říčany 18.00 Badmintonová exhibice a taneční vystoupení – Vystoupí a zahrají Jan Frolich 
a Dicky Palyama, TŠ TWIST, volnočasové centrum Na Fialce.

25.9. Uhříněves 19.30 Jiří Schmitzer – Koncert nepřehlédnutelné osobnosti hudebního, divadelního 
i filmového světa, vášnivý parašutista a v neposlední řadě i tanečník. Vstupné 
250 Kč, Divadlo Bolka Polívky U22.

27.9. Ondřejov Evropská noc vědců – Prohlídka hvězdárny, pozorování oblohy dalekohledem, 
prohlídka specializovaných pracovišť, přednášky, soutěže o dalekohledy, vše 
zdarma na Odřejovské hvězdárně.

28.9. Dubeč 7.30 Z Dubče do Dubče – 22. ročník cykloturistického pochodu. Dětská trasa 3 km, 
pěší trasy 10–50 km, cyklotrasy 40 a 60 km. Startovné 20 Kč. Start v klubovně 
oddílu Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné a U Transformátoru).

29.9. Ondřejov 9.00–
16.00

Energie a intuice – Seminář – základní informace o intuici, jak pracovat 
s energií, meditace aj. Cena 800 Kč, Sportovně kulturní centrum.

30.9. Kamenice 19.30 Na mělčině – Komedie divadla Kalich. Hrají Iva Janžurová, Sabina Remundová, 
Barbora Munzarová, Miroslav Vladyka. Vstupné 350/300 Kč. Kulturní dům.
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Výstava  
„ZA STrOmy rOKU“
Velkoformátové fotografie 
a příběhy stromů
1. srpna až 6. října 2013

Díky této výstavě máte jedinečnou 
možnost spatřit krásu stromů – vítězů 
ankety Strom roku. Druhá část výsta-
vy je věnována alejím nejen na Říčan-
sku. Dozvíte se, která z  říčanských 
alejí je nominována na Alej roku 2013 
a vy ji svým hlasováním můžete pod-
pořit. Výstava zahrnuje interaktivní 
prvky pro děti i  dospělé a  poznávání 
přírodnin v přírodovědném kvízu.

V  rámci Týdne volného času a  spor-
tu chceme veřejnosti blíže představit 
současný projekt Muzea Říčany „Ře-
meslo má zlaté dno“. Přijďte na malou 
ochutnávku činností, které projekt 
nabízí školám. Chceme vám ukázat, 
ale také dát možnost vyzkoušet si 
tkaní a výrobu dřevěných šperků pod 
vedením uměleckého truhláře. Akce je 
určena pro dospělé i děti, děti do 10 let 
se mohou výroby dřevěného šperku 
účastnit pouze pod dohledem rodičů. 

Dílny budou začínat vždy v celou ho-
dinu.
V  rámci řemeslného odpoledne je vstup 
zdarma také na výstavu „Za stromy roku“.
Projekt „Řemeslo má zlaté dno“ je 
financován ESF OPVK a  státním 
rozpočtem ČR.
Akce se lze zúčastnit bez rezervace. Re-
zervací si zajistíte místo na dílně Dřevěný 
šperk: telefon 323 603 161 nebo e-mail: 
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz.
Vstupné ZDARMA

co se děje v kultuřeco se děje v kultuře
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FOTOGrAFUJTe 
STrOmy! 

Fotografujte stromy 
na Říčansku, během 

Dne stromů  
20. 10. 2013 bude 

vyhlášen nejzdařilejší 
říčanský snímek. 

Fotografie ve formátu 
min. 13x18 cm noste 

do Muzea Říčany!

Řemeslné odpoledne v muzeu 
11. září 14.00–17.00

rukodělná dílna:  
SHAmbAllA NárAmKy
středa 18. září od 17.30 
Přijďte si vyrobit svůj originální ná-
ramek. Shamballa náramky vychází 
z  buddhistických tradic, jejich sou-
časný vzhled je přizpůsoben moder-
nímu designu. Výroba náramku je 
jednoduchá, vychází z  dnes opomí-
jené techniky drhání, vázání uzlíků 
a  navlékání korálků. Díky unikátní-
mu stahovacímu mechanismu jsou 
náramky velikostně nastavitelné 
a  neobsahují žádné kovové zapínací 
komponenty.  

Dílnu povede Libuše Hanzlová. 
Vstupné 130 Kč

Rezervace na  telefonu 323  603  161 
nebo e-mailu: edita.jezkova@muze-
um.ricany.cz
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Nekonečné silnice, které se táhnou 
od  východu na  západ, zašlá sláva 
Route 66 z Chicaga do Los Angeles, 
parkování v New Yorku, ale i torná-
da ve  státě Oklahoma. Cestování 
Amerikou je životní zážitek, při-
jďte si poslechnout vyprávění z  té-
měř dvou let strávených na  cestách 
po USA a Kanadě. Chvíli se však za-
stavíme v  kalifornském San Diegu. 
Město na  hranicích s  Mexikem má 
oproti nedalekému LA poklidnou at-
mosféru a  také příjemné klimatické 

podmínky vlivem Tichého oceánu, 
které jej řadí na žebříčky nejlepších 
měst pro život.

Promítat a  vyprávět bude Vojtěch 
Filčev
Vstupné 30 Kč
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Druhý díl cyklu „Putování za pozná-
ním“ představí práci historika zamě-
řenou na stavební památky. Alespoň 
jeden historicky cenný objekt najde-
me téměř v každé vsi – ovšem středo-
česká ves Vyšehořovice může prezen-
tovat celou škálu staveb od drobných 
sakrálních až po  středověkou tvrz. 
Řada místních památek je opravo-
vána a  v  této souvislosti probíhají 
archeologické i  archivní výzkumy. 
Během exkurze se seznámíme s mož-

nostmi rozvoje poznatků regionál-
ní historie jak přímo v  terénu, tak 
bádáním v  archivních pramenech. 
Základní informace k  tvrzi získáte 
na www.vysehorovickatvrz.cz
Exkurzi povede Martin Hůrka, histo-
rik Muzea Říčany
Cena exkurze 50 Kč

Nutná rezervace na  telefonu 
604  237  175 nebo e-mailu: martin.
hurka@muzeum.ricany.cz

CyKlUS PŘeDNáŠeK 
KOlem SVěTA
To east, to West – Na cestě 
Severní Amerikou
úterý 24. září od 18 hodin

FO
TO

: M
ar

TIN
 h

ůr
Ka

Přírodovědné 
kroužky v muzeu 
Ve spolupráci s Ekocentrem Říča-
ny připravujeme i  letos přírodo-
vědné kroužky pro předškoláky, 
mladší a  starší školáky. Činnost 
je zaměřena na  rozvoj vztahu 
k  přírodě a  přírodovědných zna-
lostí, na seznámení s přírodními 
lokalitami v  Říčanech i  okolí. 
Kroužky probíhají za  příznivé-
ho počasí v  terénu a  v  muzejní 
zahradě, za  nepříznivého počasí 
v muzeu. Kroužky vedou zkušené 
lektorky environmentální výcho-
vy. Aktuální informace získáte 
na www.ricany.cz/muzeum.  

Putování za poznáním II.
exkurze nejen na středověkou tvrz ve Vyšehořovicích 
sobota 21. září, sraz v 10.00 ve Vyšehořovicích před tvrzí
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V  současné době se u  objektu 
muzea – Říčanské hájovny – 
buduje venkovní historická 
a  přírodovědná expozice, 
která bude dokončena v roce 
2014. Při úpravě terénu bu-
doucí bylinkové zahrady do-
šlo k  nálezu uherské drobné 
mince z roku 1909. 
Jedná se o  10 fillér (desetihaléř) 
vyražený ve slovenské (tehdy hor-
nouherské) mincovně v  Kremni-
ci, o čemž svědčí na aversu vyraže-
ná značka „K.B“. Mimochodem 
vídeňská mincovna měla značku 
„A“, ta pražská pak „C“. Na  re-
versu mince vidíme uherskou 
svatoštěpánskou korunu s  typic-
kým nakloněným křížem a  opis: 
„Magyar királyi váltópenz“. 
Nalezená mince náleží již do  ob-

dobí, kdy 
v  Rakous-

k u - U h e r-
sku fungo-

vala korunová 
měna (přechod ze 

staré zlatkové probíhal několik let 
od  roku 1892). Rakousko-uher-
ská unie dvou plnoprávných stá-
tů se projevovala i v peněžnictví. 
Každá z  obou zemí si razila své 
vlastní mince, papírové bankovky 
pak byly jedny společné, ovšem 
mívaly zrcadlově jednu stranu 
v němčině a druhou v maďarštině.

Martin Hůrka
FOTO: z archIVu MuzEa ŘíČaNy

Z PŘírŮSTKŮ mUZeA
Uherská mince z roku 1909

Na  bavorském 
hradě Wen-
zelschloss v měs-
tečku Lauf neda-
leko Norimberku 
se dochovala bo-
hatá kolekce erbů 

spojených se  dvorem a  oporami 
moci českého krále a římského císa-
ře Karla IV. Tesané a malované erby 
patrně z  počátku 60. let 14. století 
jsou k  vidění na  stěnách erbovního 
audienčního sálu hradu, který byl 
znovu vystavěn Karlem IV. nedlouho 
po získání Horní Falce. 
Hrad sloužil jako Karlovo zdejší 
reprezentativní sídlo a  fakticky 
představoval vstupní bránu z  říše 
do  zemí Koruny české ve  směru 
od necelých 20 km vzdáleného No-
rimberku. V  erbovní síni můžete 
mezi 114 znaky zemí, osobností, 
rodů či měst seřazenými ve  dvou 
řadách nad sebou narazit mj. prá-
vě na znak tehdejších pánů našeho 
města. Nachází se ve výklenku se-

verovýchodní stěny a zaujímá mís-
to ve  spodní řadě erbů (tato níže 
položená řada zde náležela přísluš-
níkům nižší šlechty), při erbu je též 
nápis: „de ryczean“. Nad tímto er-
bem se v horní řadě nalézá erb pro-
bošta vyšehradské kapituly, který 
byl automaticky titulárním kanc-
léřem Království českého. V horní 
řadě jsou v blízkosti umístěny další 
znaky církevních činitelů – praž-
ského arcibiskupa, olomouckého 
biskupa apod. 
Hrad v Laufu není jedinou stavbou, 
do  jejíž architektury pronikl erb 
říčanských vladyků. Znak tohoto 
rodu se uplatnil i  na  klenebním 
svorníku, který býval v  kostele sv. 
Anny při klášteře dominikánek 
na  Starém Městě pražském. Svor-
ník se dnes nalézá v  lapidáriu Ná-
rodního muzea (sám kostel odsvě-
cený již za Josefa II. je v současnosti 
využíván jako kulturní centrum 
Pražská křižovatka). 

Martin Hůrka

reedice dějin města 
od Gustava Trnky
V říčanském muzeu i v infocentru na ná-
městí je k dostání téměř čtyřsetstránko-
vá publikace s  názvem „Město Říčany 
v minulosti i přítomnosti“. Jedná se o re-
edici životního díla místního historika 
Gustava Trnky, jež původně knižně vyšlo 
roku 1913, tedy přesně před 100 lety. 
Rodina Trnkova se do  Říčan přistěhovala 
až roku 1905, kdy Gustav zároveň v Praze 
odmaturoval na  reálném gymnáziu. Ději-
ny Říčan začal zpracovávat bezprostředně 
po svém příchodu do zdejšího města. Zá-
kladní heuristické práce byly dokončeny 
roku 1911, kdy zároveň bylo započato 
s jeho vydáváním, nejprve časopisecky v tý-
deníku Naše Hlasy vycházejícím péčí Joze-
fa Miškovského v  Českém Brodě. Během 
této doby současně stihl vystudovat Českou 
vysokou školu technickou (ČVUT). 
Zanedlouho po  prvním vydání knihy vy-
pukla světová válka, která se stala pro 
jejího autora osudnou. Zemřel na samém 
jejím počátku, avšak stihl po sobě zanechat 
hodnotný výsledek své obsáhlé mravenčí 
regionálně-historické práce (ač nebyl míst-
ním rodákem), která je pozoruhodná svou 
– na  svou dobu velkou – přesností a  šíří 
sebraného materiálu nejen k  městu jako 
celku, ale i k  jednotlivým domům a  jejich 
obyvatelům, a tak v ní leckterý starousedlý 
Říčaňák jistě najde svého dávného příbuz-
ného. Tu a  tam jsou v  ní k  nalezení také 
zmínky k dějinám okolních přilehlých obcí. 
Text knihy doprovázejí originální ilustra-
ce (buď přímo v  textu či na  přiloženém 
CD) a mapa. Martin Hůrka

erb vladyků z Říčan v bavorském laufu
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Připravujeme 
na měsíc říjen:
Neděle 6. října, l6.00 

n Zlatý oříšek 
– soutěž pro 
šikovné děti ze 
Středočeské-
ho kraje – více 
na www.zlatyo-
risek.cz

Středa 9. října, 20.00

n „Král českého swingu“
Koncert na počest swingové legendy 
Karla Hály. Hraje orchestr Golden big 

band Prague se 
sólisty Tomášem 
Savkou, Petrem 
Sovičem a hostem 
z  řad osobností 
spoluúčinkujících 
s Karlem Hálou.

Pátek 11. října, 20.00

n Abba world revival
Velká hudební show u příležitosti 10 
let existence skupiny Abba World 
revival. Zazní všechny největší a nej-
známější hity v  podání 10 profesio-
nálních muzikantů. Mediálním part-
nerem akce jsou vydavatelství Česká 
Muzika a  Šlágr TV, která společně 
chystají vydání CD a DVD z tohoto
koncertu pod názvem Abba World 
revival – live in koncert. 

Úterý 15. října, 19.00

n Sax and Rhythm – koncert – 60. 
výročí ZUŠ Říčany

Středa 16. října, 19.30

n Kruh přátel hudby – Ensemble 
Taras – na programu klavírní kvarte-
ty G. Mahlera, B. Martinů a J. Bramse
Účinkují: housle – R. Kresta, viola 
– E. Krestová, violoncello – V. Petr 
a klavír – Václav Mácha

Sobota 19. října, 10.00

n fuego Cup 2013 – soutěž ve  stan-
dardních a latinsko-amerických tancích

Úterý 22. října, 20.00

n Jazzové večery v  Říčanech – Jazz 
Collegium Boba Zajíčka a host: Dar-
ja Kuncová

Středa 23. října, 8.00

n Planeta Země 3000 – „Mada-
gaskar – příběh pradávné Lemurie“
pořad pro ZŠ

Středa 23. října, 20.00

n Jiřina Bohdalová a Václav D. Ko-
sík v pořadu „Hvězdy jak je neznáte“ 
– talk-show jedné z nejoblíbenějších 
českých hereček

Pátek 25. října, 20.00

n Vladimír Mišík&ETC…+ Ivan 
Hlas Band – úspěšné setkání rocko-
vých básníků – 
dvojkoncert

Pátek 8. listopadu, 20.00

n Karel Plíhal – Vzduchoprázdni-
ny – koncert k  jeho zatím poslední-
mu albu

Středa 20. listopadu, 20.00

n Radůza – koncert známé české 
písničkářky, šansoniérky, harmoni-
kářky a hudební skladatelky

Středa 27. listopadu, 20.00

n Dan Bárta & Illustratosphere – 
koncert v rámci turné „AUTO MOT-
TO“

17. listopadu 214, tel. 323 602 456
e-mail: meks@ricany.cz
Více na www.kultura.ricany.cz

co se děje v kultuřeco se děje v kultuře

V MěKS bude během měsíce září dokončena rekonstrukce, začínat budeme Tanečními kurzy 
pro mládež, a to 21. září od 17.00 a 20.00 hod.
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Základní kurzy tance 
a společenského chování
Základní kurzy tance a společenského chování budou 
zahájeny v sobotu 21. září 2013 v 17.00 a ve 20.00 
hodin v sále Městského kulturního střediska 
v Říčanech. Přihlásit se můžete v kanceláři MěKS nebo 
prostřednictvím webových stránek. 
Kurz vede taneční mistr Ivan Vít s manželkou. 

Taneční kurzy pro dospělé
Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 4. října 2013, 
konají se vždy jednou za 14 dní. Jsou rozděleny na začátečníky 
a mírně pokročilé od 19.00 a pokročilé od 21.00.

Zápisy do kurzů:
l Výuka hry na kytaru a pěvecký sbor bardáček 
proběhnou:
12. září od 14.00 do 17.00 hodin. (učebna č. 2)

l Výuka hry na klavír proběhne:
11. září od 13.00 do 17.00. (učebna č. 3)

l Výuka hry na bicí nástroje proběhne:
11. září od 13.00 do 17.00 hodin. (učebna bicích – 
zadní vchod)

V minulém čísle jsme uvedli první informace o připravova-
ných komorních koncertech v říčanském kulturním centru. 
Poučeni zkušenostmi z  minulosti, předpokládané termíny 
jednotlivých vystoupení jsme uváděli jen rámcově, což se 
ukázalo jako moudré, neboť k obávaným změnám v již téměř 
hotovém programu skutečně došlo. Příčinou byla nejasná 
budoucnost jednoho z vybraných komorních souborů – de-
chového kvinteta Belfiato, jehož vystoupení jsme v minulém 
Kurýru avizovali. Jeho členové letos dosáhli významných 
individuálních úspěchů v soutěžích a zvažují směr své další 
hudební kariéry, ovšem, jak se zdá, hra v kvintetu přestala 
mít nejvyšší prioritu. Přejme jim úspěch, je jen škoda, že 
v rámci svého ansámblu nebyli schopni s pořadateli zodpo-
vědně jednat. Závazný termín vystoupení se hráčům nedaři-
lo dohodnout zřejmě ani mezi sebou – mnohokrát jej měnili 
a vázla i základní komunikace, což zdržovalo a velmi kompli-
kovalo práci na celkové dramaturgii cyklu KPH. Nakonec se 
přes veškerou snahu jejich vystoupení dojednat nepodařilo, 
a upřímně řečeno, i náš zájem se postupně vytrácel.
Nyní už je však vše hotové a můžeme všechny zájemce 
seznámit s tím, co je na nadcházející sezonu připrave-
no. Koncerty v cyklu KPH se konají vždy ve středu a za-
čínají v 19.30. Termíny vystoupení:
 16. října 2013 Ensemble Taras – klavírní kvartet
 13. listopadu 2013 Josef Suk Ensemble – komorní sep-

tet, založený hobojistou a dirigentem 
Janem Adamusem

 15. ledna 2014 Czech Philharmonic Jazz Band – de-
vítičlenný ansámbl složený převážně 
z  hráčů České filharmonie s  reper-
toárem z oblasti jazzu

 12. února 2014 Tchaikovsky String Quartett – vý-
znamné smyčcové kvarteto z  Ruské 
republiky

 19. března 2014 Bohuslav Matoušek – housle, Petr 
Saidl – kytara 

 9. dubna 2014 Jaroslava Pěchočová – klavír, Lud-
mila Peterková – klarinet 

 14. května 2014 Musica dolce vita – Žofie Vokálková 
– flétna, Daniela Demuthová – mez-
zosoprán a Zbyňka Šolcová – harfa

Zahájíme tedy 16. října, a to vystoupením klavírního kvarte-
ta Ensemble Taras. Hraje ve složení: housle – Radim Kresta, 
viola – Eva Krestová, violoncello – Václav Petr a klavír – Vác-
lav Mácha. Na programu budou klavírní kvartety G. Mahle-
ra, B. Martinů a J. Brahmse. O výjimečných kvalitách sou-
boru svědčí obsazení mladými, ale v muzikantském světě již 
uznávanými a respektovanými hráči, a zejména zisk 1. ceny 
na mezinárodní soutěži Salieri-Zinetti (Itálie) v květnu toho-
to roku v konkurenci 49 komorních souborů z celého světa. 
U  dalších účinkujících naštěstí již nedošlo ke  změnám 
a blíže jsme o každém z nich psali v minulém Kurýru.
Dále připomínáme festival Podblanický podzim, který sice 
přísně vzato do cyklu KPH nespadá, stalo se však již zvykem, 

co se děje v kultuře

Ensemble Taras

Koncerty Kruhu přátel hudby v sezoně 2013/14

že držitelé abonentek KPH mají vstup na říčanský festivalový 
koncert zdarma. Uskuteční se ve čtvrtek 28. listopadu 2013 
a vystoupí známé a atraktivní komorní trio Artemiss, hrající 
ve složení: Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta Vlčková – 
violoncello a Jana Holmanová – klavír. Trio je držitelem Ceny 
Českého spolku pro komorní hudbu z roku 2002 a vítězem 
soutěže Carlo Soliva Premio (Itálie, 2004). 
Cena předplatného na celý uvedený cyklus (včetně koncertu 
festivalu Podblanický podzim) činí 750 Kč, což vychází na ne-
uvěřitelných 93 Kč na každý z uvedených atraktivních koncer-
tů. Majitel abonentní vstupenky se tak stává členem Kruhu 
přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé místo 
v sále, přednostní informování o akcích MěKS, slevy na vybra-
né akce a v neposlední řadě značné cenové zvýhodnění oproti 
nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť (to je samozřejmě 
také možné). Bližší informace o programu a také o možnosti 
zakoupení vstupenek rádi poskytnou zaměstnanci MěKS. 
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historie v obrázcích

zaměstnanci říčanského nádraží, přelom 19. a 20. století.
Foto: dar d. hofty archivu Muzea Říčany. 

chtěli bychom
 požádat případné vlastníky historických fotografií, které dokum

entují zašlé i relativně živé časy v Říčanech a okolních vsích (od konce 19. století do doby po listopadu 1989), o poskytnutí těchto fotografií m
uzeu k okopírování (veškeré fotografie budou po naskenování 

v pořádku m
ajiteli vráceny). Přispějete tím

 k obrazové dokum
entaci podoby m

ěsta a jeho okolí.

Původní most přes železniční trať v místech dnešní ulice 5. května (pohled jižním směrem, 20. léta 20. století). Vlevo nahoře je patrné 
očouzení mostní konstrukce od exhalací parních lokomotiv.
Během květnového povstání na konci druhé světové války se v těchto místech odehrál boj povstalců proti německému obrněnému vlaku, 
říčanské padlé zde připomíná nenápadný pomníček. Během elektrifikace trati ve 2. polovině 20. století byl původní most stržen a místo 
něho postaven ten současný. Místo je známo také jako tzv. most sebevrahů.


