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Hlavní téma:

Nádraží je naše!
Budova nádraží nově patří městu



Olga Jarkovská 
koordinátorka, průvodkyně  
Lesního klubu Pramínek 

Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců. Příroda je už téměř probuzena, stromy kvetou, na loukách svítí 
pampelišky. Je to i lásky čas. A všichni radostně prožívají jaro a nové probuzení přírody. Na jaře je nám 
příroda blízko a jsme v ní rádi.

S teplejším počasím ožívají zahrady, zahrádky, parky, ulice i cyklostezky. Slunce a hezké počasí nás lá-
kají do přírody, která nás vítá ve svém náručí. 

V Pramínku vycházíme z principů lesních mateřských škol. Většina aktivit se celý rok odehrává venku, 
v přírodním prostředí lesa. Děti si hrají a učí se za každého počasí ve venkovním prostředí. Témata her 
vycházejí z koloběhu v přírodě a ze života kolem nás. Slavnosti každého ročního období umožňují vní-
mat rytmus a koloběh roku. V květnu slavíme Otvírání studánek. 

Děti v Pramínku mají možnost prožívat jaro, léto, podzim i zimu se vším všudy. Na vlastní kůži pociťují 
zimu, teplo, vlhko, mráz i déšť. I pro mnohé dospělé nepříjemnou zimu vnímají děti přirozeně. Umí se 
se zimou vyrovnat, dobře se obléci a pohybovat se v ní. Stejně tak zvládají déšť, vlhko a lezavo. O to víc 
se těší do tepla ke kamnům. 

Velmi často se nás noví rodiče ptají, jak děti v Pramínku zvládají zimu. Skoro bych řekla, že je to jedna 
z nejčastějších otázek a obav rodičů. Jsme přirozeně zvyklí zimu, ale i bolest či smrt eliminovat. Rádi 
bychom z našeho života vše podobné zimě vyloučili. Rádi bychom dětem nabídli pouze a jen čistou ces-
tu bez nástrah. Přirozeně. Naše doba nás k tomu vede. Přesto, že nám zkušenost říká, že prožít bolest 
nás posiluje. 

Přála bych všem umět přijmout i zimu. Přála bych všem, aby se nebáli a pocítili její sílu. Umět přijímat 
zimu stejným způsobem, jako se nyní těšíme z jara. 

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 10. 5. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

 Vladimír Kořen, starosta města

Krátce z dubnového  Zastupitelstva města Říčany
u Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu mezi městem 
Říčany a RAUM GROUP, s. r. o. a souhlasilo se stavebním 
záměrem „Dostavba a přístavba bytového domu 17. listopa-
du. Zastupitelstvo pověřilo radního Ing. D. Michaličku vydá-
ním kladného vyjádření města ke stavbě.
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr na rekon-
strukci WC restaurace Marvánek.
u Zastupitelstvo schválilo revizi investičního záměru č. 
IZ/94/2016/ŠRI-R01 na Sportoviště u ZŠ u Říčanského 
lesa.
u Zastupitelstvo schválilo uvolnění finančních prostředků 
z rezervy FRM ve výši 12 mil. Kč na realizaci 1. etapy spor-
toviště v roce 2017. Celkově na vybudování sportovního 
areálu 3. ZŠ U Říčanského lesa půjde letos 25 milionů ko-
run.
u Zastupitelé  schválili rozdělení finančních prostředků na 
žádosti podané v programu Provoz ve výši 3 000 280 Kč.
u Zastupitelé schválili rozdělení finančních prostředků 
na žádosti podané v programu Akce 2017 v celkové výši 
1 137 580 Kč, přičemž požadované navýšení 137 580 
Kč bude hrazeno z rezervy zastupitelstva. Nicméně za-
stupitelé vyřadili dva projekty, které obsahovaly taneční 
soustředění. Diskutovalo se o tom, že nejde o akce pro 
veřejnost.
u Zastupitelé schválili dle přílohy program REPRE-
ZENTACE na 2. pololetí 2017 a rok 2018 pro poskytová-
ní dotací na podporu účasti jednotlivců (občanů Říčan) 
a neziskových organizací se sídlem v Říčanech na zahra-
ničních mezinárodních akcích neziskového charakteru.
u Zastupitelstvo schválilo spolufinancování dotace vy-
hlášené ministerstvem vnitra na pořízení hasičského do-
pravního automobilu ve výši 458 000 Kč z rezervy FRM.
u Zastupitelé souhlasili s uzavřením memoranda v rámci 

projektu ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdě-
lávání (zkrácený název projektu MAP v ORP Říčany). 
Jde o strategický dokument rozvoje školství v říčanském 
regionu.
u Zastupitelstvo souhlasilo s prominutím (odpisem) ne-
dobytných pohledávek.
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o petici proti 
technoparty, která byla na MěÚ Říčany doručena dne 24. 
3. 2017.
u Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 k plánovací smlou-
vě č. 167/2015/PS mezi městem Říčany a společností Na 
Fialce a pověřilo starostu města podpisem tohoto dodatku. 
Stejně tak byl schválen dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí 
finančního příspěvku č. 168/2015/FP mezi městem Říča-
ny a společností Na Fialce, s. r. o. a pověřilo starostu města 
podpisem tohoto dodatku. Společnost Na Fialce, s.r.o. pře-
vede na účet města 860 tisíc korun, které půjdou na rekon-
strukci ulice Mánesova. Kompromis navržený městem tak 
ukončí několikaměsíční diskuzi o podmínkách rekonstruk-
ce ulice.
u Zastupitelé schválili investiční záměr č. 111/2017/
LAN Rekonstrukce komunikace Mánesova, úsek Neru-
dova – Sokolská v předloženém znění.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním finančních pro-
středků ve výši 1 130 000 Kč z rezervy FRM na realizaci IZ 
Rekonstrukce komunikace Mánesova v roce 2017.
u Zastupitelstvo souhlasilo s finanční spoluúčastí města 
na realizaci workoutové sestavy v areálu atletického areá-
lu Sokol Říčany a Radošovice a souhlasí s uvolněním část-
ky 143 796 Kč z rezervy zastupitelstva a uložilo na květno-
vé jednání zastupitelstva předložit odpovídající smluvní 
dokumentaci.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz

Krátce z rady 16. 03. 2017
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky č. 2/2017 doda-
vatele ROBSTAV stavby, k.s. a souhlasila s uzavřením 
smlouvy o dílo mezi městem Říčany jako objednatelem, 
a zhotovitelem ROBSTAV stavby, k.s. Předmětem smlou-
vy je realizace Rekonstrukce komunikace Nerudova za 
cenu  4 918 560,43 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování územně plánovacího podkladu 
– územní studie veřejného prostranství obce Tehov, mezi 
městem Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem Pavel 
Hnilička Architekti, s.r.o. za cenu 839 740 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování územně plánovacího podkla-
du – územní studie veřejného prostranství obce Světice, 
mezi městem Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem 
Jiran a partner architekti s.r.o., za cenu 665 500 Kč včet-
ně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování územně plánovacího podkladu 
– územní studii veřejného prostranství obce Struhařov, 

mezi městem Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem 
VHE a spol., s.r.o., za cenu 399 300 Kč včetně DPH.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit rozdělení fi-
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Pravidelná setkání s vedením města 
se v uvedených časech konají v budově 
MěÚ č. 53, přímo v pracovně starosty, 
místostarosty a místostarostky.

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  
kdykoli po předchozí dohodě 

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

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 
každou čtvrtou středu v měsíci, 17–18 h. 
Tento měsíc bude 24. 5. 

Městský úřad říčany hledá  
nové pracovníky na následující pozici: 

Vedoucí odboru správních  
agend a dopravy 

Termín podání přihlášek: 12. 5. 2017 do 10,30 hod.  
Termín výběrového řízení: 16. 5. 2017 od 9,00 hod. 

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

323 618 141 Ing. Tomáš Mařík, tajemník Městského 
úřadu Říčany nebo 323 618 128 – Störzerová zdeňka, 

personální.

zřízením přípravné třídy v 4. základní škole Nerudova Ří-
čany, příspěvkové organizaci, se sídlem Nerudova 481/5, 
Říčany, pro školní rok 2017/2018.
u Rada zrušila v plném rozsahu výběrové řízení na pro-
nájem prostoru sloužícího podnikání v čp. 10 Lázeňská ul. 
v Říčanech a ukládá OSM záměr pronájmu znovu zveřejnit.
u Rada doporučila ZmŘ schválit spolufinancování dotace 
vyhlášené ministerstvem vnitra na pořízení hasičského do-
pravního automobilu ve výši  458 000 Kč z rezervy FRM.
u Radní schválili uzavření darovací smlouvy s dárcem 
firmou Zoeller Systems s.r.o., na poskytnutí finančního 
daru ve výši 100 000 Kč, který je určen na provoz denního 
stacionáře Olga Říčany.
u Radní souhlasili s uvolněním částky 95 000 Kč z rezervy 
RmŘ, která bude použita na úhradu divadelního představe-
ní Kvartet v provedení Divadla Bez zábradlí dne 29. 3. 2017. 
Toto představení je určeno učitelům jako dárek k jejich dni.   

Krátce z rady 30. 03. 2017
u Rada města Říčany schvaluje výši výdajů na žáka v zá-
kladních školách Říčany za rok 2016.
u Rada města Říčany schvaluje výši výdajů na dítě v ma-
teřských školách Říčany za rok 2016. Obci Březí bude 
fakturována částka za děti, které jsou přijaty k předškol-
nímu vzdělávání, a to na základě uzavřené Dohody č. 
OS/00122/2017/OSK.  
u Rada schválila uvolnění finanční částky ve výši 
220 000 Kč ze své rezervy za účelem uložení el. kabelu 
v pozemku parc. č. 1779/2 k.ú. Říčany u Prahy napájejí-
cího automobilovou váhu umístěnou na silnici Říčanská, 

nančních prostředků na žádosti podané v programu Pro-
voz ve výši 3 000 280  Kč.
u Rada souhlasila s výpovědí smlouvy č. OVZ/0403123 
(naše č. 6/2004-S) o dodávce a využívání programového 
systému „Ovzduší“ uzavřené dne 19. 2. 2004 mezi objed-
natelem městem Říčany, a dodavatelem Kvasar, spol. s r.o., 
a to formou výpovědi tak, aby tato smlouva byla ukončena k  
31. 12. 2017 a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit 
její písemné vypracování a odeslání dodavateli.
u Radní souhlasili s výpůjčkou stanu - bez pódia -  v ter-
mínu 7. - 9. 4. 2017 Rugby Clubu Říčany za účelem konání 
mezinárodního ragbyového turnaje kategorie U14.

Krátce z rady 23. 3. 2017 
u Radní souhlasili s opětovným vyhlášením veřejné za-
kázky na chodník Krabošická – úsek od Voděradské po by-
tovky. Na základě výsledku soutěže bude předložen návrh 
zastupitelstvu na rozpočtové opatření a opětovné zařazení 
akce do rozpočtu města.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o náhradě za 
omezení silnice III/00322, III/00323 a III/00318a v obci 
Voděrádky mezi Městem Říčany, a Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje př. org., v celkové 
předpokládané částce 55 100 Kč bez DPH za účelem ulo-
žení kanalizace a vodovodu v tělese vozovky výše uvede-
ných komunikací a to s úhradou před zahájením staveb-
ních prací a ukládá OSM zajistit tyto finanční prostředky 
v rozpočtu města před zahájením stavebních prací. V sou-
časné době se řeší územní a stavební řízení. 
u Radní schválili uzavření smlouvy o dílo na vodovodní 
a kanalizační přípojky v obci Voděrádky s firmou NDCON 
s.r.o, za celkovou cenu ve výši 237 160 Kč s DPH (70ks 
přípojek) a ukládá OSM zajistit podpis této smlouvy. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž předmě-
tem je výroba, dodání a sestavení 3 ks přístřešků na kola u zá-
kladních škol, mezi městem Říčany, jako objednatelem, a zho-
tovitelem Oldřich Dvořák, za cenu 160 083  Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování územně plánovacího podkladu 
– územní studie veřejného prostranství Nádražní, Říčany, 
mezi městem Říčany a zhotovitelem C.H.S. Praha s.r.o. za 
cenu 111 320 Kč včetně DPH.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo, jejímž 
předmětem je zpracování územně plánovacího podkladu – 
územní studie veřejného prostranství Široká, Říčany, mezi 
městem Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem Ing. 
arch. Ivanem Kaplanem za cenu 72 600 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem PORR, 
a.s. Předmětem díla jsou stavební práce na stokové části 
města Říčany v ulici Sadová za cenu 1 638 600 bez DPH.
u Radní schválili uzavření smlouvy o poskytnutí spon-
zorského příspěvku s firmou RADIUS Říčany s.r.o. Dar 
ve výši 30 000 Kč věnuje firma RADIUS Říčany s.r.o. vý-
hradně jako příspěvek na kulturní akci města – 6. repre-
zentační ples, který se konal 25. 2. 2017.
u Radní souhlasili, v souladu se školským zákonem, se 
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jejíž instalaci bude zajišťovat Středočeský kraj a dále zho-
tovení projektové dokumentace s tím související.
u Rada souhlasila s uzavřením dohody o poskytnutí do-
tace mezi Státním zemědělským intervenčním fondem, 
poskytovatelem dotace, a městem Říčany, jako příjemcem 
dotace. Celková výše přiznané dotace na realizaci lesní po-
silovny na Tehovské cestě: 324 153  Kč. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem Stanisla-
vem Bílkem, IČ 149 06 961. Předmětem smlouvy jsou 
opravy komunikací v Říčanech v celkovém předpokláda-
ném objemu 4 000 000 včetně DPH. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Říčany, jako objednatelem, a zhotovitelem Vodohospodář-
ský rozvoj a výstavba, a.s. Předmětem díla je zhotovení pro-
jektové dokumentace na vodovodní přípojky Říčany (sou-
část dotačního projektu) za cenu 547 404 Kč včetně DPH.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany jako objednatelem, a zhotovitelem 1.SčV, a.s. 
Předmětem smlouvy je havarijní oprava – rekonstrukce 
a zprovoznění vodovodního řadu G v Říčanech, za cenu 1 
455 120,70 Kč bez DPH.
u Rada souhlasila s bezplatným využitím rybníka Mar-
vánek a přilehlých pozemků ve vlastnictví města Říčany, 
k uspořádání 1. ročníku Poháru malých dračích lodí, ZŠ 
a víceletých gymnázií v Říčanech, za podmínky, že nedojde 
k poškození majetku města a organizátoři zabezpečí úklid 
využívaných ploch po skončení akce. Za dodržování bez-
pečnostních pravidel v průběhu závodu odpovídá výhradně 
organizační tým akce zastoupený p. Martinem Drahokou-
pilem. Předpokládaný termín konání akce je 22. 6. 2017.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit předlože-
nou plánovací smlouvu mezi městem Říčany a RAUM 
GROUP s.r.o. a pověřit starostu města jejich podpisem. 
Dále Rada města Říčany doporučila Zastupitelstvu sou-
hlasit se stavebním záměrem „Dostavba a přístavba byto-
vého domu 17. listopadu.
u Radní souhlasili se zapojením 4. základní školy Neru-
dova Říčany, příspěvkové organizace do dotačního řízení 
- Program 2017 z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu 
sportu, volného času a primární prevence, s názvem pro-
jektu: „Životní nástrahy II.“ Minimální náklady spoluúčasti 
na projektu budou hrazeny z rozpočtu výše uvedené školy.

Z mimořádné schůze rady 3. 4. 2017
Rada města Říčany zrušuje zadávací řízení na veřejnou 
zakázku č. 12/2016 Projektová dokumentace – Objekt 
základní školy na Komenského náměstí v Říčanech, a to 
podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách.

Krátce z rady dne 6. 4. 2017
u Rada souhlasila s podáním žádosti k získání dotace 
z Fondu sportu, volného času a primární prevence vyhlá-
šeného Středočeským krajem, a to na modernizaci stávají-
cích tělovýchovných zařízení. V případě získání této dota-

ce by náklady na spoluúčast ve výši cca 350 000 Kč hradilo 
město Říčany ze svého rozpočtu.
u Rada souhlasila s podáním žádosti Husovy knihovny 
Říčany, příspěvkové organizace do dotačního programu 
Středočeského kraje – Středočeský Fond kultury a obnovy 
památek, oblast Podpora obecních knihoven, na projekt 
„Dovybavení Husovy knihovny Říčany mobiliářem, audi-
ovizuální a výpočetní technikou“.
u Radní odsouhlasili uvolnění finanční částky 240 000 
Kč z rezervy rady na opravu podlahy v tělocvičně II. ZŠ 
Bezručova 94, Říčany.
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi měs-
tem Říčany a ALESTRA s.r.o. na dodávku a instalaci no-
vých herních prvků na dětském hřišti Pod Hradem – Loď 
za cenu 499 969 Kč včetně DPH.
u Rada vzala na vědomí vypracovaný návrh dokumentu 
„Plán odpadového hospodářství města Říčany na období 
2017 - 2026“ a jeho následné předložení ke schválení or-
gánům Středočeského kraje. 
u Rada souhlasila, aby byl na Městský soud v Praze po-
dán návrh na jmenování těchto členů dozorčí rady Olivovy 
dětské léčebny, o.p.s.
1. Ing. Jaroslava Borovského
2. MUDr. Michala Mrázka.
u Rada doporučila Zastupitelstvu vyhlásit dle přílohy 
program REPREZENTACE na 2. pololetí 2017 a rok 
2018 pro poskytování dotací na podporu účasti jednot-
livců (občanů Říčan) a neziskových organizací se sídlem 
v Říčanech na zahraničních mezinárodních akcích ne-
ziskového charakteru.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit rozdělení fi-
nančních prostředků na žádosti podané v programu Akce 
2017 v celkové výši 1 181 500 Kč, přičemž požadované na-
výšení 181 500 Kč bude hrazeno z rezervy Zastupitelstva.
u Rada souhlasila s prominutím nedobytných pohledávek.
u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit záměr chovu 
zubra evropského v lesích města Říčany dle přílohy ma-
teriálu a uvolnit částku 3,5 mil. Kč na krytí pořizovacích 
nákladů a provozu z rezervy Fondu rozvoje města.
u Rada souhlasila s přijetím věcného sponzorského daru 
příspěvkovou organizací 1. základní škola Masarykovo 
náměstí Říčany – knižních publikací do školní knihovny 
– v celkové hodnotě 12 196 Kč.
u Rada města jmenovala členy školských rad na dobu tří let.
u Rada schválila podmínky dlouhodobého  nájmu krytých 
sportovišť dle přílohy č.1, kritéria hodnocení žadatelů v sou-
běhu a složení výběrové komise dle přílohy č. 3, HMG výbě-
rového řízení dlouhodobého pronájmu dle přílohy č.5, ceník 
dlouhodobých pronájmu dle přílohy č.6 a  vzorovou  nájemní 
smlouvu na pronájem krytých sportovišť dle přílohy č.7. 
u Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se Studi-
em DANCE EB z. s., jejímž předmětem je poskytnutí indi-
viduální dotace ve výši 5.000 Kč na taneční vystoupení týmu 
pod vedením Terezy Broukalové během přípravného zápasu 
Mistrovství světa v hokeji 2017 konané ve Vídni a zároveň 
schvaluje uvolnění částky 5 000 Kč z rezervy starosty. 

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz 
Kateřina Lauerová, Odbor Kancelář starosty    
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Na kávě se starostou Říčan 

Středeční dopoledne dne 29. března na říčanské rad-
nici patřilo podnikatelům. Na akci pořádanou ve spo-
lupráci s klubem Empiria 21 dorazilo na 40 účastníků. 
Hlavním smyslem akce bylo osobně seznámit a vzá-
jemně propojit podnikatele působící v Říčanech a okolí 
s představiteli radnice. 
Všichni účastníci měli možnost představit své podnikání 
a hovořit o konkrétních otázkách, které je ve vztahu k měs-
tu zajímají. Podnikatelé nejčastěji zmiňovali problémy s do-
pravní přetížeností, stav komunikací a chodníků, parková-
ní a územní plán města. Tématem byla i sportoviště. Nejvíce 
dotazů se týkalo aktuálně rekonstruované ulice Přátelství 
a na tuto akci navazující rekonstrukci ulice Černokoste-
lecká. Radní a projektový manažer David Michalička k to-
muto tématu uvedl, že celá probíhající akce je v režii TSK 
Praha (resp. Magistrátu hl. m.). Navazující rekonstrukce 
ul. Černokostelecká, kterou vlastní kraj a spravuje ŘSD, je 
ve fázi projektování a město si prosadilo účast na výrobních 
výborech. V tuto chvíli ještě není jasné kdy a v jakém režimu 
rekonstrukce proběhne. Vliv vedení města na plánování 
a průběh rekonstrukce je však velice omezený.
S dopravou se pojilo i další téma tranzitní kamionové do-
pravy, která má na stav silnice zásadní vliv. Starosta Vladi-
mír Kořen uvedl, že Říčany a okolní obce doplácejí na ne-
dostavěný obchvat Prahy. Říčany jsou v podpoře dostavby 
okruhu velice aktivní. „V této místnosti proběhlo mnoho 
jednání starostů, dokonce zde vzniklo memorandum za do-

stavbu okruhu,“ doplnil starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město).
K omezení tranzitu zvažujeme i možnost zavedení níz-
koemisních zón. Zatím proběhlo měření emisí a čekáme 
na výsledky studie. Město iniciovalo i další opatření, a to 
váhy, které by 24 hodin on-line kontrolovaly nákladní 
auta. Realizace tohoto opatření probíhá v součinnosti 
s ŘSD a Středočeským krajem.
Evžen Heyrovský, vedoucí odboru investic a správy majet-
ku, seznámil přítomné s plánovanými investicemi. V úvo-
du uvedl, že prudký rozvoj města z minulých let, pro který 
nebyla vytvořena dostatečná infrastruktura, má dnes za 
následek nedostatečnou kapacitu v mnoha oblastech. 
Například zmíněná chybějící sportoviště, nedostatečná 
kapacita čističky odpadních vod, komunikace ve špatném 
stavu, chybějící chodníky a parkovací plochy. Město má 
ve všech těchto oblastech zpracované odborné studie. 
Pasport komunikací určuje priority oprav silnic a chod-
níků. Například do dopravní infrastruktury jde ročně 20 
% investičního rozpočtu města, letos na opravy a rekon-
strukce ulic a chodníků jde více než 100 milionů korun.
General sportovišť zmapoval potřeby a doporučil druh 
a rozsah sportovišť. Nově vzniká krytý prostor sportovní 
plochy v Pacově a basketbalové hřiště v ulici Wolkerova. 
Středočeský kraj má připravený projekt na sportovní halu 
u gymnázia na Komenského náměstí kde je zřizovatelem. 
„Doufáme, že i tento prostor bude moci využívat říčanská 
veřejnost, a jsme připraveni poskytnout součinnost třeba ve 
vytvoření potřebných parkovacích míst v plánovaném par-
kovacím domě na přilehlém pozemku v Olivově ulici,“ uvedl 
radní David Michalička (Klidné město).
Zahrádka pro restaurační zařízení na náměstí zdarma. 
To je novinka z loňského roku pro podnikatele v oblasti 
gastronomie se záměrem oživit náměstí. Radnice vychází 
vstříc i podnikatelům, kteří mají zájem o pronájmy budov 
či areálů patřících městu. Model, kdy je investice započ-
tena oproti nájemnému, se osvědčil. Podnikatelské příle-
žitosti přinese také plánovaná cyklostezka z Kolovrat do 
Mnichovic. Cyklostezka bude určena jak pro cyklisty, tak 
pro bruslaře. V zimní sezóně by mohla sloužit běžkařům, 
pokud to dovolí klimatické podmínky.  
Podnikatelé byli informováni o mobilní aplikaci Říčany 
v mobilu. Ta kromě jiného nabízí pohodlné a jednodu-
ché sledování veřejných zakázek vyhlašovaných městem. 
Představeno bylo i březnové vydání měsíčníku Kurýr, kde 
je seznam plánovaných investic a též prostor pro inzerci.
Zveřejněn byl i záměr zavést službu „Senior taxi“ a „Škol-
ní bus“, i zde vidí říčanská radnice prostor pro vstup pri-
vátní sféry.
Věříme, že společné dopoledne bylo přínosem pro všech-
ny zúčastněné. Děkujeme za vytvoření příjemné atmosfé-
ry a budeme se těšit na další setkání. Předběžně je pláno-
váno na podzim tohoto roku.

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany       
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Historická budova říčanského  
nádraží patří městu!
Po přibližně tříletém jednání s Českými drahami pat-
ří tato historicky významná stavba městu.  Za budovu 
byla zaplacena částka 7,1 mil. korun. Říčaňáci v minu-
lém roce koupi jednoznačně podpořili prostřednictvím 
elektronického hlasování Řídím Říčany. Zde také hla-
sovali o jejím dalším využití.
„Po dlouhých letech vyjednávání jsme konečně převzali his-
torickou budovu říčanského nádraží. Budovu, která je pro 
mnohé Říčaňáky opředena kouzelnou nostalgií,“ popisuje 
starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Při 
rekonstrukci železničního koridoru se posunulo nástupiště 
o několik set metrů blíž Praze a nádražní budova pozbyla 
svého původního významu. Musíme najít nové využití.“
Koupě budovy byla financována z rozpočtu města. Kryta 
je úvěrem na nákup nemovitostí s výhodnou úrokovou 
sazbou. Na otázku, co všechno město získalo, odpověděl 
vedoucí odboru investic a správy majetku Evžen Heyrov-
ský: „Koupili jsme celou nádražní budovu, která má dvě 
podlaží a sklepení. Podlahová plocha je 1118 metrů čtve-
rečných. V budově jsou 4 nájemní byty, velká čekárna, to-
alety, ale je tam také místnost, kterou ještě využívá správa 
železniční dopravní cesty.“  

„V prostoru suterénu se nacházejí zajímavé sklepy s klen-
bovými stropy. Mohly by zde vzniknout atraktivní prostory 
pro komerční využití. Dovedu si zde představit jazzový klub, 
vinárnu a podobně,“ doplnil projektový manažer a radní 
David Michalička (Klidné město), který vedl jednání za 
vedení radnice společně s odborem investic.
Odbor investic a správy majetku právě zpracovává inves-
tiční záměr, který by měl odhadnout předpokládanou výši 
investic na rekonstrukci objektu. Už teď je jisté, že tato 
částka bude v řádech několika milionů. Zadání záměru 
vyplynulo z hlasování občanů. Ještě před koupí objektu 
v roce 2016 nechala říčanská radnice hlasovat občany 
o koupi a využití. Zapojilo se tehdy 652 lidí. Vítěznou 
variantu - kavárna, čajovna a městské byty tehdy podpo-
řilo 50 % hlasujících. Na druhém místě skončila služeb-
na městské policie a na třetím půjčovna kol a koloběžek. 
Kombinaci kavárny, bytů a sídla městské policie také při-
pouští studie, kterou má město k dispozici.
Do roku 2008 se zde nacházela čekárna a prodej jízdenek. 
Po rozsáhlé rekonstrukci železničního koridoru se prodej 
jízdenek přesunul do prodejny Pont v podchodu. Tuto no-
vinku České dráhy premiérově zavedly právě v Říčanech, 
po vzoru trendu evropských měst. Cestujícím však čekár-
na chyběla i přes to, že intervaly mezi vlakovými spoji se 
zkrátily. Vybudována byla dodatečně v rondelu, kde vznik-
lo i infocentrum města s prodejem jízdenek.
Stavba železniční tratě Praha-Benešov roku 1869 měla 
zásadní význam pro růst města i vznik říčanské rekreační 
oblasti. O pět let později získaly Říčany svoji první pří-
zemní nádražní budovu. Ta byla už roku 1894 přestavěna 
na patrovou. Nádraží tehdy stálo stranou města v neza-
stavěné oblasti mezi poli. Dnes je budova uprostřed stále 
rostoucího města. Stanice je zahrnuta do dopravního mo-
delu příměstské dopravy s velmi hustou dopravní obslu-
hou. S metropolí ji v pracovní dny spojí obousměrně na 
140 spojů.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany     Nádražní budova za rakouska - Uherska
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Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2017
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Ma-
rius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemo-
vého odpadu z domácností, a to v jarním, letním a pod-
zimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za 
asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby obča-
né odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro živnos-
tenský odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro něž 
není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný 
dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské).

ProvoZNí doba SběrNéHo dvora :  
Pondělí, středa, pátek 13 - 18 hod.
Sobota 9 - 16 hod.
Neděle 14 - 18 hod.

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad 
(větve, ořezané dřeviny, posekaná tráva apod.), stavební 
suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) 
a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo 
zpětného odběru k dalšímu využití. Do kontejnerů nepatří 
ani pneumatiky!
Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner 
uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit 
nadměrný odpad z domácností, zejména starším obča-
nům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. 
Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora 
nelze provádět dotřídění. 
Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kon-
tejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. v pří-
padě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, 
bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany,  
oddělení technické správy

Jarní termíny přistavení VOK
13. května

7:00- 9:00 Podhrázská (u separ. sběru)

7:30 - 9:30 Na obci (x Voděradská)

8:00 - 10:00 olivova (u parkoviště) 

8:30 - 10:30 U kina (Komenského nám.)

9:00 - 11:00 U hřiště (x V chobotě a Řípské)

9:30 - 11:30 Marvánek 

10:00 - 12:00 otavská (x Labská)

10:30 - 12:30 Nám. ČSa

20. května

7:00 - 9:00 Thomayerova (x K Říčanskému lesu)

7:30 - 9:30 Boubínská (x Na Kozákově)

8:00 - 10:00 roklanská (u trati)

8:30 - 10:30 Škroupova (u zimního stadionu)

9:00 - 11:00 Březinova (parkoviště)

9:30 - 11:30 Vrchlického (u separ. sběru)

10:00-12:00 haškova 

10:30-12:30 Kuříčko

3. června

7:00 - 9:00 Táborská (x Smiřických)

7:30 - 9:30 Scheinerova (u separ. sběru)

8:00 - 10:00 5. května (kotelna)

8:30 - 10:30 Na Kavčí skále (u separ.sběru)

9:00 - 11:00 K Podjezdu (x Bezručovou)

9:30 - 11:30 Sokolská (u hřiště)

10:00-12:00 zborovská (x Táborská)

10. června

7:00 - 9:00 U olivovny (sídliště)

7:30 - 9:30 Verdunská (u rest. oliva)

8:00 - 10:00 domažlická (x chodská)

8:30 - 10:30 Bezručova (x dukelská)

9:00 - 11:00 Stará náves (U Památné lípy)

9:30 - 11:30 Jureček 

10:00-12:00 Nové Březí (horní u paseky)

10:30-12:30 Na Vysoké (u přejezdu)
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Říčany v červnu ožijí filmem
Loni se konal v olivovně nultý ročník Říčanského fil-
maŘení, projektu vzešlého z iniciativy Řídím Říčany 
a letos se uskuteční regulérní první ročník, který před-
staví vynikající filmy uplynulého roku různých žánrů 
a osvětlí filmovou tradici v našem městě.
Na přelomu května a června si budete moci prohlédnout 
unikátní výstavu Říčany a film, která mapuje historii ří-
čanských biografů, oblíbená místa prvorepublikových 
hvězd českého filmu, dále připomene zajímavé snímky 
vzniklé v Říčanech a vzpomene i trojici významných tvůr-
ců českého filmu spjatých s městem. Do výstavy se nám 
podařilo získat řadu fotografií, které dosud nebyly publi-
kovány a návštěvníci uvidí třeba absolutně první říčanské 
hromadné selfie pořízené již v roce 1935!
Říčanské filmaŘení začne ve čtvrtek 15. června projekcí 
v letním kině na hladině rybníka Marvánek a bude pokra-
čovat v kině Na Fialce, v Muzeu Říčany a na jednom taj-
ném místě až do sobotní závěrečné projekce v letním kině 
na fotbalovém stadionu. ,,Diváci budou moci během tří dnů 
zhlédnout pestrou škálu zajímavých filmů různých žánrů 
a formátů, kterým sluší velké plátno. Uvidí unikátní kolek-

ci krátkometrážních hraných snímků nominovaných na 
Oskara, které na rozdíl od celovečerních snímků nelimituje 
americká příslušnost a zajímavě reflektuje aktuální celosvě-
tové dění. Promítneme ultimativní filmařskou vizi Martina 
Scorseseho Mlčení o jezuitských misiích v Japonsku, půso-
bivý britsko-český snímek Anthropoid o atentátu na říšského 
protektora Heydricha a bude toho mnohem víc. Sledujte náš 
facebook Říčanské filmaŘení, kde pravidelně publikujeme 
informace o této akci,“ říká Ondřej Slanina, organizátor 
a dramaturg Říčanského filmaření.   
V průběhu Říčanského filmaření se uskuteční večerní 
tajná projekce, kdy si diváci sami podle nápověd odha-
lí místo, kde uvidí slavný film světové kinematografie. 
Ve spolupráci s Muzeem Říčany se uskuteční v sobo-
tu dopoledne procházka městem po říčanských vilách 
s historikem Martinem Hůrkou, kterou doplní Ondřej 
Slanina o filmový pohled a zajímavé souvislosti. Kromě 
on-line sledování akce na facebooku se vše podstatné do-
zvíte v průběhu akce také v centru dění, jež bude umístěné 
v městské zahradě mezi náměstím a Mlýnským rybníkem. 

Organizační tým festivalu
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Filmařská vize Martina 
Scorseseho Mlčení 

o jezuitských misiích 
v Japonsku

10 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Kola, auta, autobusy
Sedm otázek pro Davida michaličku
Naše město se v těchto dnech potřetí zapojuje do ce-
lostátní soutěže do práce na kole. Cyklisté, koloběž-
káři, ale i chodci nebo běžci měří své síly, kolik toho 
zvládnou bez auta. v Říčanech, podobně jako jinde 
v republice, jsme se dostali do bludného kruhu. vlast-
ní pohodlnost a zvýšené životní tempo nás přivedly do 
situací, kdy usedáme do automobilu proto, aby naše 
děti neohrozila auta jiných řidičů. Nejmladší genera-
ce nemají výdrž chodit pěšky. v zimě nás trápí i kvůli 
husté dopravě smog. Co s tím? dokážeme v Říčanech 
pozměnit životní styl, plánují se na radnici kroky, které 
ke změnám povedou? Zeptali jsme se radního a spor-
tovce, koordinátora do práce na kole v Říčanech, davi-
da Michaličky (Klidné město).

v dubnovém Kurýru jste zmiňoval některé z novinek 
pro cyklisty v Říčanech, mimo jiné i chystaný projekt 
cyklostezky Mnichovice–Kolovraty. Kdy by mohla být 
uvedena do provozu?
Já pevně věřím, že příští rok, tedy v roce 2018, postaví-
me alespoň větší část úseku z Kolovrat do Světic. Snaha 
bude pokračovat i dál přes Všestary do Mnichovic, ale tam 
je příprava více v rukou tamních obcí. Celá věc závisí ale 
na získání potřebných povolení (aktuálně jsou žádosti na 
stavebním úřadu) a hlavně finančních prostředků. Žádos-
ti o dotaci se budou podávat na podzim 2017.

aby řidiči nemuseli vjíždět do samého centra města, 
přibylo parkoviště v olivově ulici.  a chystají se další. 
Kde přesně?
Dalších asi třicet míst už vzniklo na Komenského náměs-
tí, mezi bývalým kinem a stavebním úřadem. Připravu-
jeme mimo jiné investiční záměry parkoviště v Olivově 
ulici před zahradou gymnázia nebo parkovací plochu 
pro nádraží. Současně se objevují zájemci z řad společen-
ství vlastníků jednotek v bytových domech, kteří si chtějí 
vlastními silami budovat stání u svých domů a řešit tak 
problém s parkováním.

Jaká je situace kolem školních autobusů – budou?
Intenzivně tento projekt připravujeme, jednáme s regio-
nálními dopravci a čerpáme zkušenosti z prvních, již fun-
gujících projektů v okolí. Rádi bychom alespoň zkušební 
provoz spustili v tomto roce.

Kudy se plánuje trasa těchto autobusů?
Trasy školních autobusů vychází z rozdělení města na 
školské obvody. Autobus do každé školy bude svážet děti 
z území, které je pro danou školu spádové.

U autobusů MHd je situace taková, že spojů v doprav-
ní špičce jezdí málo. v některých denních dobách zase 
vynikne, jak je velikost autobusů naddimenzovaná. 
Hledáte řešení?

Ano, snažíme se průběžně počty spojů optimalizovat, na-
sloucháme občanům i dopravcům. Při stávajícím systému 
financování veřejné dopravy, ale i vzhledem k hustému 
provozu a kapacitě komunikací v Říčanech, je zatím do-
statečně fungující MHD obtížně dosažitelná. Přesto si 
necháváme navrhnout a ocenit i „optimální“ variantu pro 
celé město. Chceme ovšem začít školními autobusy. Po-
kud se osvědčí a poptávka poroste, lze systém rozšiřovat.

Lokalita nad nádražím a kolem olivovny je o víkendu 
téměř bez autobusového spojení. Může s tím město 
něco dělat?
Souvisí to s předchozí odpovědí. Dostatečná frekvence 
spojů a vyšší hustota zastávek, které by asi vedly k pravi-
delnému využití autobusů, by znamenaly velmi vysokou 
finanční zátěž, kterou si město nemůže zatím dovolit. 
Opakuji, že začneme střízlivým projektem a v případě 
úspěchu jej budeme dál stavět.

Chystáte v oblasti dopravy nějakou další novinku?
Chceme v letošním roce rozjet službu Senior Taxi. Starší 
lidé si budou moci objednat odvoz z domova na jiné místo 
v Říčanech a zpět, poplatek bude symbolický, většinu ná-
kladů ponese město.

Ptala se Renata Skalošová
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Dotace města rozděleny
Zastupitelstvo města Říčany schváli-
lo svým usnesením č. 17-03-008 dne 
12. dubna 2017 rozdělení finančních 
prostředků v rámci vyhlášených pro-
gramů AKCE 2017 a PROVOZ 2017. 
Na žádosti, které vyhověly podmín-
kám programu PROVOZ 2017,  byly 
usnesením č. 17-03-005 přiděleny 
finanční prostředky v celkové výši 
3 000 280 Kč. 
Mezi žadatele, kteří splnili podmínky 
programu AKCE 2017, bylo usnese-
ním č. 17-03-008 rozděleno celkem 
1 137 580 Kč. 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 17-
03-006 vyřadilo z financování projek-
ty těchto organizací: 
 Studio Dance EB, spolek: „Taneční 

soustředění pro všechny, kteří se 

rádi hýbou“, požadovaná částka  
18 920 Kč

 TŠ Twist Říčany, z. s.: „Soustředě-
ní“, požadovaná částka 25 000  Kč.

Dotace města Říčany 
program rePreZeNTACe na 
2. pol. 2017 a 2018
Zastupitelstvo svým usnesením č. 
17-03-009 dne 12. 4. 2017 schválilo 
Program Reprezentace na 2. polo-
letí 2017 a rok 2018. Snahou bylo 
upravit původní program tak, aby 
v co největší míře naplnil potřeby 
a požadavky žadatelů a komplexně 
pokrýval celou oblast podpory zahra-
ničních mezinárodních akcí měs-
tem. Žádosti o dotaci mohou podávat 

fyzické (za nezletilé podávají žádost 
jejich právní zástupci) i právnické 
osoby s bydlištěm či sídlem na úze-
mí města Říčany. Žádosti se podá-
vají v listinné podobě na podatelnu 
MěÚ Říčany, Masarykovo náměstí 
53, přílohy se zasílají ještě e-mailem 
nebo se mohou podat prostřednictvím 
datové schránky (není třeba žádost 
elektronicky podepisovat). Lhůta 
podání žádostí je pro 2. pololetí 2017 
do 17. 7. 2017. Veškeré informace 
o vyhlášeném programu vč. žádostí 
a dalších formulářů jsou ke stažení na 
webu města www.ricany.cz, v sekci 
radnice/město a samospráva/dotace 
města (dříve granty). 
Konzultace ke zpracování žádosti o do-
taci a vyúčtování poskytuje Lenka Ur-
banová, tel. 323618172, e-mail:lenka.
urbanova@ricany.cz.

Lenka Urbanová

DOTAČNí ŘíZeNí NáZeV OrGANiZACe PŘeDměT žáDOSTi

ČáSTKA 
SCHVáleNá 
ZASTUPiTel-
STVem (V KČ)

ProVoz 2017 abeceda praktického pohybu, z. s. provoz organizace 21 400
ProVoz 2017 aIKIdo KENKyUKaI ŘíČaNy, z.s. provoz organizace 85 600

ProVoz 2017 ant Parkour deadly Team Říčany, 
z.s. provoz organizace 85 600

ProVoz 2017 Běžecký klub Říčany, z. s. provoz organizace 8 560
aKcE 2017 Běžecký klub Říčany,z.s. Lesní běh Říčany Xcr 2017 - 36. ročník 10 000
ProVoz 2017 Bruslařský klub Říčany, z.s. provoz organizace 128 400
ProVoz 2017 centrum Na Fialce,o.p.s. provoz organizace 214 000
aKcE 2017 centrum Na Fialce,o.p.s. Plavecký maraton 2017 (2.ročník) 43 080
aKcE 2017 cesta integrace, o.p.s. Bezpečně na kole 2017 12 000
aKcE 2017 cesta integrace, o.p.s. Klub i v ulicích 2017 19 500
aKcE 2017 cesta integrace, o.p.s. den bez úrazů 2017 20 000
ProVoz 2017 církev bratrská Říčany provoz organizace 21 400
ProVoz 2017 Český rybářský svaz, z.s. provoz organizace 85 600
ProVoz 2017 divadelní spolek Tyl Říčany provoz organizace 21 400
aKcE 2017 divadelní spolek Tyl Říčany divadelní podzim Jiřího Šatopleta 40 000
ProVoz 2017 FBc Říčany, z. s. provoz organizace 128 400
ProVoz 2017 Fight club Říčany,z.s. provoz organizace 21 400
aKcE 2017 Fight club Říčany,z.s. Říčanské potahání 5 6 500
aKcE 2017 Fight club Říčany,z.s. Říčanské potahání 6 6 500
ProVoz 2017 FK radošovice provoz organizace 128 400
ProVoz 2017 FK Říčany, spolek provoz organizace 214 000
aKcE 2017 FK Říčany, spolek Memoriál Miroslava Šafaříka 2017 XIV. ročník 50 000
aKcE 2017 Fuego Říčany, z. s. Fuego cup 2017 - 15. ročník taneční soutěže 50 000
aKcE 2017 Fuego Říčany, z. s. 40. ročník Říčanského Poháru - Taneční liga Seniorů 100 000

aKcE 2017 Judo club Kyklop pobočný spolek 
Říčany Judo cup Říčany 2017 76 000
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ProVoz 2017 Judo club Kyklop, pobočný spolek 
Říčany provoz organizace 85 600

ProVoz 2017 Junák - český skaut, středisko Lípa 
Říčany, z.s. provoz organizace 128 400

aKcE 2017 Junák - český skaut, středisko Lípa 
Říčany, z.s. cyklotrophy 2017 10 000

ProVoz 2017 Klub šachistů Říčany 1925 provoz organizace 85 600
aKcE 2017 Ladislav Musil Koloběžková Grand Prix Říčany 15 000

aKcE 2017 Mraveniště, centrum volného času 
při zŠ Říčany, z.s. Mistrovství Čr v Trialu 35 000

aKcE 2017 Mraveniště, centrum volného času 
při zŠ Říčany, z.s. Indiánské loučení s létem 21 500

ProVoz 2017 Mraveniště, centrum volného času 
Říčany, z. s. provoz organizace 128 400

ProVoz 2017 okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. provoz organizace 8 560
aKcE 2017 okrašlovací spolek v Říčanech, z.s. Likvidace náletových rostlin - křídlatka 14 700
ProVoz 2017 rugby club Říčany, z. s. provoz organizace 128 400
ProVoz 2017 Říčanský komorní orchestr, z. s. provoz organizace 21 400
ProVoz 2017 Sc SPIrIT Říčany, z. s. provoz organizace 128 400
aKcE 2017 Sc SPIrIT Říčany, z.s. dětská sportovní liga karate v Říčanech 34 650
aKcE 2017 Sc SPIrIT Říčany, z.s. Říčanský minivolejbal v barvách 28 750
aKcE 2017 Sc SPIrIT Říčany, z.s. Středočeský přebor karate 34 000
ProVoz 2017 Seniorcentrum Říčany, z. s. provoz organizace 85 600

ProVoz 2017 Sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
v Říčanech provoz organizace 42 800

ProVoz 2017 SK Slunéčko, z. s. provoz organizace 85 600
aKcE 2017 SK Slunéčko, z. s. Úklid Pohodového údolí 15 000
ProVoz 2017 Sportovní, o. p. s. provoz organizace 42 800
aKcE 2017 Studio dance EB, spolek 2. STEP cUP Říčany 18 600
ProVoz 2017 Studio dance EB, z. s. provoz organizace 128 400
ProVoz 2017 Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. provoz organizace 85 600
aKcE 2017 Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. 14. ročník Best of the Best 2017 50 000
aKcE 2017 Škola Taekwon-do ITF Kwang Gae, z.s. 8. Bohemia cup 2017 50 000
ProVoz 2017 TJ Sokol Pacov provoz organizace 8 560
ProVoz 2017 TJ Sokol Říčany a radošovice provoz organizace 214 000
aKcE 2017 TJ Sokol Říčany a radošovice Svatováclavský říčanský duatlon 2017 30 000
aKcE 2017 TJ Sokol Říčany a radošovice Přebor Plavecké školy Na Fialce 53 600

aKcE 2017 TJ Tourist, z. s. Gymnastické závody Říčanské hvězdičky 2017  
- 2. ročník 15 000

aKcE 2017 TJ Tourist, z. s. Říčany Teamgym cup - 1. ročník 19 000
ProVoz 2017 TJ Tourist, z.s. provoz organizace 128 400
ProVoz 2017 TK radošovice, z. s. provoz organizace 85 600
ProVoz 2017 TŠ Twist Říčany, z.s. provoz organizace 128 400
aKcE 2017 TŠ Twist Říčany, z.s. Pohár starosty města Říčany 2017, 17. ročník 62 500

aKcE 2017 TŠ Twist Říčany, z.s. Jarní cena TŠ Twist Říčany 2017, 15. ročník, MČr 
v Boogie-Woogie 62 500

aKcE 2017 Veronika Michaličková Street Food Festival Říčany  2. ročník 55 000
aKcE 2017 Veronika Michaličková Slavnosti piva v Říčanech 45 000
aKcE 2017 Vesmír Říčany, z.s. realizace dětského dne na Marvánku 2017 9 000
ProVoz 2017 zo ČSoP Ekocentrum Říčany provoz organizace 85 600
aKcE 2017 zo ČSoP Ekocentrum Říčany Řemeslné odpoledne na dvorku 7/2017 21 000
aKcE 2017 zo ČSoP Ekocentrum Říčany Řemeslné odpoledne na dvorku II 8/2017 4 200
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Říčany mají díky projektu mAP 
demografickou studii
Výsledky demografických analýz a zejména prognóz jsou 
jedním z důležitých podkladů pro rozhodování při řízení 
rozvoje obyvatelstva a obcí. Proto se již u zrodu projektu 
Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Říčany hovořilo 
o zadání demografické studie, která by byla vodítkem pro 
efektivní usměrňování společenského vývoje. To musí 
probíhat v dostatečném předstihu a mělo by být náležitě 
promyšleno a plánováno. Demografická studie byla vy-
pracována kolektivem autorů Borisem Burcinem, Tomá-
šem Kučerou a Luďkem Šídlem.  
Město Říčany má, jak dokládá aktuální územní plán 
obce, ve svých správních hranicích stále ještě k dispozici 
relativně rozsáhlé rozvojové plochy pro novou bytovou 
výstavbu. Přestože město Říčany v plánu svého územní-
ho rozvoje deklaruje přednost kvality před kvantitou, což 
znamená, že se bude ještě intenzivněji než dříve snažit re-
gulovat další bytovou výstavbu na svém území, je na místě 
předpokládat, že bytová výstavba v rozsahu podstatném 
pro celkový populační vývoj města Říčany bude pokračo-
vat i v dalších letech a ovlivní jak počet, tak demografic-
kou strukturu obyvatel této obce. Proto vedle existujících 
nepravidelností věkové struktury obyvatel, které určují 
budoucí počty potenciálních matek, očekávané úrovně 
plodnosti a v menší míře i úmrtnosti, to bude i migrační 
výměna obyvatelstva, která rozhodujícím způsobem po-
znamená budoucí populační vývoj města a jeho prostřed-
nictvím i vývoj poptávky obyvatel Říčan po veřejných služ-
bách a infrastruktuře. 
Podle Tomáše Kučery z Katedry demografie a geodemo-
grafie Univerzity Karlovy vyplývá, že poměrně intenzivní 

bytová výstavba, která se datuje od konce 90. let, zásadně 
ovlivnila početní stav a demografickou strukturu obyvatel 
města Říčany. Stejná bytová výstavba, ať již se bude jed-
nat o výstavbu nových bytů nebo rekonstrukci a případné 
rozšiřování stávajícího bytového fondu, bude sledované 
parametry významně ovlivňovat i v budoucnu. Populační 
růst a změny věkové struktury obyvatelstva, které do bu-
doucna budou daleko zřetelnější než vlastní vzestup počtu 
obyvatel, přirozeně vyvolávají tlaky na rozšíření a moder-
nizaci technické i sociální infrastruktury obce. Z výsledků 
lze očekávat, že v nejbližších několika letech nebude in-
tenzita migrace výrazně klesat, a to ani přes jistou regu-
laci bytové výstavby. Ostatně dodnes nejsou dokončené 
nebo plně obydlené byty rozestavěné nebo již dokončené, 
respektive ne všichni jejich obyvatelé se do města Říčany 
de iure přistěhovali.

Počet obyvatel města Říčany dále poroste 
Podle  střední varianty (při níž bude město aktivně staveb-
ní rozvoj brzdit jako nyní) by do roku 2030 měl počet oby-
vatel stoupnout na úroveň 17,8 tisíc lidí. V horizontu roku 
2050 lze předpokládat vzestup počtu obyvatel o 30 %, tedy 
mírně nad hranici 19 tis. obyvatel. „Očekávaný nárůst cel-
kového počtu obyvatel může za aktuálních podmínek zaji-
stit pouze migrace, a to jen s méně významným přispěním 
přirozené měny,“ upřesňuje Tomáš Kučera. Příspěvek 
přirozené měny přitom bude s největší pravděpodobnos-
tí omezen pouze na první polovinu období prognózy. Ve 
druhé polovině sledovaného období totiž nelze vyloučit 
úbytek obyvatel v důsledku vyšších počtů zemřelých než 
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narozených. Aktuální demografická struktura obyvatel-
stva města Říčany se vyznačuje značnou nepravidelností. 
Svým zastoupením jí jednoznačně dominují generace na-
rozených v 70. letech, tedy dnešní třicátníci a čtyřicátníci 
ve věku do 45 let a jejich děti, které jsou většinou ve věku 
školní docházky. Tyto strukturální nepravidelnosti by však 
měly být dalším vývojem postupně vyrovnávány a zanik-
nout pravděpodobně ještě před rokem 2040.

Počet dětí se zvýší, jejich podíl se však 
poklesne 
Díky mírnému poklesu současné vysoké úrovně plodnosti 
poklesne patrně v horizontu deseti až patnácti let počet 
narozených dětí o více než 10 %. Přesto v důsledku ne-
dávno ještě poměrně vysoké porodnosti dochází aktuálně 
k přechodnému nárůstu počtu dětí a adolescentů ve věku 
0–19 let. V období příštích deseti let můžeme očekávat 
jeho nárůst zhruba o 700 osob, z 3 650 na zhruba 4 350 
dětí a adolescentů. 

Počet dětí ve věku povinné školní docházky 
přechodně vzroste asi o čtvrtinu 
V první polovině mezi lety 2015 a 2050 počet dětí ve věku 
3–5 let s největší pravděpodobností nejprve poklesne 
a následně se stabilizuje na úrovni zhruba o 20 % nižší 
než v současnosti. Analogicky k očekávanému vývoji po-
čtu dětí v předškolním věku poroste počet dětí ve skupině 
6–10 let, která ve velké míře určuje počet dětí na prvním 
stupni základních škol. Jejich počet by měl růst ještě ně-
kolik málo let a před koncem této dekády dosáhnout ma-
xima. Před rokem 2030 by se však měl vrátit na výchozí 
úroveň a poté se víceméně stabilizovat na počtu asi o 5 % 
nižším, než byl počet výchozí. V absolutním vyjádření by 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ŘÍČANY 
cz.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000109

se mělo jednat o relativně plynulé změny v rozmezí 1 000 
až 1 200 dětí. Vlivem očekávaného výrazného nárůstu 
počtu dětí ve věku docházky na druhý stupeň základních 
škol (11-14 dokončených let věku) se celkový počet dětí 
ve školním věku ve městě Říčany v porovnání s výchozím 
stavem podstatně zvýší. „Jestliže ke konci roku 2015 žilo 
podle údajů ČSÚ na území města méně než 1 700 dětí ve 
věku povinné školní docházky, potom v letech 2021–2022 by 
jejich počet měl kulminovat na hladině asi o 450 dětí vyšší. 
Dětí v této skupině by mělo být absolutně nejvíce v rozme-
zí let 2021 až 2024, a to téměř 1 000, což by ve srovnání 
s výchozím stavem (605 dětí) znamenalo počet vyšší zhruba 
o 60 %,“ upřesňuje Tomáš Kučera. Přestože po roce 2024 
počet dětí ve věku 11-14 dokončených let pravděpodobně 
výrazněji poklesne, jejich počet po celé období prognó-
zy bude nejméně o třetinu vyšší než na konci roku 2015. 
Počet všech školou povinných dětí by se tak ve druhé po-
lovině období prognózy měl stabilizovat někde v rozmezí 
hodnot 1 800 až 1 900 dětí, tedy na hladině vyšší zhruba 
o deset procent ve srovnání se současným stavem (obr. 7 
a–b). Stejné změny zaznamenáme i na druhém konci vě-
kové pyramidy. Již sám vzestup celkového počtu seniorů, 
tedy osob ve věku 65 let a vyšším, bude dynamický. V ho-
rizontu prognózy bychom měli být svědky jeho zdvojná-
sobení. 
Úplné znění demografické studie naleznete na 
www.ricany.map.cz

Linda Kůstková, manažer projektu MAP
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moje firma je tím správným partnerem  
při řešení problematiky daní a účetnictví
rozhovor místostarostky Hany Špačkové s věrou Tau-
berovou, majitelkou firmy radIUS Říčany s.r.o., ge-
nerálním partnerem 6. reprezentačního plesu města 
Říčany  
V sobotu 25. 2. 2017 se konal již šestý ročník reprezen-
tačního plesu města Říčany, jehož generálním partne-
rem a sponzorem byla firma RADIUS Říčany s.r.o. Pro-
tože tato společnost finančně velmi významně přispěla 
k úspěšnému průběhu celé akce, pozvala místostarostka 
města Říčany Hana Špačková majitelku a ředitelku firmy 
RADIUS Říčany s.r.o. Věru Tauberovu na osobní rozho-
vor, ve kterém se zajímala nejen o její hodnocení proběhlé 
akce, ale i o její plány do budoucna. 

vaše firma radIUS Říčany s.r.o. se letos stala již po-
druhé generálním partnerem plesu města Říčany. Mů-
žete jmenovat hlavní důvod, proč jste se k partnerství 
rozhodla opakovaně? 
Na vaši otázku odpovím tak trochu zeširoka. Zhruba před 
rokem jste se mně na tomto místě také zeptala na důvod 
mé účasti v takovémto projektu. Má odpověď tehdy zně-
la, zjednodušeně řečeno, že chci prezentovat a zviditelnit 
svou firmu, aby každý místní podnikatel věděl, že RADI-
US Říčany s.r.o je firma, která je  tím správným partnerem  
při řešení problematiky daní a účetnictví. To platí i nadále, 
na splnění tohoto cíle musím pracovat stále a každoden-
ně. A partnerství u takovéto významné místní společen-
ské akce je dle mého soudu velmi dobrou základnou pro 
posílení dobrého obchodního jména. Letos jsem ale vedle 
široké veřejnosti cílila ještě na jednu skupinu, a to na naše 
zaměstnance.    
Můžete to nějak blíže vysvětlit?
Ano, je to prosté. Velmi silně si uvědomuji, že pokud chci 
firmu někam posunout, a to já opravdu chci, nemůžu to 
v žádném případě zvládnout sama. Zastávám názor, že 
dlouhodobě potřebuji mít oporu ve svých zaměstnancích, 
a ti mi budou opravdovou oporou jen tehdy, pokud oni 
sami budou v práci spokojení a také budou hrdí na to, že 
pracují právě v RADIUSU a právě se mnou. Proto jsem 
letos na ples pozvala všechny naše zaměstnance i s jejich 
partnery. Mým cílem bylo, aby se dobře pobavili, aby se 
sešli i mimo prostory našich kanceláří, a aby i oni sami 
mohli prožít ten báječný pocit, že jsou to právě oni, kdo 
svou každodenní prací přispěli k tomu, že RADIUS mohl 
finančně podpořit takovouto velkou akci. 
To je hodně zajímavá myšlenka. Máte zpětnou vazbu? 
a jakou? 
Mám, a nejen od zaměstnanců. Všechny reakce byly velmi 
pozitivní, a to nejen na naši samotnou účast na akci, ale 
také i na způsob a formu, jakou jsme prezentovali drobné 
dárečky pro účastníky plesu. Velmi se líbilo, že to bylo od-
lehčenou a humornou formou, za což bych chtěla poděko-
vat i výborným moderátorům večera.

Ach ano, vloni to byly baterky s textem „S námi si posvítíte 
na vše, na cestu domů i na vaše daně“. A letos malé ruč-
níky s textem „S naším ručníkem si můžete otřít svá čela, 
až se vám orosí z toho, jaké daně zase budete platit“. To 
bylo vtipné. 
Výběru dárečků i průvodního textu jsme věnovali doce-
la velkou pozornost. Pochopitelně jsme chtěli zaujmout 
a upozornit na náš předmět podnikání, ale současně jsme 
chtěli lidi pobavit a ukázat jim, že ani lehký humor nám 
není cizí. A to se povedlo.     
a jaké jsou vaše plány pro rok 2017? vloni jste na 
tomto místě hovořila o stěhování kanceláří do nových 
prostor i náboru nových zaměstnanců.
Stěhování máme úspěšně za sebou a mohu s hrdostí kon-
statovat, že nové kanceláře si pochvalují jak naši zákazníci, 
tak i zaměstnanci. Bezproblémové parkování a odpovída-
jící soukromí pro jednání, bezpečné uložení dat i dokladů 
- to jsou nejčastěji oceňovaná pozitiva ze strany našich zá-
kazníků. A naši zaměstnanci si pochvalují moderní a pří-
jemné pracovní prostředí s odpovídajícím zázemím. A jaké 
jsou mé plány pro tok 2017? Zjednodušeně řečeno, udržet 
nastavenou výšku pomyslné laťky a nepolevit. A co si pod 
tím představit konkrétně? Podle mého soudu je to kruh, ve 
kterém se spojuje neustálé vzdělávání, kvalita práce, spoko-
jený zákazník, který doporučí dalšího zákazníka, a vše uza-
vírá spokojený a odborně dobře připravený zaměstnanec. 
Pokud se to takto vysloví, zní to jasně a logicky a vlastně jed-
noduše. Ale skrývá se za tím každodenní a nikdy nekončící 
práce, ve které opravdu nacházím velké uspokojení. Možná 
se někomu bude zdát, že tyto mé plány jsou tak nějak oby-
čejné a nezajímavé.  Já ale rok 2017 vnímám jako rok kon-
solidace a usazení po velkých změnách, které firma prožila.  
reprezentační ples jako velká kulturní akce byl připra-
vován a organizován radnicí. Jak byste zhodnotila vaši 
spolupráci s lidmi z přípravného týmu?
Po zkušenostech z loňska jsem se opravdu velmi těšila na 
společnou práci. Všichni, se kterými jsem vstoupila do jed-
nání, byli vstřícní, ochotní, pozitivní, nic pro ně nebylo ne-
řešitelným problémem. Protože mám na tomto místě příle-
žitost, tak bych chtěla za skvělou spolupráci poděkovat vám 
osobně, paní místostarostko, a pak také Jitce Bahenské 
z odboru školství a kultury. Děkuji. Jako běžný návštěvník 
jsem se na plese města opravdu skvěle bavila, jako partner 
a sponzor jsem dostala prostor pro prezentaci své firmy. 
My děkujeme, takovéto kladné hodnocení je pro nás 
určitě velkou motivací do další práce. Jako místosta-
rostka města jsem velmi potěšena, že vaše firma radI-
US Říčany s.r.o. se letos stala již podruhé generálním 
partnerem plesu města Říčany. vnímáme to jako pro-
jev ocenění naší práce.
I já jsem potěšena, a upřímně za spolupráci děkuji.

Rozhovor zaznamenala Hana Špačková,  
místostarostka města Říčany
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 3. 2017 k uprav.
 v Kč v Kč v Kč rozpočtu

Plnění rozpočtu 
města

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

234 913 490,00 247 740 940,30 49 962 318,74 20,17

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

75 505 452,00 79 983 936,30 22 049 639,99 27,57

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 2 371 599,00 242 409,00 10,22

Přijaté dotace 53 518 947,00 64 005 236,32 16 744 351,08 26,16

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

85 200,00 85 200,00 21 300,00 25,00

rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 394 186 911,92 89 020 018,81 22,58
Přebytek hospodaření za minulý rok 65 544 130,00 105 317 082,89 105 317 082,89 100,00

Úvěr na nákup nemovitostí 50 000 000,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 549 503 994,81 194 337 101,70 35,37
VýDAJe 
běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 300 950 620,60 56 024 212,49 18,62

rozpisové rezervy 3 750 000,00 3 447 487,84 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 282 295 270,00 304 398 108,44 56 024 212,49 18,40
Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 180 364 826,15 15 922 676,48 8,83

rezervy na investice 17 053 689,00 39 785 393,22 0,00 0,00

investiční výdaje celkem 130 029 548,00 220 150 219,37 15 922 676,48 7,23
rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 524 548 327,81 71 946 888,97 13,72
Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 4 466 000,00 17,90

Operace z peněžních účtů organizace 0,00
Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 549 503 994,81 76 412 888,97 13,91
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 117 924 212,73

Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města
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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
Stále se vyskytuje mnoho rybářů, kteří nejsou ochotni re-
spektovat pravidla. Právě na ně se zaměřuje rybářská stráž, 
ale i strážníci městské policie. Úzká spolupráce obou kon-
trolních orgánů započala s otevřením nového rybářského 
revíru na Mlýnském rybníce. Kontroly revírů v katastru 
města Říčany probíhají jak ze strany rybářské stráže, tak 
i strážníků, a to zejména ve dne, ale probíhají i noční kont-
roly. Oba kontrolní orgány úzce spolupracují a doplňují se. 
Hlavním důvodem je větší bezpečí při nočních kontrolách, 
kdy se často na březích revírů vyskytují pytláci, nebo jedinci 
vykonávající rybářské právo pod vlivem alkoholu, kteří jsou 
schopni agresivních projevů. Strážníci využívají komplexní 
znalosti výkonu rybářského práva, které má rybářská stráž 
včetně pravidel nastavených pro rybolov v Říčanech. 

Z knihy událostí

17. března, 20.15: Při kontrolní hlídkové činnosti si auto-
hlídka strážníků všímá u provozovny rychlého občerstvení 
v ulici Černokostelecká vybíhajícího muže z této provozov-
ny, kdy za ním běží další muž a jiné osoby, kdy první utíka-
jící muž je pronásledovateli stržen k zemi a je omezován 
v dalším pohybu. Strážníci vstupují do události, jelikož 
osoba muže, který je omezován v pohybu ostatními, je stále 
agresivní. Jsou proti němu použity donucovací prostředky 
a následně přiložena služební pouta. Strážníky je zjištěno, 
že muž je městské policii dobře znám jako osoba závadová 
a narušující veřejný pořádek. Z výpovědi přítomných osob 
je zjištěno, že muž nejprve napadl verbálně a následně i fy-
zicky obsluhu provozovny rychlého občerstvení a poté se 
dal z provozovny na útěk, kde byl pronásledován svědky. 
Na místo doráží i hlídka Policie ČR a následně i zdravot-
nická záchranná služba k ošetření zraněných. Po prvotním 
ošetření na místě je agresivní muž převezen za asistence 
strážníků do Nemocnice Říčany k dalšímu ošetření a vy-
šetření, kde je i provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu, a to s pozitivním výsledkem 2,19 

promile. Vzhledem k tomu, že muž je pod vlivem alkoholu, 
projevuje agresi jak při převozu, tak i při ošetření a jeví se 
jako bezprostředně nebezpečný pro sebe i své okolí a dále 
nekontroluje své chování, bylo rozhodnuto lékařem o pře-
vozu muže do záchytné protialkoholní stanice v Kolíně, kde 
setrvá po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxi-
kace alkoholem. Celé mužovo jednání je následně strážníky 
oznámeno k projednání příslušnému správnímu orgánu, 
jelikož muž je podezřelý ze spáchání přestupku.

18. března, 22.00: Strážníci si všímají při běžné kontrolní 
hlídkové činnosti na vlakové zastávce ČD muže, který je jim 
znám z řešení jiné události, kdy se tento muž choval velmi 
agresivně. Tentokrát je zjevně silně pod vlivem alkoholu 
a jede na jízdním kole. Muž je dost netypicky pro tuto akti-
vitu oblečen, a to do černé vesty a navíc má jen na jedné noze 
obuv. Z taktiky zákroku je pohyb muže hlídkou monitorován 
a na místo jsou směrovány další hlídky strážníků a Policie ČR. 
Muž se následně snaží na jízdním kole ujet. Toto se mu nedaří 
a je zastaven hlídkou strážníků v křižovatce ulice Zborovská 
a Táborská. Muž byl poučen o podezření ze spáchání přestu-
pu, jelikož jako řidič nemotorového vozidla je viditelně pod 
vlivem alkoholu. Dále se jej strážníci dotázali, kam na jízd-
ním kole jede a proč je oděn do taktické vesty a zda má u sebe 
předměty, které by se daly považovat za zbraň. Muž na toto 
odpověděl, že jde provádět prevenci bezpečnosti, proto je 
takto oděn, a dále že má namířeno do zábavních podniků na 
Černokostelecké ulici. Již při prvotní konverzaci je muž agre-
sivní. Při rozhovoru najednou muž odhazuje jízdní kolo před 
sebe a začíná strážníky vulgárně urážet. Strážníci jej vyzývají, 
aby zanechal svého jednání a celou událost s nimi řešil v kli-
du. Na toto muž vytahuje proti strážníkům teleskopický obu-
šek. Na zákonné výzvy strážníků k jeho odhození nereaguje, 
a to ani pod hrozbou použití donucovacích prostředků. Muž 
s hysterickým řevem vytahuje proti strážníkům útočný nůž. 
Následně díky komunikaci strážníků muž nejprve pokládá 
na zem nůž, následně i taktickou vestu a za stálého řvaní vý-
hružek ke strážníkům s tím, že je napadne, mrští po jednom 
ze strážníků i teleskopický obušek. Situace je značně vyhro-
cena i tím, že muž sahá do kapsy kalhot a vytahuje neznámý 
předmět, který též odhazuje na zem. Při tomto však dochází 
k malému výbuchu a oslnění jednoho ze strážníků. Strážníci 
i přes veškerou snahu o komunikaci a vyjednávání s mužem 
proti němu po tomto používají donucovací prostředky. Muž 
se zákroku strážníků aktivně brání, proto je omezen v po-
hybu přiložením služebních pout. Na místo události se ná-
sledně dostavují další hlídky a muž je převezen na Policii ČR 
k provedení dalších úkonů a opatření. Orientační dechovou 
zkouškou je zjištěna u muže přítomnost alkoholu ve výši 2,24 
promile. Dále je zjištěno, že při služebním zákroku došlo ke 
zranění jednoho ze strážníků, který musí být ošetřen a není 
schopen další služby. Je zjištěno i poškození výstroje druhé-
ho strážníka. Agresivní muž je též převezen k lékařské pro-
hlídce, kdy je zjištěno, že neutrpěl během zákroku strážníků 
žádná zranění a lékař z důvodu jeho stále agresivního jednání 
pod vlivem alkoholu rozhoduje o umístění na protialkoholní 
záchytnou stanici k odeznění intoxikace. Hlídka strážníků 
poté muže převáží do protialkoholní záchytné stanice při Ne-
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Velevážení čtenáři a příznivci hasičů! Máme za sebou veli-
konoční svátky i čarodějnice! Věřím, že slečny, mladé paní 
i dámy vše přežily bez újmy na zdraví a že jsou opět omla-
zené a ještě krásnější. Také počasí se bude stále zlepšovat 
a s ním i naše nálada, protože vše jde lépe když je na azu-
rovém nebi jen slunce. Je tedy zřejmé, že jaro je v plném 
proudu. Naši nejmenší se účastnily soutěže Mukařovský 
uzel, kde získaly mladší 4. a starší žáci krásné 7. místo. Také 
náš dorostenec zabojoval a ve velké okresní konkurenci si 
vyuzloval 16.místo z 58. Pořád je co zlepšovat, ale důležité 
je, že to děti baví a mají chuť se učit další nové věci. Právě 
zmiňovaní naši nejmenší pilně trénují na jarní kolo hry 
Plamen, které se letos koná v květnu v blízkých Úvalech. 
Zde si děti zaběhnou nejen požární útok, ale také štafety 
požárních dvojic, 4 x 60 m překážek, naši starší žáci si le-
tos poprvé zkusí štafetu CTIF, kdy je zapotřebí vše provést 
dle nejpřísnějších pravidel, a to vše bez jediného slova! Tato 
disciplína slouží hlavně k tomu, aby se děti naučily maxi-
málně soustředit a zachovat absolutní kázeň. Nejen proto 
máme v plánu s dětmi udělat dvou denní trénink, mimo kla-
sických každotýdenních čtvrtků, kdy si jednotlivé disciplíny 
vyzkouší ještě před soutěží. V loňském roce se nám podařilo 
zakoupit úplně nové překážky z grantů (respektive kladinu 
a bariéru 150-170 cm), proto se dětem trénink o hodně 
zpříjemní. Dosavadní vybavení sloužilo velmi dobře, ale 
také bohužel velmi dlouho. Uvidíme, jak se bude dařit letos 
všem kategoriím hasičátek. V sobotu 8.4.se část naší jed-
notky účastnila praktického školení formou soutěže v praž-
ských Letňanech. Již několikátý rok se na tuto soutěž spo-
jujeme se spřáteleným sborem ze Všestar a vzájemně si tak 
pomáháme se zdokonalit a naučit se nové věci. Přeci jenom 
Praha je Praha a platí, že jiný kraj, jiný mrav, a to je pravdou 
i u hasičů. Každý velitel své jednotky má trochu jiné poža-
davky a každá jednotka má různé předurčení podle místa, 
kde sídlí. V Letňanech je každý rok opravdu na co se dívat 
a co si vyzkoušet, jako například letos, kdy byla simulova-
ná nehoda osobního vozu s motorkářem, jízda zručnosti 
a vědomostní test, práce dle bojového řádu s žebříkem, 

slaňování a sebezáchrana, orientace v prostoru, výstup do 
14.podlaží v plné výstroji, silová štafeta a největší lákadlo 
pro diváky i soutěžící – reálný požár domu. Při tomto požá-
ru je simulován opravdový zásah! Ve velké konkurenci jsme 
si odvezli krásné 3.místo jako družstvo a další 3.místo ve 
výstupu do 14.patra. Opravdu vydařený ročník. 
   Z “knihy událostí“ si dovolím jen doplnit, že naše jed-
notka vyjížděla 17.3.k technické pomoci – čerpání vody na 
říčanském hřbitově, jednalo se o zatopený sklep od prask-
lého potrubí, zásah se obešel bez zranění. Další den jsme 
vyjížděli na požár sazí v komíně na Černokostelecké ulici 
v Říčanech. Saze a následný kouř téměř zamořil celou uli-
ci a blízké okolí. 28.3.bylo zapotřebí zálohovat profesio-
nální stanici Říčany, naši hasiči tak drželi pohotovost cca 
3 hodiny na vlastní stanici.
   

Nejpříjemnější informace na závěr…11.4. k nám do hasi-
čárny Na Fabiáně dorazila milá návštěva. Jednalo se o ma-
teřskou školku Kolovrátek. Děti se tak těšily, že snad ani 
svačinku nedojedly. Nejdřív jsme si popovídali na téma zá-
chranné složky a co dělat v krizových situacích, potom ná-
sledovala praktická ukázka pomocí obrázků a poslední byla 
ukázka techniky, na kterou se všichni těšili nejvíce. Každý 
si mohl prolézt a posedět v kterémkoli autě, podívat se na 
vybavení a zeptat co ho zajímalo. Toto malé poděkování 
bylo důležité, protože MŠ Kolovrátek nám přes zimu zapůj-
čila jednu svou třídu pro naše mladé hasiče. Jen díky jim se 
mohl kroužek mladých hasičů scházet i v zimním období, 
jelikož čtyř měsíční přestávka by byla devastační!
Krásné hřejivé a slunné dny přeje 

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany
www.sdhricany.cz

Co nového u hasičů
www.sdhricany.wz.cz

mocnici Mladá Boleslav. Ve věci je dále šetřeno, jelikož muž 
je podezřelý ze spáchání několika přestupků.

7. dubna, 20.53: Je přijata žádost od Policie ČR o součin-
nost při pátrání po skupince sprejerů, která se pohybuje 
v lokalitě ulic Černokostelecká, Bezručova a Táborská. 
Následně je strážníky přijato i oznámení od strážníka 
v osobním volnu, který si skupinky též všiml a monitoruje 
ji. Společnou spoluprací jsou do lokality vyslány jak hlídky 
strážníků, tak hlídky Policie ČR a je zapojen i městský ka-
merový dohlížecí systém. Skupinka osob je zjištěna v kři-
žovatce ulic Černokostelecká a Riegrova hlídkou Policie 
ČR. Hlídka policistů provádí kontrolu osob, kdy na místo 

je operátorem městského kamerového dohlížecího systé-
mu navedena i hlídka strážníků. Při příjezdu hlídky stráž-
níků se z místa kontroly snaží utéct muž. Ten je strážníky 
zastaven za použití donucovacích prostředků a jsou mu 
přiložena služební pouta. Následně při provádění úkonů 
ke zjištění mužovy totožnosti se tento znovu pokouší o útěk 
a strážníci jsou nuceni znovu proti němu použít donucovací 
prostředky a omezit jej v pohybu. Na místo události se do-
stavuje i strážník v osobním volnu a oznamovatel, který vše 
ohlásil na linku 158 a též počínání skupinky osob sledoval. 
Po dokončení všech úkonů a opatření na místě jsou osoby 
převezeny na Policii ČR. Ve věci dále šetří Policie ČR.
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Rybíz červený   
Ribes rubrum agg.

Doba se změnila a předobraz zahrád-
ky s jablůňkou a keříkem rybízu je 
jako ze šuplíku se vzpomínkami na cí-
saře pána. Rybíz se ale ze současných 
zahrad nevytratil. Díky svým mnoha 
variantám stále patří mezi nejoblíbe-
nější dřeviny s jedlými plody. 
Rod Ribes, kam patří rybízy a angreš-
ty, je zastoupen asi 190 druhy keřů, 
které rostou v mírném pásu. Nejvíce 
jich je v Severní a Jižní Americe nebo 
střední a východní Asii.
Dnes pěstovaný rybíz červený je druh 
vzniklý seskupením několika původ-
ních druhů (tzv. agregát, zkráceně 
agg.). Mezi předky patří rybíz klas-
natý (R. spicatum) ze severní Evropy 
a Sibiře, rybíz skalní (R. petraeum) 
ze středoevropských hor, meruzalka 
mnohokvětá (R. multiflorum) z jiho-
východní Evropy a (R. triste) ze seve-
ru Severní Ameriky a Asie.
Ke zkřížení došlo během 15. století 
na území Anglie a Francie. Násled-
ně se rybíz červený začal vysazovat 
po celé Evropě. Od 16. století máme 

záznamy o jeho pěstování také 
u nás.
Keř dorůstá 1 až 2 m výšky. Husté 
vzpřímené větve kryje hnědočerná 
kůra. Laločnaté listy s dlouhým řapí-
kem mají zubatý okraj.

Oboupohlavné zelenožluté květy vy-
růstají v bohatých hroznech a vykvé-
tají na přelomu dubna a května. Plody 
- bobule obsahují několik hnědých se-
men. Barva zralých bobulí je červená 
nebo bílá.
V říčanských zahradách se můžeme 
setkat s několika desítkami kultivarů. 
Liší se dobou zrání, velikostí a barvou 
bobulí nebo počtem semen. Mnohé 
z nich jsou pěstovány ve stromkové 
formě. Ta vzniká roubováním, a to 
nejčastěji na podnož rybízu vonného 
(R. aureum).
Mírně nakyslé plody, bohaté na vita-
mín C, jsou základem mnoha marme-
lád, šťáv a sirupů. Používají se k vý-
robě ovocných vín, kompotů a řady 
dalších poživatin. Rybíz je bezvadný 
také čerstvý, rovnou z keře.

Jakub Halaš
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Jaká mláďata na jaře (ne)
potřebují naši pomoc?
Na jaře můžete venku pozorovat ope-
řená ptáčata, jak pobíhají po zemi 
nebo posedávají na plotech, v keřích 
nebo na stromech. Zdržují se v blíz-
kosti hnízda a čekají na rodiče, kteří 
jim shání potravu. Proto nechte mlá-
ďata na místě a nikam je nepřenášej-
te! Pokud mláděti hrozí nebezpečí od 
predátorů, malých dětí nebo automo-
bilového provozu, je dobré mladého 
ptáka opatrně odchytit a odnést ho 
na blízkou větev stromu či keře. Po-
kud narazíte na neopeřené mládě 
(holátko), zkuste najít hnízdo, které 
se bude vyskytovat poblíž mláděte. 
Ptáci nemají příliš dobře vyvinutý 
čich a do hnízda navrácené mládě 
opět přijmou. 
Savci se na rozdíl od ptáků řídí pře-
devším čichem. Když sáhnete na 
savčí mládě, zanecháte na něm svou 
pachovou stopu a matka pak může 
mládě opustit. Každé jaro se do zá-
chranných stanic dostávají desítky 

savčích mláďat. Nejčastěji přinášejí 
lidé zajíčata a srnčata. Nacházejí je 
ležící v trávě či mlází a předpokláda-
jí, že jsou opuštěná. Většina těchto 
mláďat ale ve skutečnosti jen vyčkává 
příchodu samice, která se zdržuje ně-
kde poblíž a mláďata se vrací krmit. 
Pokud takovéto mládě objevíte, nikdy 
na něj nesahejte a místo urychleně 
opusťte! Pomoc potřebuje jen mládě, 
které pobíhá a hlasitě píská nebo je 
viditelně zraněné. V tomto případě 
kontaktujte nejbližší záchrannou 
stanici živočichů (seznam najdete na 
www.zvirevnouzi.cz). Poradí vám, 
jak dále postupovat, nebo pro zraně-
né mládě sami přijedou. 
Majitelé „chytrých telefonů“ si mohou 
zdarma stáhnout aplikaci Zvíře v nou-
zi, která na základě polohy uživatele 
umožňuje okamžitě kontaktovat spá-
dovou záchrannou stanici. Zároveň 
zobrazí další nejbližší stanice včetně 
možnosti spuštění navigace a poskyt-
ne základní desatero informací o tom, 
jak se k nalezenému zvířeti chovat.

Ekocentrum Říčany provozuje 
v muzeu odběrové místo pro handi-
capované živočichy. Více informa-
cí o záchraně mláďat se dozvíte na 
webových stránkách Muzea Říčany 
v Environmentální poradně.

Vycházka na orchidejovou 
louku

neděle 21. 5., sraz v 9:30 na autobu-
sové zastávce Tehovec, Vojkov
Pojďte s námi obdivovat stovky rozkvet-
lých prstnatců májových na vojkov-
skou louku. Louka je druhově pestrá, 
na metru čtverečním tu roste kolem 40 

druhů rostlin. Toto druhové bohatství 
je udržováno pravidelnou sečí, kterou 
provádí Ekocentrum Říčany. Louka je 
podmáčená, přizpůsobte tomu svou 
obuv a nezapomeňte na repelent. Po-
kud nepřijedete autobusem, počkejte 
na nás na odbočce lesní asfaltky smě-
rem ke Klokočné. Půjdeme na místo 
opatrně husím pochodem. Pokud to 
dovolí počasí, budeme pozorovat také 
motýly a další zajímavé živočichy.
Zájemci s námi mohou vyrazit na del-
ší vycházku směrem na Klokočnou 
a pak na vlak do Mnichovic. Cestou 
budeme odchytávat a určovat hmyz 
a poznávat ptáky podle zpěvu. Exkur-
ze je určená pro pedagogy i všechny 
ostatní zájemce o přírodu.
Nekoná se za vytrvalého deště. 

Kontakt: Kateřina Čiháková 
(607 082 356)

Tradiční jarní úklid přinesl 
překvapivé zjištění
Sobotního úklidu pořádaného Eko-
centrem Říčany se sice zúčastnilo 
jen 8 dospělých a 5 dětí, ale přesto 
se jim v relativně čistém lese mezi 
Jurečkem, sokolovnou a starým kou-
padlem  podařilo nasbírat skoro me-
trák drobných odpadků. Ze složení 
nalezených pokladů jsme poznali, že 
skončila doba, kdy lidé považovali les 
za jednu velkou skládku. 
Doufáme, že snížení množství od-
padků v lese není způsobeno tím, že 
do lesa chodí méně lidí.  Snad je to 
tím, že tam chodí lidé ukázněnější 
a pořádkumilovnější. 

Jana Slámová
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Byla jsem přímo šokovaná tak 
vzornou péčí, které se mi do-
stalo od pánů lékařů a všech 
sester na tomto oddělení: 
primář MUDr. Jan Kykal, 
MUDr. Dostál, MUDr. Špič-
ková, MUDr. Kolmerová,  
Bc. A. Zachariášová, Bc. Bl. Lhotská, 
E. Voláková, I. Jahodová, R. Saňáko-
vá, Kl. Žižková, S. Schůlová.
Prosím, abyste jim za tu vzornou péči 
za mne poděkoval a Vám gratuluji 
k tak dobrému zvolení týmu v tomto 
oddělení. Svým kladným přístupem 
mne vrátili do života s novým elánem, 
abych se ještě mohla těšit na krásné 
slunečné dny, které mne ještě čekají. 

rádi bychom poděkovali naší paci-
entce Zdeňce Líkařové za děkovný 
dopis, který do nemocnice zaslala 
po své hospitalizaci na přelomu 
března a dubna 2017. Paní Líkařo-
vé bude letos 92 let. 

Vážený pane řediteli,
dne 30.3. 2017 do 1.4. 2017 jsem byla 
hospitalizovaná na interním oddělení  
v nemocnici Říčany. Dcera mne při-
vezla v tak zuboženém stavu, že jsem 
sotva stála na nohou, bude mi 92 let. 

ODbOrNá ZDrAVOTNí PÉČe  
V DOmáCím PrOSTŘeDí KlieNTA

  Službu poskytujeme zdarma 24 hodin denně / 7 dní 
v týdnu

  Určeno klientům všech věkových skupin na území 
Praha - východ

 Non-stop telefonní linka 727 917 946
  Nabízíme odborné zdravotní ošetření, profesionální 

ošetřovatelskou službu, odbornou pomoc pečujícím 
rodinám, zprostředkování kompenzačních pomůcek 
a sociální poradenství.

  domácí péče je plně hrazena z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění.

Kvalitní péče o seniory je jedna z předností 
Nemocnice Říčany

Přeji Vám všem hodně úspěchů za vaší 
vzornou péči o pacienty a hodně zdraví 
do dalších let v osobním i pracovním 
životě.
S úctou Zdeňka Líkařová

Moc děkujeme za milá slova!        
Tým Nemocnice Říčany
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„V říčanské nemocnici dbáme během léčby 
na zachování důstojnosti seniorů,“  
říká primář interního oddělení Nemocnice Říčany  
mUDr. Jan Kykal
Existují nějaká specifika v péči o se-
niory?
Péče o seniory se v základě neliší od 
péče o mladší pacienty, starší lidé ale 
mívají různé handicapy, které je po-
třeba brát v potaz. Často hůře slyší, 
vidí nebo například pomaleji chodí. 
Je tedy potřeba zacházet s nimi s vět-
ším citem, mluvit na ně pomaleji, 
srozumitelněji nebo více nahlas, vše 
jim důkladně vysvětlit. Při tom všem 
je však důležité dbát na zachová-
ní jejich důstojnosti, aby se necítili 
méněcenně. Oslovujeme je plným 
jménem, titulem, stejně jako bychom 
mluvili s kýmkoli jiným. Stejně tak 
je to u péče ze strany zdravotních 
sester. Dobrá sestra musí být zároveň 
i dobrým psychologem a vzhledem 
k tomu, že se stará nebo dohlíží na 
hygienu a samoobslužnost pacien-
tů, zachování důstojnosti seniorů je 
opravdu prioritou. Potřeba zachovat 
citlivý přístup a pomáhat starším 
pacientům jen s tím, s čím opravdu 
potřebují pomoci, a nedělat z nich 
nemohoucí.

Liší se nějak samotné operace nebo 
předoperační péče u seniorů?
V říčanské nemocnici operujeme pa-
cienty v rámci jednodenní chirurgie 
a senioři nejsou výjimkou. Samotná 

operativa se příliš nemění, dbáme ale 
na individuální přístup před zákro-
kem a po operaci. Především musíme 
pečlivě zkontrolovat, jaké léky paci-
ent před operací bere, pečlivě mu vy-
světlit, co ho čeká, jaké léky a kdy má 
či nemá užívat. U seniorů se objevuje 
problém s přehnanou medikací, na 
což je třeba dávat pozor. Mladší orga-
nizmus se s nadbytkem léků vyrovná 
snáze. Starší pacienti by ale měli uží-
vat jen léky, které jim opravdu pomo-
hou, aby byla léčba účinná.

doporučujete seniorům domácí 
péči?
Naše nemocnice začala na podzim 
loňského roku provozovat službu do-
mácí zdravotní péče a musím potvr-
dit, že ani ta nejvybavenější nemoc-
nice nenahradí domácí prostředí. 
I když se snažíme navodit pacientům 
přátelské prostředí, domácí péče při-
spívá ke zlepšení jejich psychického 
i zdravotního stavu a pooperační re-
konvalescence je pak rychlejší a efek-
tivnější.
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Ředitelem olivovy dětské léčebny byl v březnu správní 
radou jmenován Miroslav vacek.
v minulosti například působil jako náměstek FN Mo-
tol, či jako ředitel nemocnice s poliklinikou v České 
Lípě .

byl jste úspěšný manažer v několika zdravotních zaří-
zení. Co vás vedlo k výběru olivovny? 
Olivova dětská léčebna je pro mne velmi vítaným pra-
covním uplatněním, protože jednak splňuje mé pracovní 
a manažerské ambice a jednak má – jako dětská léčebna 
– svůj velmi pozitivní etický rozměr. Management  je moje 
osobní hobby a těší mne používat teoretické i praktické 
poznatky z tohoto oboru ve prospěch smysluplné instituce 
jako je Olivovna. 

Přebíráte olivovnu zrovna v nelehké finanční a perso-
nální situaci. Jak tuto skutečnost vnímáte po čtyřech 
týdnech ve funkci? 
Po čtyřech „analytických“ týdnech nejsem příliš překva-
pen. Olivovna se potýká se stejnými problémy jako velká 
část českých zdravotnických zařízení. Avšak s ohledem na 
místní specifika (blízkost Prahy, velikost zdravotnického 
zařízení atd.) se domnívám, že problémy ODL jsou řeši-
telné a to v řádce několika měsíců.

Jistě tu jsou i klady. Našel jste je? 
Samozřejmě jsem v ODL našel řadu pozitiv, především 
jsou to loajální a věrní pracovníci, dobrý stav základních 
prostředků, dlouhá a zajímavá historie léčebny a další.. 

Má olivovna místo v našem zdravotnictví? 
Olivovna zcela jistě má – stejně jako řada ostatních zdra-
votnických zařízení – pevné místo v českém systému zdra-
votní péče, pokud bude bedlivě sledovat změny a trendy, 
kterými se jednotlivé léčebné obory ubírají. Současné ve-
dení ODL se těmito trendovými změnami bude zcela jistě 
zabývat.  Ptal se Josef Boubín

Olivovna má nového  
ředitele

Nová služba pomůže zdravotně postiženým 
získat zaměstnání

Osoby zdravotně postižené (OZP) 
mohou zdarma využít psychoterapie 
a poradenství jako podporu při hledání 
zaměstnání. Dlouholeté zkušenosti tera-
peutického centra Modré dveře ukazují, 
že vnitřní bloky a psychické problémy 
jsou častější příčinou neúspěchu na trhu 
práce než samotné zdravotní postižení. 

Pomoc zahrnuje i zprostředkování nového místa.
„Nejde o to, že by práce nebyla nebo, že by lidé se zdravot-
ním postižením měli nedostatečné vzdělání či kvalifikaci. 
Najít si práci jim obvykle brání nízké sebevědomí, obava 
z autority, neschopnost nést odpovědnost, potíže s komu-
nikací a podobné problémy,“ vysvětluje ředitelka Modrých 
dveří Kateřina Siveková.

Modré dveře poskytují své služby v Říčanech a v Kostelci 
nad Černými lesy. Využít je může každý dlouhodobě ne-
zaměstnaný držitel průkazu OZP mající trvalé bydliště na 
Praze-východ. Modré dveře pomáhají klientům dokonce 
najít nové místo, přičemž zaměstnavateli hradí mzdu. Ta-
ková komplexní pomoc se osobám zdravotně postiženým 
běžně neposkytuje. Komerční aktivity tohoto typu jsou 
pro ně drahé. Modré dveře poskytují tyto služby zdarma 
díky dotacím EU. 
„Umisťování osob se zdravotním postižením na pracovní 
trh je náročná činnost. Je potřeba pracovat jak s klientem, 
tak se zaměstnavateli. Má-li být pomoc účinná a efektivní, 
je potřeba aby byla komplexní,“ doplňuje Siveková 

Veronika Schwarzová
Modré dveře

Životní prostředí a zdraví
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Pro seniory

seniorcentruM říčany

Program
Aktivity Klubu Senior zabezpečuje Se-
niorcentrum Říčany od června 2011 
a jsou určeny všem seniorům a zdra-
votně postiženým občanům (není 
nezbytná registrace za člena Klubu). 
Stačí se jen přihlásit na konkrétní 
akci nebo se dostavit dle aktuálního 
programu. Seniorcentrum Říčany je 
registrovaným poskytovatelem sociál-
ních služeb.

Pravidelné akce:
Cvičení na židlích – každé úterý 
v DPS Senior od 15.30 do 16.30 hod.
Zdravotní jógová cvičení – v DPS 
Senior každé úterý a čtvrtek 18.00 – 
20.00 hodin.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi 
– každý třetí čtvrtek v měsíci 8:30 – 
9:30 hodin.

Akce:
n 10. – 12. května rekondiční pobyt – 
Šumava. Místo: Šumava – Vimpersko. 
Třídenní rekondiční pobyt v nejkrásněj-
ší části naší země, zaměřený na pohybo-
vé, vzdělávací a poznávací aktivity. Plav-
ky s sebou. Příspěvek účastníků: 1 000 
Kč (doprava, ubytování včetně snídaně, 
vstupné, pojištění, tištěný materiál). 
Místo a čas odjezdu: 7:30h aut. zastávka 
K Žel. stanici, 7:35h aut. zastávka Rych-
ta, 7:40h aut. zastávka Sukova, 7:45h 
aut. zastávka Masarykovo nám.
n 18. května, čtvrtek – Kavárnička 
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 
15:00h. Příjemné posezení a popoví-
dání při kávě nebo čaji. Vstup zdarma.
n 22. května, pondělí – Setkání 
s hudbou – den matek. Místo: KC 

Životní prostředí a zdraví

DPS Senior  
a stacionář Olga Říčany 
Máte pocit, že již vy sám nezvládá-
te, nebo jen velmi těžko to, co pro 
vás bylo dřív maličkostí? Že to čas-
to nejde ani s pomocí rodiny? Nebo 
nechcete svoji rodinu zatěžovat 
s pomocí vám?
Případně máte v blízkosti takového 
člověka, který by potřeboval větší 
péči, na kterou už sám nestačí? 
Potřebujete pomoc s:
•   podáním jídla
• nákupy a obstaráváním běžných 

záležitostí
• základní hygienou (vykoupat se, 

umýt si vlasy, ostříhat si nehty)

•   běžným úklidem domácnosti
•   zajištěním každodenní stravy
•   dopravou k lékaři
tak pro vás, nebo vašeho blízkého je 
tu  Pečovatelská služba 

Posláním naší organizace je posky-
tování potřebné pomoci uživatelům 
tak, aby byla vždy zachována jejich 
lidská důstojnost. Potřebná pomoc 
vychází z  individuálních potřeb uži-
vatelů a motivuje je k tomu, aby moh-
li co nejdéle setrvat ve svém přiroze-
ném prostředí.
Kontaktovat nás můžete telefonicky, 

e-mailem, nebo osobně v sídle or-
ganizace. Následně vás navštívíme, 
abychom si sdělili, co byste od nás 
potřeboval(a), co můžeme nabídnout 
my vám a za jakých podmínek, včet-
ně ceny za službu. Vztah mezi uži-
vatelem a Pečovatelskou službou je 
smluvní, tj. pečovatelská služba vám 
bude poskytována na základě uzavře-
né smlouvy mezi námi jako poskyto-
vatelem a vámi jako uživatelem.

dPS Senior a stacionář olga  
Říčany, příspěvková organizace
Pečovatelská služba
Komenského náměstí 1850
251 01 Říčany
tel: 323 618 272, 733 340 061
Jana Kadeřábková
e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz

Stacionář olga, Blahoslavova 2576, 251 01 Říčany

vyhlašuje NONSTOP provoz odlehčovacích služeb
ve stacionáři OLGA v termínu od 1. 5. 2017

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

Labuť. Začátek: 14:00 h. Setkání se 
uskuteční ke Dni matek – každá žena 
obdrží kytičku, ale setkání není určeno 
pouze jim, vítáni jsou všichni. Hraje 
Magda s Honzou. Vstup zdarma.

Připravované akce:
n 8. června, čtvrtek – Komentovaná 
prohlídka zámku bechyně
Jednodenní autobusový zájezd na jeden 
z nejhezčích zámků. Příspěvek účastní-
ků: 400 Kč (doprava, pojištění, vstupné, 
tištěný materiál). Místo a čas odjezdu: 
7:40h Psáry, 8:00h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 8:05h aut. zastávka Rychta, 
8:10h aut. zastávka Sukova, 8:15h aut. 
zastávka Masarykovo nám. 

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, senior-
centrumricany@centrum.cz, kontaktní 
místo: DPS Senior, Komenského nám. 
1850, Říčany. Návštěvní den (ostatní 
dny a hodiny dle domluvy): návštěvní 
den je třetí čtvrtek v měsíci, tedy 18. 5. 
2017 od 10:30 do 12:00 h. 
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Vyhodnocení soutěže: 
Silnice, to není hřiště 
aneb já a doprava  
Výtvarná soutěž s Cestou integrace 
a BESIP – Ministerstvem dopravy má 
své vítěze! Přes zimu se kreslilo a tvo-
řilo, v březnu se sešla odborná komi-
se ve složení Hana Špačková (město 
Říčany), Pavlína Šantorová Filková 
(MAS Říčansko), Petra Nyklová (Ces-
ta integrace), Tomáš Hřivnáč (grafik 
a malíř), Roman Kelbich (karikatu-
rista, grafik) a Mirek Polách (Besip) 
a vybrala z každé kategorie cca 6 nej-
hezčích obrázků a výtvorů (kategorie 
MŠ, 1. – 3. třída, 4. – 6. třída ZŠ). 
Rozhodování bylo těžké… Obrázků 
bylo 334 a ještě k tomu modely, hry, 
obrázková knížka s básničkami.  Vítě-

zům byly slavnostně předány ceny na 
Festivalu řemesel a bylinek v Říčanech 
dne 22. 4. a nejenom výherní obrázky 
byly vystaveny na veřejném prostoru 
na Masarykově náměstí.
Informace o výhercích najdete na www.
cestaintegrace.cz, kde jsou k dispozi-
ci i výherní obrázky. Velmi děkujeme 
naší odborné komisi, všem zapojeným 
dětem za zaslané obrázky a velká gra-
tulace vítězům. Akce byla podpořena 
BESIP – Ministerstvem dopravy ČR. 
Odměny pro děti poskytly také Město 
Říčany a MAS Říčansko, o.p.s. 

Markéta Hubínková

Příměstský tábor s Cestou integrace. Ten-
tokráte vás čeká 5 dní ve výcvikovém táboře 
FBI jen pro ty nejlepší tajné agenty, každo-
denní mise a spousta akčních zážitků. Výlety, 
dobrodružství, napětí, kamarádi...
prostě prázdniny jak mají být.

Cena: 500 Kč (tábor se slevou - více o možnos-
tech slevy naleznete v podmínkách tábora),
1500 Kč (běžná cena). V ceně obou variant je 
zahrnuta dopolední a odpolední svačina, 
oběd a pití.

Tábor je určen dětem od 7 do 14 let 
ze Říčan a okolí.
Podmínky tábora a přihlášky 
www.cestaintegrace.cz
Přihlašování: skoly@cestaintegrace.cz, 774 
780 540

 

Donátoři: 

31. 5. Světový den 
bez tabáku
8:30 - 13:00 akce pro školy 
i veřejnost na Masarykově 
náměstí v Říčanech. 
Více na www.cestaintegrace.cz
Pořádá cesta integrace, o.p.s.

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Velikonoční výprava  
do Dobříše

O víkendu 7.-9. dubna 2017 se dva-
náct Světlušek vydalo na Velikonoční 
výpravu do Dobříše. Cestou děti psa-
ly básničky o cestování v čase a v so-
botu si vytvořily několik vlastních 
kraslic. Odpoledne na ně ale čekal 
nelehký úkol, kde musely pomocí ve-
likonočnímu zajíčku najít ukradená 
vajíčka v zámeckém parku. Při pátrá-
ní po nich se děti pocvičily v hodu va-

jíčkem, ve skoku v pytli a také ve sbě-
ru mašlí z mašlovníku na pomlázku. 
Tak získaly nápovědu, kde se ukrývají 
kousky mapky, která je nakonec do-
vedla k ukrytým vajíčkům.
V neděli pak byla speciální velikonoč-
ní ovesná kaše k snídani, uklidili se 
a zamířilo zpět domů do Říčan.

Lucie Gašparínová (Timothy)

Plnou parou vpřed!
Léto se jako supějící lokomotiva kva-
pem blíží a s ním i tábor v Dolní Světlé. 
Začátkem léta zveme všechny nadané 
dětské techniky a inženýry do „země 
neomezených možností“, do Ameri-
ky! A proč se plahočit přes Atlantik? 
Protože Američané potřebují pomoci 
s modernizací své rozkvétající země. 
A symbolem vyspělosti v 19. století, 
kam se letos přeneseme, byla loko-
motiva a železnice. V Americe dosud 
poště a dopravě vévodí zpomalená do-
stavníková společnost. Proto se pre-
zident Spojených států amerických 
rozhodl sezvat ty nejlepší techniky na 
světě. A který národ je pověstný „zla-
tými ručičkami“? Přece Češi! Přiložte 
tedy i vy rukou k dílu, vyrazte na Divo-
ký západ plný kovbojů a indiánů a vy-
stavte tu nejlepší železniční síť, která 
propojí New York se San Franciskem, 
Atlantik s Pacifikem. A za dobrou prá-
ci vás obrovská odměna nemine!
Máme již mnoho schopných inžený-
rů přihlášených, ale stále nám na za-
oceánské lodi, která odjíždí v neděli 
2. července za Velkou louži, ještě pár 
míst zbývá. Tak pokud jste šikovní, 
zamlouvá se vám dobrodružství na 
Divokém západě a chcete příjemně 
zahájit letošní léto, neváhejte se při-
hlásit. Ale rychle, rychle! Informace 
naleznete na webových stránkách 
našeho spolku http://www.vesmir-ri-
cany.cz/, dále také na facebookovém 
profilu Vesmír Říčany.
A kdo se už nemůže dočkat, může 
za námi přijít v sobotu 3. června 

na již tradiční herní odpoledne na 
oslavu Dne dětí na Marvánku, kte-

rý Vesmír organizuje s říčanskými 
vodáky.

Za vedoucí Vesmíru Říčany, z. s.,
Vašek     
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 děti z folklorního souboru Mikeš byly hvězdami programu

u zástupci žákovského zastupitelstva vhodili Moranu do 
vody, tím zahnali studenou zimu do podsvětí a přivítali svěží jaro

Pro děti a rodiče


 

 moranu jsme utopili a zavládlo jaro

Průvodu s Moranou 
vévodil tradičně  
Sambaband 

 Morany všech velikostí trpělivě očekávaly svůj neodvratný 
osud
 Slunečné počasí vylákalo velké množství diváků  k romantic-
kému koupališti Jureček

Velmi děkujeme panu Ježkovi za vzorně připravené 
zázemí a občerstvení u restaurace Jureček. Samozřejmě 
děkujeme také sestrám Tělocvičné jednoty Sokol 
a účinkujícím, bez kterých by naše akce neměla smysl. 
dokonalé rytmy Sambabendu pod vedením radka 
Břicháče a rozkošné vystoupení dětského folklorního 
souboru Mikeš k této jarní akci už neodmyslitelně patří. 
Stejně jako skvěle odvedený výkon zvukaře ondry Pátka.

Jitka Bahenská
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Pro děti a rodiče

Blíží se nám konec školního 
roku, tak si dovolím malé 
ohlédnutí. Letos se nám 

v Mraveništi opět podařilo zajistit spoustu různorodých 
kroužků pro děti každého věku. Díky obětavým lektorům si 
také mohly jet děti zalyžovat do Rakouska o jarních prázdni-
nách. Všechny aktivity mohly zdárně proběhnout i díky zís-
kané podpoře města Říčany. Děkujeme za poskytnuté dotace 
na provoz našeho centra i na akce, jako je Indiánské loučení 
s létem nebo Mistrovství ČR v Trialu.
I letos v létě si s námi mohou děti prohlubovat tábornic-
ké dovednosti. Příměstský tábor si tentokrát děti užijí 
s Ivou dudovou a bárou Hallerovou. Čeká nás napína-
vý detektivní příběh…

Zápis do Mravenčí školičky v MC Mraveniště na školní 
rok 2017/2018 se uskuteční elektronicky. Zapisovat se 
můžete od 1. 6. 2017, veškeré informace umístíme na 
web Mraveniště.
Na příští školní rok plánujeme školičku podle zájmu od 
pondělí do čtvrtka v čase  8:10-12h. Jedná se o zábavný 
a vzdělávací program pro děti od 2,5 do 5 let bez přítom-
nosti rodičů. Nabízíme individuální přístup v malé sku-
pince dětí. Program školičky si můžete prohlédnout na 
webu Mraveniště. www.materske.mraveniste.info
V červnu nás také čeká již 4. ročník TÁToHraNí, tento-
krát v neděli 18.6.2017. Srdečně vás zveme.
Na příměstský tábor se můžete hlásit elektronicky. 
Podrobné informace a rezervační systém najdete na 
www.mraveniste.info Ivana Dudová,  

koordinátorka Mateřského centra Mraveniště

léto v mraveništi

Léto v Mraveništi 

Blíží se nám konec školního roku, tak si dovolím malé ohlédnutí. Letos se nám v Mraveništi 
opět podařilo zajistit spoustu různorodých kroužků pro děti každého věku. Díky obětavým 
lektorům si také mohly jet děti zalyžovat do Rakouska o jarních prázdninách. Všechny 
aktivity mohly zdárně proběhnout i díky získané podpoře města Říčany. Děkujeme za 
poskytnuté dotace na provoz našeho centra i na akce, jako je Indiánské loučení s létem nebo 
Mistrovství ČR v Trialu.
I letos v létě si s námi mohou děti prohlubovat tábornické dovednosti. Příměstský tábor si 
tentokrát děti užijí s Ivou Dudovou a Bárou Hallerovou. Čeká nás napínavý detektivní 
příběh……
Zápis do Mravenčí školičky v MC Mraveniště na školní rok 
2017/2018 se uskuteční elektronicky. Zapisovat se můžete od 
1.6.2017, veškeré informace umístíme na web Mraveniště.
Na příští školní rok plánujeme školičku podle zájmu od 
pondělí do čtvrtka v čase 8:10-12h. Jedná se o zábavný a 
vzdělávací program pro děti od 2,5 do 5 let bez přítomnosti 
rodičů. Nabízíme individuální přístup v malé skupince dětí.
Program školičky si můžete prohlédnout na webu Mraveniště.
www.materske.mraveniste.info
V červnu nás také čeká již 4. ročník TÁTOHRANÍ, tentokrát 
v neděli 18.6.2017. Srdečně Vám zveme.
Na příměstský tábor se můžete hlásit elektronicky.

Zápis do Mravenčí školičky Od 1.června - Elektronicky 

TÁTOHRANÍ (na Jurečku) 18. června 2017 9-12h - NEDĚLE 

Příměstské tábory v Mraveništi 2017 
21. srpna – 25. srpna 2017 

Nově 8:00-17:00h, Cena: 2100Kč 

Létohraní 2017 – Tábor v Peci pod Sněžkou 8. 7. – 15. 7. 2017 (4 000,-Kč) 

Indiánské léto na Jurečku Září 2017 

Podrobné informace a rezervační systém najdete na www.mraveniste.info
Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra Mraveniště
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Pro děti a rodiče

mŠ Kolovrátek
srdečně zve rodiče s dětmi

ve středu 24. 5. 2017 (10.00 hod. - 16.00 hod.) na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený se zápisem dětí na školní rok 

2017/2018.
Pro více informací ohledně naší školky navštivte stránky 
www.skolka-kolovratek.eu, 
www.facebook.com/skolkakolovratek,
nebo nás kontaktujte na tel. č. 605 555 009

VeSmírNÉ PUTOVáNí
Mobilní planetárium nebylo ve školce poprvé a děti z Be-
rušek, Motýlků a Včelek se opět těšily na povídání o plane-
tách a hvězdách, promítání souhvězdí na obloze a putová-
ní vesmírem. Svou planetu si pak mohl každý pojmenovat 
a vyrobit z domácí modelíny. 
Po toulání na planetách jsme zkoumaly povrch na Zemi, 
povídaly jsme si o horninách a na pokusu jsme si ukázaly, 
jak vypadá výbuch sopky. Prohlížely jsme si kameny vysta-
vené u nás ve školce a na nich otisky živočichů kdysi u nás 
žijících. Některé zkameněliny mohly děti hledat i v malém 
archeologickém nalezišti na zahradě. Děti si s kameny na 
zahradě často hrají, a tak jsme společně vytvořily kamen-
né bludiště, které si může každý vyzkoušet. 

JArNí ZPrAVODAJ
Na jaře pozorujeme klíčení semen a mladé rostlinky děti 
vysazují na záhony. Plánujeme založit vyvýšené záhony 

na každé zahradě, aby mohly všechny děti pozorovat růst 
rostlin a starat se o ně. Děti si zkusí společně vybudovat 
hmyzí domeček z palet. Těšíme se, až budeme pozorovat 
hmyzí živáčky. 

KNiHA Je NáŠ PŘíTel 
Děti z Rybiček moc rády navštěvují knihovnu v Říčanech. 
Paní knihovnice nám vždy řekne něco nového o knihách, 
svátcích a tradicích, přečte nám krátkou pohádku, nebo 
přednese báseň a my jí za to zazpíváme hezkou písničku.
Ještě neumíme číst, proto si ve školce každý z nás vystřihl 
obrázky z časopisu Sluníčko a sestavil svou vlastní knížku 

příběhu. A příběhy jsme si samozřejmě pojmenovaly tak, 
jak to dělají spisovatelé. Maminkám teď můžeme číst naše 
příběhy a přitom si procvičovat jazýček.
Předškoláci si ještě namalovali oblíbená zvířátka a společ-
ně s paní učitelkou Věrkou připravili Rybičkovské lepore-
lo zvířátek, kde každé zvířátko dostalo své jméno.
Kniha, leporelo i časopis je náš velký kamarád a provází 
nás každý den.

Rybičky a paní učitelka 
Věra Doležalová 

Zprávičky  
z mŠ U Slunečních hodin

rodiče, záPiS dětí do městských 
mateřských škol je již ve středu  

3. května 2017 od 9 do 17 hodin. 
Podrobnosti na http://skolky.ricany.cz
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Příměstské tábory - léto 2017  
– nově bubny v pohybu
Naše příměstské letní tábory se postupně plní, máte-
-li o tábor zájem, neváhejte, nabídku táborů a přihlášku 
najdete na www.lesniklubpraminek.cz. Nově přidáváme 
tábor:

10. - 14. 7. 2017 – bUbNy v PoHybU
vedou:  Cécile da Costa a Kateřina Eva Lanči
věk: 8-12 let
Náplň: Pojďte se s námi naučit rytmy z celého světa na 
bubny všech tvarů a velikostí (africké, arabské, brazilské 
a další nástroje - cajon, darbuku, congas, bufallo drums 
aj.). Rytmus hýbe tělem a tělo ovládá rytmus. Kromě ná-
strojů budeme jako perkuse používat i své tělo a předměty, 
které najdeme v lese kolem nás. Představíme si techniky 
taneční improvizace ve skupině nebo dvojici, díky kterým 
otevřeme cestu tvořivosti a představivosti těla.

Program květen:
4. května – oslava dne Slunce
11. května – výroba bubínků, chrastidel
18. května – výlet k potoku – lodičky
25. května – Tkaní pavučin, větrohry
1. června – Indiánské dopoledne – výroba čelenky

lesní rodinné dopoledne
Setkání probíhají pravidelně každý čtvrtek od 10 do 12 
hodin. Přihlášení a informace na www.lesniklubprami-
nek.cz.

Zápisy do lesních tříd
Srdečně vás zveme na zápisy pro školní rok 2017/2018, 
které ještě individuálně probíhají.  Letos nám odchází 
mnoho předškoláků, tak se těšíme na nové děti do našich 
třech lesních tříd.

Komunitní bílý dům zve k návštěvě
Rádi bychom vás informovali o novém komunitním domě 
ve Světicích. Jeho vizí je mezigenerační propojení, zvláš-
tě pak dětí a seniorů. Komunitní dům nabízí zázemí třídě 
Světýlek lesní školky Pramí-
nek, setkávají se zde mamin-
ky s malými dětmi v rámci 
lesního dopoledne, lesní 
družina světické základní 
školy má v domě také záze-
mí. Komunitní dům nabíd-
ne i setkávání seniorů (tré-
nink paměti, tvořivá dílna), 
první osvětová přednáška 
na téma paměti se uskuteční 
12. 6. a od podzimu bychom 
rádi navázali pravidelnými 
kurzy trénování paměti. 

Hezké dny přejí Bára Smetánková a Olga Jarkovská

AKTUálNě Z DráČKU
V Dráčku se pořád něco děje. 
Každý měsíc chodíme do divadél-
ka, v únoru jsme měli karneval, 
v dubnu jsme navštívili Zámek 

Berchtold. Sice nám celý výlet propršelo, ale i tak jsme si 
to krásně užili. Od dubna jsme také rozšířili tým o novou 
paní učitelku, která je plná nového elánu a nápadů, takže 
se děti mají na co těšit. V květnu nás čeká focení, návštěva 
říčanských hasičů a celodenní výlet. Zkrátka, nenudíme 
se! Každý den máme kroužek, kde se učíme samé nové 
věci a při procházkách venku poznáváme svět kolem nás. 
Moc nás baví slunečné jarní počasí, kdy můžeme trávit 
společný čas venku.
Na léto máme v plánu opět příměstské campy i pro mi-
moškolkové děti. aktuality najdete na www.facebook.
com/skolickadracek

ZÁPIS děTí Na Nový ŠKoLNí roK JE JIŽ Za-
HÁJEN. Neváhejte nás kontaktovat na tel. 777191010 
nebo 777111606. 

AKTUÁLNĚ Z DRÁČKU

V Dráčku se pořád něco děje. Každý měsíc chodíme do 
divadélka, v únoru jsme měli karneval, v dubnu jsme 
navštívili Zámek Berchtold. Sice nám celý výlet 
propršelo, ale i tak jsme si to krásně užili. Od dubna jsme 

také rozšířili tým o novou paní učitelku, která je plná nového elánu a nápadů, takže se děti 
mají na co těšit. V květnu nás čeká focení, návštěva říčanských hasičů a celodenní výlet. 
Zkrátka, nenudíme se! Každý den máme kroužek, kde se učíme samé nové věci a při 
procházkách venku poznáváme svět kolem nás. Moc nás baví slunečné jarní počasí, kdy 
můžeme trávit společný čas venku.

Na léto máme v plánu opět příměstské campy i pro mimoškolkové děti. Aktuality 
najdete na www.facebook.com/skolickadracek

Zápis dětí na nový školní rok je již zahájen. Neváhejte nás kontaktovat na tel. 
777191010 nebo 777111606. 

Pro děti a rodiče
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Den otevřených dveří  
– 9. 5. od 8.30 do 17.00
V úterý 9. května bude celý den až do 
pěti odpoledne mateřská škola ote-
vřena všem zájemcům o nahlédnutí 
do fungování moderní české školy. 
Budete se moci dopoledne podívat 
na běžný chod obou tříd, prozkou-
mat naše zázemí nebo třeba ochut-
nat naše typické svačiny nebo oběd, 
podle toho, kdy se k nám dostanete. 
Naživo uvidíte praxi věkově smíše-
ných tříd i práci učitelů. Poznáte, jak 
děti pracují ve dvojjazyčném pro-
středí. 
Během odpoledního programu pro 
rodiče a děti představíme pomůcky, 
které děti při výuce využívají, a nabíd-
neme vám možnost si vše vyzkoušet, 
jak na vlastní kůži, tak se svými dět-
mi. Každou celou hodinu mezi 13.00 
a 16.00 vám nabídneme možnost 
zúčastnit se připravených aktivit. Po-
dívejte se na náš web do aktualit na 
podrobnosti.
Vedení školy i učitelé ve všech tří-
dách budou k dispozici pro dotazy 
a konzultace. Během odpoledne se 
můžete také zeptat našich stáva-
jících rodičů na jejich zkušenosti 
a dojmy.
Věříme, že i během jednoho dne uvi-
díte, že je možné, aby si tříleté dítě 
samo prostřelo na svačinu, obsloužilo 

se z připravené nabídky, po svačince 
samo umylo nádobí a uklidilo. V při-
praveném prostředí a se správnou 
nabídkou pomůcek a materiálů lze 
dosáhnout toho, aby se zápal a nadše-
ní pro hru každého dítěte projevil do-
provázen soustředěním, koncentrací 
a pocitem spokojenosti z dosaženého 
cíle. 
Stále však platí, že den otevřených 
dveří máme každý den. U nás se 
nemusíte na prohlídku školy či ob-
servaci ve vyučování objednávat. 
Přijďte se podívat, jak naplňujeme 
naše motto: „Následujeme potřeby 
dnešních dětí“.

Zápis do mateřské školy  
– 12. 5. od 9.00 do 13.00
Novela školského zákona přinesla 
do mateřských škol změnu v podobě 
povinného předškolního vzdělávání. 
Předškolní vzdělávání je povinné od 
počátku školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, do zahájení povinné školní 
docházky dítěte. Týká se tedy dětí, kte-
ré do 31. srpna dosáhnou věku pěti let.
V případě zápisu dětí do povinného 
předškolního vzdělávání v MŠ Sofie 
budeme informovat spádovou ma-
teřskou školu o přijetí dítěte a tím 
o splnění této zákonné povinnosti. 
K zápisu je nutná vyplněná žádost, 
občanský průkaz zákonného zástup-
ce a rodný list dítěte.

Co děTEM NabíZíME:
 Komplexní přípravu na jakoukoliv 

základní školu, ať mezinárodní či 
bilingvní 

 20 dětí ve třídě v péči dvou učitelů 
 Připravené prostředí kompletně 

vybavené Montessori pomůckami
 Anglický mluvčí dopoledne ve třídě
 Kvalitní strava od společnosti Bio- 

nea
 Vlastní bezpečná zahrada
 Možnost odpoledních kroužků 

v budově školy

ze života škol(ek)

Zprávy ze Sofie
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ze života škol(ek)

KUlTUrNí SeKCe

Na jaře se nám povedlo vidět a slyšet 
několik prvotřídních umělců i zažít 
premiérové divadelní představení. 
V dubnu jsme slyšeli koncert České 
Filharmonie pod taktovkou dirigenta 
Semjona Byčkova, která doprovázela 
sestry Katiu a Marielle Labequovy, 
patrně nejznámější klavírní dvojici 
na světě.

V březnu FOK Praha hrál Peer Gyn-
ta, Maxe Brucha a Antonína Dvořáka 
(Symfonii č.8) pod taktovkou Pietari 
Inkinena. Hvězdou večera byl Mi-
chail Ovrutskij, jeden z pěti nejlep-
ších světových houslistů. Děti ze ZŠ 
a naši budoucí školáci měli Michaila 
možnost vidět a zažít také skoro sou-
kromě před koncertem.
S dětmi z mateřské školy jsme vi-
děli představení Zahrada v Divadlu 

Minor za doprovodu paní režisérky 
Apoleny Novotné. Žáci ze ZŠ zase vi-
děli premiérové představení Sněžné 
královny, také v Minoru. 

Děti ze školky i ze školy v týdnu před 
Velikonocemi navštívily výstavu Veli-
konoční čas v Muzeu lidových staveb 
v Kouřimi, školáci navíc zavítali k Le-
chovu kameni a Libušinu jezírku. 

Patrik Matlák

Sázení památní Vondrovy 
vrby na hrázi mlýnského 
rybníka 
Díky laskavosti města Říčany jsme ve 
středu 12. dubna na hráz Mlýnského 
rybníka vysadili potomka Vondrovy 
vrby, památného stromu z Kunčic od 
Letohradu, kde stojí již více než 200 
let. V současné době se jí již tolik ne-
daří, díky prasklému kmeni, ale ještě 
před pár lety měla 17 metrů na výšku 
a téměř 6 metrů v obvodu. 
Dříve bylo zvykem, obyčejně k vý-
znamným výročím či událostem sá-
zet stromy, obvykle lípy. My ve škole 
Sofie tento rok vyřadíme první pá-
ťáky ze školy a pošleme je do světa. 
Sledovat je budeme podobně jako 
tuto pětiletou Vondrovu vrbu, jak se 
jim bude dařit. A kde budeme moci 
pomoct, tam rádi pomůžeme. Jak 
tomuto stromu, tak našim žákům na 
gymnáziích a na druhém stupni zá-
kladních škol. 

Dozvuky masopustu
V duchu starých tradic a v souladu s naší filozofií jsme se na masopustní úterý 
vydali na velkolepý masopustní průvod. Nebylo to poprvé (chodíme od roku 
2015), určitě ne naposledy, a hlavně to bylo zase o kousek lepší než minule. 
Tentokrát nikdo nepodcenil přípravu a sešla se spousta krásných tradičních 
i netradičních masek. K průvodu se přidali také rodiče a těm za to patří 
poděkování. Naše pozvání přijali kamarádi herci a muzikanti, kteří nám vydatně 
pomáhali s tím, abychom při průchodu městem byli opravdu pořádně slyšet.

in
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ze života škol(ek)
 

OTEVÍRÁ VE šKOLNÍM ROCE 
2017/2018
6. TŘÍDu S ROZšÍŘENOu  
VÝuKOu MATEMATiKY
Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se 
koná ve středu 17. května 2017 v 8.10 v  budově  
1. ZŠ, Masarykovo  náměstí 71 (budova za kostelem). 
Zkoušky probíhají formou matematického testu. 
Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmi-
letá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si 
přinesou psací a rýsovací potřeby.
Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého 
ročníku musí být dodány nejpozději 9. 5. 2017 do 
14.00 hodin  do budovy školy.
Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk 
angličtinu.
Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo 
stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).
o zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel ško-
ly na základě výsledků zařazovacího testu, hodno-
cení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních mož-
ností školy. Náhradní termín nevypisujeme.
Další informace na tel. čísle 323 602 794.

 Pavel Bednář, ředitel školy

BAREVNÝ TÝDEN
V týdnu od 3. do 7. dubna 2017 probíhal na naší škole 
„Barevný týden“. Jednotlivé dny byly ve znamení urči-
tých barev. Zástupci školního parlamentu dané barvy 
navrhli, tak třeba v  pondělí to byla červená, úterý bylo 
ve znamení zelené a středa bílé barvy, ve čtvrtek pak 
všichni vyměnili bílou za žlutou a týden jsme ukončili 
ve veselé oranžové barvě. Do barevného ladění se zapo-
jili také učitelé. Postupně se toto ladění zdokonalovalo 
a ke konci týdne byla většina dětí v dané barvě od hlavy 
až po paty. Barevný týden se netýkal jen oblečení, ale 
také zdravého stravování. Žáci rozlišovali potraviny, 
tedy nejen podle barev, ale také podle jejich významu 
pro zdraví. V tomto duchu nosili i svačiny, tedy barev-
né a zdravé. V českém jazyce se pokoušeli složit na toto 
téma básničky, ale i krátký příběh, v pracovních činnos-
tech modelovali zeleninu a ovoce a ve výtvarné výchově 
se rozpomínali, co vše v daných barvách znají. 
Stejně jako se po zimních měsících zbarvuje příroda, 
tak i v naší škole jsme si udělali zářivý týden plný barev.

Iva Skořepová

1.základní škola Masarykovo nám. Říčany  
hledá učitele ii.stupně především  

pro výuku českého jazyka, hudební výchovy,  
výtvarné výchovy, fyziky. 

dále hledáme učitele s aprobací AJ  
na i. stupeň. Nabízíme výborný kolektiv  

a práci na celý i částečný úvazek.
Informace na tel. čísle 323 602 794

BASKETBALOVé TuRNAJE 
AšSK
Jedeme do Brandýsa nad Labem, který je již tradičně 
pořadatelem okresního kola. Všechno probíhá hladce, 
vítězíme, dokonce porážíme i favority ZŠ Na Výsluní. 
Stejně jako loni máme 1. místo a postup do krajského 
kola.
Tentokrát nás čekají Poděbrady. Těžká skupina, ve 
které je pozdější vítěz i druhý postupující do kvalifi-
kace o postup na republiku. Loňské vítězství neob-
hajujeme, snad se to podaří příští rok. Bojovaly jsme 
jako lvice ve složení Maruška Charvátová, Maky 
Nádvorníková, Maky a Hanka Oubrechtovy, Zuzka 
Řeřichová, Sára Kadlecová, Terka Bočková a Eliška 
Hněvsová. 

Lenka Schickerová

Návštěva školní družiny v olivovně
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ze života škol(ek)

VELiKONOCE NA STATKu 
V TŘEBÍZi
Před velikonočními prázdninami vyrazili žáci třetích 
tříd z 1. ZŠ Říčany na dlouho očekávaný výlet do 
skanzenu v Třebízi. Hned na malebné návsi s kouzel-
nou vrbou se děti ocitly jako v pohádce, a když je chas-
ník Jeník srdečně uvítal na Cífkově statku, kde právě 
vrcholily přípravy na velikonoční svátky, byly úplně 
ve svém živlu. „Pozdrav Pán Bůh!“, pozdravily pana 
statkáře, mládenec Jakub učil chlapce uplést pomláz-
ku, děvečka Kačenka ukázala děvčatům, jak mohou 
namalovat vajíčka a jakou barvu pentle navázat na po-
mlázku chlapci, který se jim líbí. Pan farář jim poutavě 
vyprávěl o křesťanském významu Velikonoc. Děti byly 
také u toho, když se na Družebnou neděli domlouvaly 
svatby a na Smrtnou neděli vynášela ze vsi Morana. 
Ochutnaly mazanec, ozdobily si keramickou ovečku 
a nakoupily spoustu řehtaček a perníkových vajíček. 
Bylo to zábavné a poučné dopoledne!

ZáKlADNí ŠKOlA u ŘíČANSKÉHO leSA

bleNDeD-leArNiNG PODrUHÉ
V minulém šk. roce jsme byli zapojeni do projektu 
z výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Byl zaměřen na Individuali-
zovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností 
v anglickém jazyce s využitím ICT formou blended-
-learningu. Firma, která produkt dodala, nám nabídla 
využití online balíčků i v tomto šk. roce za velmi výhod-
nou cenu. Jazykové třídy 6.A a 7.A již obdržely soubor 
materiálů – lekcí. Každá lekce obsahuje slovní zásobu, 
gramatiku, poslech a čtení textu s porozuměním. Nej-
prve jsou slovíčka, která se objevují v průběhu celé lek-
ce. Následují cvičení na jejich zapamatování (zvuková 
přehrávka, vyslovování pomocí mikrofonu a porovnání 
s původní výslovností, křížovky, přiřazování slovíček 
k obrázkům). Následuje suchý, ale nezbytný výklad 

NOC S ANDerSeNem
V měsíci březnu nás čekala dlouho očekávaná akce na 
podporu čtenářství – Noc s Andersenem. O program se 
postarali hrdinové Čtyřlístku, kteří nás provedli naučnou, 
zábavnou, strašidelnou, interaktivní stezkou po škole, kde 
na samém konci čekal poklad. Dětem se noc ve škole lí-
bila, namotivovala je do dalšího čtení a už nyní se všichni 
moc těšíme na další ročník. 
 Lucie Borová

gramatického jevu, a pak cvičení na upevnění. I zde 
jsou zapojeny různé formy – přetahování, poslech, při-
řazování správných odpovědí, tvoření vět, tvoření otá-
zek. Další část lekce pracuje s textem. Text si lze přečíst 
a přehrát, následují úkoly s textem související (výběr 
správné odpovědi z možností, výběr true and false, 
doplňování věty). Součástí lekce pro vyšší úrovně jsou 
i fráze, které jsou v cizím jazyce velmi zákeřné. I zde 
je množství cvičení pro jejich zapamatování. Poslední 
úkoly se věnují opakování probraných jevů; může slou-
žit jako opakovací test. Tato moderní forma výuky žáky 
baví. Je interaktivní a dostupná odkudkoliv, mám-li 
počítač nebo chytrý telefon a připojení. Vyučující může 
sledovat postup jednotlivých žáků v aplikaci, která mu 
umožní vstoupit do profilu žáka.

Zuzana Pokorná
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Výstava Jana Šibíka
Ve středu 29. 3. vyrazila skupina sed-
mi zvídavých žáků společně s panem 
učitelem Vytiskou do pražské Staro-
městské radnice na výstavu přední-
ho českého reportážního fotografa 
Jana Šibíka. Žáci zde viděli fotogra-
fie, které reflektovaly posledních 10 
let fotografovy tvorby. K vidění byly  
fotografie z tajfunu na Filipínách, 
zemětřesení na Haiti, situace na Lu-
níku IX., Majdanu v Kyjevě, z KLDR 
a dalších exponovaných událostí, kte-
ré svět za poslední dekádu postihly. 
Měli jsme štěstí, že pan fotograf byl 

zrovna na výstavě přítomen, a tak se 
s chutí žáků ujal a ke všem událostem 
jim stručně řekl všechno podstatné. 
Ačkoliv se výstava týkala vážných 

témat, žákům se velice líbila a doufá-
me, že jim pomohla více otevřít jejich 
sociální obzor.

Vojtěch Vytiska

UKáZKA DrAVCŮ

V Olivově léčebně se konala akce 
dravci neboli ukázka dravců. Kona-
la se ve čtvrtek 30. března 2017 od 
10.00 h. Zúčastnilo se jí deset tříd 
z naší školy i s dětmi z Olivovy léčeb-
ny. Akci organizovali dva pořadate-
lé. První nám dravce představoval 
(např. sova pálená, orel bělohlavý, 
sup bělohlavý, luňák červený, poštol-
ka obecná, sokol stěhovavý atd.) a na 
konci dal možnost výhercům vypustit 
a přivolat dravce zpátky. Druhý pořa-
datel organizoval soutěž o ceny. Na 
výběr bylo např. leporelo, kalendář, 
pexeso, rodinná vstupenka na zámek 
Lednice a nechat si přiletět dravce na 
ruku. Lucka ze 4.C a Matouš z 5.C 
byli vybráni do soutěže. Lucka nemě-
la ale tolik odvahy, a tak nechala svojí 
spolužačku Niki, aby soutěžila místo 
ní. V soutěži vyhráli ceny a dokonce si 
mohli nechat sednout supa na ruku. 
Sup Kapucín měl rozměry křídel 3 
metry a dokonce vlétl do obecenstva, 
ale nikomu se nic nestalo. Kuba ze 
7.A vyhrál to, že si mohl zkusit při-
volat luňáka červeného. Ten se chvíli 
nevracel, a to i po zvolání: ,,Vrať se 
prosím tě, vrať.“ Nevracel se proto, 
že Kubu neznal, přilétá jen na toho, 
koho zná. Také nám ukazovali, jak 
např. orel bělohlavý létá do kolečka, 
jak dravci chytají maso ve vzduchu 
nebo návnadu kořisti na zemi.  A na-
konec jsme měli volno, mohli jsme si 
prohlédnout dravce zblízka nebo si 
chvíli hrát na hřišti. Bylo to super.

Tereza Hyklová  
a Tereza Svobodová, žákyně 5.C

VeliKONOČNí JArmArK

5. dubna odpoledne naše škola po-
řádala tradiční velikonoční jarmark. 
Účast byla tento rok opět hojná. Ná-
vštěvníky jsme uvítali jarně laděnými 
písničkami ve venkovních prostorách 
školy a pak už se všichni rozběhli 
ke stánkům s krásnými tradičními 
i netradičními výrobky žáků, které 
připravili v hodinách pracovních čin-
ností a výtvarné výchovy. Deváťáci 

nabízeli dobré občerstvení, družina 
připravila velikonoční dílny, kde si 
děti i rodiče mohli vyrobit drobnosti 
na velikonoční výzdobu. Některé tří-
dy se odvážily pod vedením třídního 
učitele upéct velikonoční dobroty. 
Jiné třídy připravily velikonoční pro-
gram nebo tvořivé koutky, takže si 
malí i velcí návštěvníci mohli odnést 
další výrobky. Děkujeme všem za ná-
vštěvu a za milé neformální setkání 
s rodiči a žáky.  Zuzana Pokorná

KlUb ZVíDAVýCH žáKŮ – 
DObrODrUžNá TUriSTiKA
Soutěsky, vodopády, brodění poto-
kem, lezení po žebřících, jeskyně, 
vyhlídky. Od roku 2003 pořádáme 
dobrodružné akce pro malé i velké 
děti a jejich rodiče. 
V Klubu zvídavých žáků jsme na 
konci března zavzpomínali na akce 
dávné i nedávné, do Slovenského 
ráje, na Malou Fatru, do Rakouska, 

Slovinska, italských Dolomitů, ale 
i na spoustu přírodních i technických 
unikátů v naší vlasti české.
A těšíme se na další dobrodružný 
výlet a nezvyklou výpravu 1. června 
2017. Navštívíme jednu z nejzvlášt-
nějších perel naší země, přečerpá-
vací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně 
v Jeseníkách. V nejkrásnější přírodě 
je tam zasazeno technické veledílo, 
jehož ekonomický přínos je i v celo-
světovém kontextu značný.

ze života škol(ek)
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ze života škol(ek)

Zprávy z bezručovky
bezručovka slavila a pomáhala
U příležitosti 110. výročí založení 2. základní 
školy Bezručova Říčany se 22. 3. 2017 konal
v KC Labuť Benefiční koncert pro Adélku.
Hlavní hvězdou večera byla bývalá žákyně 
školy Aneta Langerová, hlavní hvězdičkou 

večera pak byla sedmiletá Adélka Hrušková z Říčan, která 
má zdravotní handicap a potřebuje finanční pomoc na ná-
kladnou rehabilitaci. 
S nápadem uspořádat benefiční koncert přišel na jaře 
2016 pan učitel Martin Mužík. 
Po deseti měsících usilovné práce se ve vyprodané Labu-
ti koncert uskutečnil. Všechny, kteří se tento večer sešli, 
spojila Bezručovka, láska k hudbě a srdce pomáhat.
První část koncertu patřila školní rockové kapele Troufa-
lost v současném i původním složení pod vedením kapel-
níka Martina Mužíka. Na klávesy děti doprovázela Ráchel 
Skleničková, z původní party hrál na kytaru Martin Smej-
kal, na basovou kytaru Jakub Bureš, na bicí Michal Daněk 
a Jakub Stawarczyk. 
Koncert  moderovala Hana Scharffová. Laskavá a poučná 
slova pronesla také paní ředitelka Marie Lejčková.
Druhá část koncertu patřila Anetě Langerové a její ka-
pele. Anetina přítomnost, vřelost a profesionalita dodala 
celému večeru slavnostní punc. Došlo i na křest CD školní 
kapely s názvem „Troufalá Bezručovka“ s výběrem písní 
z posledních tří let. Zakoupení tohoto CD bylo také mož-
ností Adélku podpořit. 
Poděkování patří sponzorským firmám Pekařství Fryd-
rych, Fly Print a Česká realitní agentura, MY DVA group 
a.s., Profimedia s.r.o. a Alfa Classic, a.s. za pokrytí nákla-
dů na 500 ks CD a městu Říčany za finanční podporu a po-
moc při propagaci.

Poděkování Anetě a jejímu týmu
(jak to vlastně všechno bylo – informace ze zákulisí)
V červnu 2016 napsala paní ředitelka panu Langerovi (ma-
nažer a bratr Anety) a prosila o spolupráci. Předpokládal 
jsem, že pokud vůbec Aneta kývne na zapojení do koncertu, 
přijede sama s kytarou a zahraje jednu, maximálně dvě pís-
ničky. Všichni jsme byli velmi překvapeni, jak vážně vzala 
Aneta koncert ve prospěch neznámé holčičky, který pořádá 
nějaká základka. Měla s sebou 3 vynikající muzikanty (Ja-
kuba Zitka, Dorotu Barovou a Ludvíka Kulicha) a odehrála 
plnohodnotný nádherný půlhodinový recitál. 
Její výkon na pódiu chválit nepotřebuje, byl prostě nád-
herný. Ale byla celá řada krásných věcí, které možná neby-
ly na první pohled zřejmé.
Začal bych už přípravou. Moc nám pomohl pan Langer. 
Pomohl nám mnohými radami ohledně propagace a vlast-
ního průběhu koncertu. Byl s námi, s amatéry, neskutečně 
trpělivý, stálo ho to spousty mailů, na které odpovídal poz-
dě v noci. A to všechno naprosto nezištně! 
Celý koncert zvučil Anetin zvukařský tým. Popravdě 
měl mnohem více práce s námi než s Anetou. Jak zvu-

Výtěžek ze vstupného 53 300 Kč putoval přímo na konto 
Bariéry, ze kterého bude Adélka dle potřeby čerpat. Sym-
bolický šek převzali na koncertě Adélčini rodiče, kteří 
všem vyjádřili vděčnost za pomoc.
Tečkou za dojemným večerem byla píseň „Voda živá“. 
Společně s Anetou ji čtyřhlasně zazpívaly děti ze sboru 
šestých, sedmých a osmých hudebních tříd.
Děkujeme všem, kteří přišli Adélku podpořit. Věřím, že 
nás bylo mnoho, kteří jsme odcházeli obohaceni o krásný 
kulturní zážitek z hudby, která pomáhá. Iveta Timlin 
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lyžAŘSKý KUrZ
Naše škola pořádá lyžařské kurzy pro žáky sedmých roční-
ků pravidelně každý rok. Letos poprvé jsme ale zamířili do 
rakouských Alp. A stálo to za to. Čekalo nás super lyžování, 
perfektní ubytování s výborným jídlem i zkušený lyžařský in-
struktor znalý místních poměrů. Ubytováni jsme byli v pod-
hůří Alp nedaleko od Salzburgu.
Každý den ráno jsme autobusem vyjeli silničkou plnou ser-
pentin mezi skalami a podél potoka s četnými vodopády až 
do lyžařského střediska Postalm v nadmořské výšce 1200 
– 1800 m n. m. Středisko bylo sice maličké, ale pro výuku 
lyžování naprosto ideální. Nechyběl tu lyžařský koberec 
pro úplné začátečníky, krátký vlek pro mírně pokročilé, ani 
prudké červené sjezdovky pro ty, kteří mají rádi rychlou 
jízdu. Nejvíc se nám líbilo na dlouhé modré sjezdovce, ze 
které byly nádherné výhledy na okolní dvoutisícovky. 
Celý týden probíhal v příjemném sportovním duchu. Posled-
ní den se konal závod ve slalomu. Zúčastnily se ho všechny 
děti, včetně těch, které přijely jako úplní začátečníci. Závod 
byl velice vyrovnaný. Děti jely s plným nasazením, bezpečně 
a rychle jako zkušení závodníci. Vrátili jsme se večer do Říčan 
plni zážitků a dojmů.  za žáky Bezručky 

Miloslava Straková – učitelka a zdravotnice kurzu

eTwinning projekt „Our Families“
Skupina žáků 3. třídy naší 
školy zahájila mezinárodní 
projekt spolupráce se žáky 
základní školy v Karlstadu 

ve Švédsku. Projekt je dvouměsíční a je realizován v rámci 
standardní výuky anglického jazyka. Projekt probíhá v pro-
středí evropské vzdělávací platformy eTwinning, která je 
určena učitelům i dalším zaměstnancům školy, a která na-
bízí podporu a prostor pro komunikaci, spolupráci, další 
vzdělávání a profesní rozvoj, sdílení praktických zkuše-
ností, realizaci projektů a možnost být součástí výukové 
a vzdělávací komunity v Evropě. Platforma eTwinning  se 
stala nedílnou součástí vzdělávacího programu Erasmus+.
Cílem našeho projektu je reálné použití anglického jazyka, 
setkání se se stejně starými žáky jiné země, pro které je ang-
ličtina také cizím jazykem, podpora sebedůvěry žáků při po-
užívání anglického jazyka, uplatnění nabytých dovedností, 
motivace ke studiu cizích jazyků obecně, využití informač-
ních technologií ve výuce a zároveň oživení klasické výuky. 
Téma projektu „Our Families“ cílí na základní dovednosti 
žáků při představování se v anglickém jazyce a vedení rozho-
voru na téma „Já a moje rodina“. Projekt zahrnuje dvě online 
setkání obou tříd, české a švédské, pravidelnou komunikaci 
mezi učiteli a aktualizaci projektového deníku včetně projek-
tových výstupů. Ke každému setkání je vedena společná pří-
prava, sběr informací a dat pro jejich zpracování formou tvo-
ření, kreslení a popisu obrázků sebe a své rodiny, rodokmenů 
(family trees), počítačových prezentací a počítačově upra-
vených fotografií a obrázků do skládanek (jigsaw puzzles). 
Všechny výstupy tohoto projektu, výtvory, video záznamy 
a fotografie ze setkání i příprav jsou průběžně publikovány 
v našem eTwinning  projektovém prostoru a deníku.
6. dubna proběhlo první plánované online setkání, kterému 
předcházela příprava ve formě návrhu a vyplnění osobních 
cestovních pasů k procvičování slovní zásoby o zemi, ze kte-
ré pocházím, o jazycích, kterými hovořím, o osobních úda-
jích (jméno, věk), dále příprava seznamovacích rozhovorů 
a jejich prezentaci před webovou kamerou, příprava otázek 
pro švédské kamarády týkající se barev jejich vlajky, oblíbe-
ných sportů, hraček, jídla apod. Setkání bylo zahájeno uví-
tací písničkou, následovalo vzájemné seznamování se, jed-
noduché představení obou zemí a našich měst na mapách, 
představení našich vlajek, jejich barev a tvarů a na závěr 
měly děti možnost položit připravené i spontánní otázky. 

kař, tak pódiový technik k nám byl neskutečně laskavý 
a trpělivý. 
No a Aneta… Když jsme druhý den po koncertu celou akci 
s dětmi rozebírali, zdůrazňoval jsem jim především její po-
koru, vlídnost vůči každému z nich, když se s ní chtěly fotit, 
když žádaly autogram. Dále jsem upozorňoval na její po-
ctivý přístup k muzice. Písně z alba Na radosti již nějakou 
dobu hraje, přesto měla ještě dopoledne před koncertem 
a ještě na místě opravdu poctivou zkoušku. A to vše bez ho-
noráře a ve prospěch neznámého člověka. Děkujeme!

Martin Mužík – učitel, kapelník a vedoucí projektu

Toto první setkání mělo u dětí velký úspěch, ověřily si, že 
reálná komunikace v cizím jazyce není vždy jednoduchá, 
i když je pečlivě předem připravená, nejodvážnější děti byly 
velmi aktivní a s nadšením přistupovaly k rozhovorům a do-
plňujícím otázkám pro naše švédské kamarády, a stejně tak 
i odpovídaly na jejich otázky. Druhé online setkání nás čeká 
v květnu, už se na něj připravujeme a těšíme.

Margita de Heij Kolářová – učitelka anglického jazyka
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Cenu bronislavy müllerové 
2016/17 získali naši 
oktaváni!
V letošním ročníku bylo oceněno 
celkem pět literárních prací středo-
školských studentů na téma svoboda 
slova, dávající najevo samostatné po-
rozumění úryvku textu Condorceta. 
Je pro nás velmi potěšující, že mezi 
oceněnými jsou tři studenti oktávy 
z našeho gymnázia!
Kristina Kupková s prací „Víme vše, 
totiž že nevíme (skoro) nic (aneb hle-
dání pravdy o 21. století)“, Jan Pro-
vazník s prací „Jak se stát člověkem 
aneb slepá ulička Condorcetova pří-
stupu ke vzdělání“ a Jáchym Svobo-
da s prací „Pojetí vzdělání v současné 
a budoucí společnosti“.

Slavnostní vyhlášení a předání od-
měn proběhlo v pátek 7. dubna 
2017 v Moravském zemském muzeu 
v Brně za účasti předsedy Ústavní-
ho soudu JUDr. Pavla Rychetského 
a veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny 
Šabatové, Ph.D. 
Vítězné práce jsou dostupné na ad-
rese http://www.vnjh.cz/cena-bro-
nislavy-muellerove/cena-bm-minu-
le-rocniky/rocnik-20162017/ dř

Další úspěchy v biologické 
olympiádě
Krajské kolo kategorie B se již tra-
dičně koná na gymnáziu ve Slaném. 
V pátek 7. dubna reprezentovali naše 
gymnázium dva studenti. Ondřej 
Poncar z kvinty skončil na 7. místě 
a sextán Jakub Neuhöfer na 8. místě.
Gratulujeme! dř

Vítězství v okresním kole 
biologické olympiády
V pondělí 10. dubna 2017 se kona-
lo na našem gymnáziu okresní kolo 
Biologické olympiády kategorie D. 
Soutěžili i naši nejmladší biologové, 
sekundáni, Jakub Sůsa, který suve-
rénně ovládl tuto kategorii a obhájil 

tak loňské prvenství! Neztratila se 
ani Kristýna Palečková, která vybo-
jovala 7. místo. 
Oběma soutěžícím děkujeme za re-

prezentaci školy a Jakubovi držíme 
palce v krajském kole!  dř,dd

Středoškolská odborná 
činnost - SOČ
Dne 23. března se konala školní pře-
hlídka prací SOČ. Jako nejlepší byla 
porotou vyhodnocena práce Šárky 
Melicharové z oktávy, která rozebí-
rala novelu Nícení Ivany Myškové. 
O druhé a třetí místo se podělily práce 
septimánky Evy Havlíčkové – „den-
tální hygiena u dětí“ a sextána Jaku-
ba Neuhofera – „vliv arbuskulární 
mykorhizy na invaznost nepůvod-
ních taxonů rodu Solidago L.“
Všichni soutěžící postupují ve svých 
oborech do krajského kola.
Blahopřejeme a držíme palce!

        D. Koukolová

basketbalový turnaj všech 
generací  
Gymnázium Říčany v březnu uspo-
řádalo otevřený turnaj pro všechny 
příznivce basketbalu, kteří měli chuť 
si přijít zahrát. V sobotu 4. března se 
v tělocvičně gymnázia sešlo skoro 40 
sportovců a sportovkyň, mezi který-
mi nechyběli bývalí i současní závod-
ní hráči říčanských družstev. Zahrát 
si přišli také studenti gymnázia, kteří 
si oblíbili basketbal v hodinách těles-
né výchovy a to i ti, kteří již školní la-
vice dávno či nedávno opustili. 
Po nástupu si účastníci sestavili pět 
družstev a hrálo se systémem „každý 
s každým“. Úlohy hlavního rozhod-
čího se ujal Honza Voříkovský, který 
vede závodní družstvo říčanských 
mužů. Jedno ze smíšených družstev 
zvítězilo, ale které to bylo, není tak dů-
ležité. Důležité je, že si všichni dobře 
zahráli a v přátelské atmosféře strávili 
příjemné dopoledne plné úžasných 
sportovních výkonů. V září je v plánu 
další turnaj, tak se připravte!  dd 
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ZUŠ Říčany se zapojila do celonárodního 
projektu ZUŠ OPeN

    

 
 
 

 
 

   regionální podpora:  

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

ZUŠ ŘÍČANY

KDYŽ OPEN, TAK OPEN.... 

První Den otevřených dveří v historii školy! 
ZUŠ Říčany, Masarykovo náměstí 57  

13.00 – 17.30 

Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče - chceme jim ukázat naši ZUŠku. 
Přijďte mezi nás a nahlédněte do naší výuky v hudebním oboru. 

Těšíme se na vás! 

    

 
 
 

 
 

   regionální podpora:  

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

ZUŠ ŘÍČANY

KOVU REPRÍZA 
Druhý život kovových zbytků  

 Vernisáž v úterý 30.5.2017 v 18.00 hodin  
Technologická galerie Fakulty ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 – Dejvice 

Na vernisáži vystoupí saxofonový soubor Sax&Rhythm Junior  
pod vedením Tomáše Remka. 

Přijďte se podívat! 
 

Co je to vlastně ZUŠ OPeN? 
Celý projekt vznikl za podpory Nadačního fondu Mag-
dalény Kožené a má za úkol podpořit základní umělecké 
školství a zdůraznit jeho důležitost v našem vzdělávacím 
systému. Základní umělecké školy představí svůj program 
v rámci jednoho dne - úterý 30. května 2017 – po celé re-
publice. Bude to pro naše školy den oslav, sdílené radosti 
a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého 
vzdělávání, prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů 
a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší 
generace.
Projekt chce prezentovat celou šíři umění a života umě-
leckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol a zapo-
jit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol 
a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu 
a posílit jejich prestiž.
ZUŠ Říčany pořádá v rámci tohoto projektu dvě akce, na 
které vás srdečně zveme.

ZáPiS žáKŮ PrO ŠKOlNí rOK 2017/2018
Vážení rodiče,
děkujeme za váš zájem o studium na ZUŠ Říčany. Vzhle-
dem k tomu, že se každým rokem hlásí více dětí a čekání 
na zápis ve frontě na chodbě není pro vaše děti, ani pro 
vás nijak příjemné, budete se v letošním roce na zápis 
přihlašovat elektronicky. Na našich webových stránkách 
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www.zusricany.cz je pro vás připravena aplikace, na které 
si sami zvolíte čas, který vám bude vyhovovat a přijdete ve 
vámi zvolený termín. Pro nás pro všechny odpadne stres, 
který při zápisu vždy nastal s přímou úměrností na délku 
fronty čekajících rodičů s dětmi.
Děti přezkoušené v MŠ již aplikaci používat nemusí. Při-
hlášky si vyzvedneme v MŠ a budou již evidované.

aplikace na www.zusricany.cz bude pro vás připra-
vena od 2. 5. 2017 od 10.00 hodin. Přihlašování bude 
uzavřeno 29.  5. v 10.00 hodin.
Doufáme, že tato změna přispěje k větší spokojenosti vás 
i vašich dětí.
Kdo se nestihne nebo nemůže elektronicky zaregistrovat, 
může také samozřejmě přijít k talentové zkoušce, ale musí 
počítat s určitou časovou prodlevou.
Zároveň zveme vás i vaše děti na den otevřených dveří, 
který proběhne  30.  5.  2017 od 13 do 17.30 hodin v bu-
dově na Masarykově nám. 57 – pouze hudební obor (bo-
hužel výuka tanečního oboru probíhá ve čtvrtek a výtvar-
ný obor má ve stejný den velkou vernisáž výstavy v Praze, 
takže do těchto oborů nemůžete nahlédnout).
Můžete společně s dětmi navštívit naši školu, zeptat se na 
vše, co potřebujete vědět o studiu a lehce nahlédnout do 
výuky u jednotlivých nástrojů. Vedení školy a naši peda-
gogové vám budou k dispozici.

a NyNí K ZÁPISU
Zápis žáků pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 29. 
května (30. 5. je Den otevřených dveří) a  31. května 
2017 v ředitelně ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57,  
každý den od 14 do 17 hodin. Žáci jsou přijímáni na zá-
kladě talentové zkoušky.
Přihlašování k zápisu bude pro vás připraveno na 
webových stránkách  www.zusricany.cz od 2. 5. 2017 
od 10.00 hodin. Přihlašování bude uzavřeno 29. 5. 
v 10.00 hodin.

HUdEbNí obor 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zaregis-
trují na www.zusricany.cz, vyplní elektronickou přihlášku 
a zvolí si termín talentové zkoušky podle svých časových 
možností (registrace k talentovým zkouškám, na úvodní 
straně našich webových stránek). V uvedenou dobu přijde 
dítě s doprovodem rodičů na talentovou zkoušku do ZUŠ. 
Uchazeči o studium prokáží předpoklady ke studiu při ta-
lentové zkoušce - orientace v rytmu a intonaci, zpěv.
Děti si k talentové zkoušce nemusí nic připravovat. Vše 
co při talentové zkoušce vyžadujeme, by mělo být dětem 
přirozené.
Přípravná hudební výchova pro děti předškolní 5 let a 6 let.
Do 1. ročníku  přijímáme děti od 7 let. 
Děti přezkoušené v mateřských školách podají pouze při-
hlášku.

TaNEČNí obor 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zaregis-
trují na www.zusricany.cz a vyplní elektronickou přihlášku.

30. května 2017 (úterý)  bude na www.zusricany.cz vy-
věšen rozpis dětí do skupin na talentovou zkoušku. Podle 
počtu přihlášených dětí, může být termín talentové zkouš-
ky rozdělen na dvě až tři skupiny. Čas se tedy může ještě 
trochu změnit.
Talentová zkouška proběhne 1. června 2017 v 18.15 – 
19.00 v tanečním studiu, Pod školou 1110 (Masaryko-
vo nám. Mezi ZŠ a farou)
Rodiče a děti, kteří mají zájem o taneční obor, nemusí 
v zápisovém termínu navštívit ZUŠ, přijdou rovnou na 
talentovou zkoušku.
Dítě si k talentové zkoušce přinese cvičební úbor a cvičky.
Přijímáme děti od 5 let.

výTvarNý  obor 
Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci se zare-
gistrují na www.zusricany.cz vyplní elektronickou při-
hlášku.
V zápisovém termínu (tj. 29.5 nebo 31. 5. 2017) přinesou 
rodiče výtvarné práce dětí do ZUŠ. Prosíme pouze výkre-
sy (nikoli trojrozměrné práce) vložené do obalu či desek 
s nadpisem jména dítěte. Zároveň rodiče  dostanou infor-
mace k talentové zkoušce a bude jim sdělen čas talentové 
zkoušky – záleží na počtu přihlášených dětí. 
Talentová zkouška proběhne 5. června 2017 od 16 do 18 
hodin ve výtvarném ateliéru, Pod školou 1110 (Masa-
rykovo nám. Mezi ZŠ a farou)
Podle počtu přihlášených dětí může být termín talentové 
zkoušky rozdělen na dvě až tři skupiny. Přijímáme děti od 
5 let.
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Zprávy  
z mASky
 Strategie MAS Říčansko na vy-
hlašování výzev a příjem projektů 
byla Ministerstvem pro místní rozvoj 

schválena. Připravujeme se na vyhlášení prvních výzev 
po schválení tzv. Interních postupů pro každý námi vy-
hlašovaný operační program. Po odsouhlasení tohoto 
nezbytně nutného kroku podáme žádost o schválení vý-
zvy na Řídící orgán MMR. MAS bude vyhlašovat výzvy 
na příjem projektů do těchto tří operačních programů 
s předem nastavenou alokovanou částkou na jednotlivá 
opatření:

ProgramoVý rámec 
SchVálená alokoVaná 
čáStkA = celková výše dotace na 
celé opatření (max. výše dotace na 
jeden projekt není zatím ze strany mAS 
Programovým výborem připravena) NA co lze žádAt

iNtegRoVANý RegioNálNí  
oPeRAčNí PRogRAM

1. zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení

5 000 000 Kč
Infrastruktura předškolního vzdělávání, 
základních škol, a pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání

3. zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucích k sociální inkluzi 1 000 000 Kč Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj 

sociální služby

5. zvýšení připravenosti k řešení 
a řízení rizik a katastrof 5 000 000 Kč Modernizace stanic IzS, technika IzS pro 

mimořádné události

Program rozVoje VenkoVa

2. Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 1 500 000 Kč Investice do nezemědělských činností ve 

vazbě na strategii MaS

3. Investice do lesnických technologií 
a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh

1 500 000 Kč Investice do lesnických technologií 
a zařízení

zAMěStNANoSt

1. Sladění rodinného a pracovního 
života a podpora zaměstnanosti

1 300 000 Kč Podpora vzniku a provoz zařízení pro 
děti mladšího školního věku, příměstské 
tábory, podpora dětských skupin

2. rozvoj a podpora sociálních služeb 
a sociálního začleňování

940 000 Kč Podpora a rozvoj sociálních služeb, 
komunitních center, nízkoprahových 
zařízení, terénní práce apod.

Projektové záměry a podrobnosti k jednotlivým opatřením konzultujte s pracovníky MAS Říčansko http://ricansko.eu/
kontakty/.

Výtvarné práce si mohou děti po talentové zkoušce odnést 
domů.

Děti doporučené k přijetí do přípravných ročníků, event. 
náhradníci, budou oznámeni na www.zusricany.cz od 
16. června 2017. 
Prosíme rodiče o přesné vyplnění přihlášky!!
Příjem žáků pouze do naplnění kapacity školy.
V případě, že se během září uvolní další místo v některém 
z oborů, budeme děti doplňovat na základě podaných při-
hlášek v zápisovém termínu (tj. v květnu 2017).
 

Schůzka rodičů všech nově  přijatých žáků  se uskuteč-
ní 6. 9. 2017 v 17.00 hodin ve třídě č. 1 v ZUŠ Říčany , 
Masarykovo nám.57 
Rádi zodpovíme vaše dotazy:  323 602 278, 604 737 629, 
721 117 535     
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.zusricany.cz.

Přijďte, těšíme se na vás!!
Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Hana Javorská, zástupkyně ředitelky  
a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance
ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

Pokuta za nepodání kontrolního hlášení a možnost jejího prominutí 
V posledním roce se na naši kancelář obracejí podnikatelé, 
kteří nejsou našimi klienty, ale mají jeden společný problém, 
který lze nazvat pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Po 
uzákonění povinnosti podávat kontrolní hlášení a reagovat 
správci daně na jeho výzvu ke změně, doplnění či potvrze-
ní údajů do pěti dní se příběhy stále opakují. Správce daně 
poslal do datové schránky podnikatele výzvu ke změně, do-
plnění či potvrzení údajů zrovna v době, kdy podnikatel byl 
zcela prokazatelně na dovolené (i mimo republiku). Ihned po 
návratu sice podnikatel reagoval a dokonce i prokázal, že na 
jeho straně bylo v kontrolním hlášení vše v pořádku. I tak mu 
ale správce daně vyměřil pokutu 30 000 Kč, neboť stanovená 
lhůta uplynula. Dobrou zprávou je, že již existuje možnost 
jak požádat o prominutí takovéto sankce. V minulosti byl to-
tiž důvodem pro prominutí sankce jen vážný zdravotní stav, 
nebo živelní pohroma. Od března 2017 byl ale Pokynem GFŘ 
číslo D-29 rozšířen okruh možností, za kterých lze prominutí 
této sankce žádat. Zjednodušeně řečeno: za rok 2016 lze žá-
dat o prominutí v situaci, kdy došlo maximálně ke dvěma po-
chybením, která zakládala důvody pro vyměření pokuty, pro 
rok 2017 je podmínka stanovena na maximálně jedno pochy-
bení. Důležité je i to, že žádost o prominutí pokuty podléhá 

správnímu poplatku 1 000 Kč, žádost musí být podána do 
tří měsíců ode dne právní moci platebního výměru, a podá-
ní žádosti má odkladný účinek na vykonatelnost platebního 
výměru. Správce daně pak rozhodne o takto podané žádosti 
do šesti měsíců ode dne, kdy žádost byla správci doručena. 
I když je výše uvedená  informace hodně pozitivní, upozorňu-
ji všechny plátce DPH, že možnost prominutí není samospa-
sitelná a nedoporučuji se na ni 100% spoléhat. Naopak dopo-
ručuji těmto situacím aktivně předejít. A jak? Například tím, 
že svou datovou schránku budou podnikatelé pravidelně ote-
vírat a nastaví si automatické zasílání upozornění na příchozí 
zprávu do mailu nebo telefonu. Jako účinné vidím i povolení 
přístupu do datové schránky třetí pověřené osobě (zejména 
po dobu dovolené) – například své účetní. A pro naše klienty 
uplatňujeme VIP řešení v podobě zastupování před správ-
cem daně, což znamená, že finanční úřad veškeré písemnosti 
zasílá do naší datové schránky, my ji pravidelně každý den 
otevíráme a tím garantujeme, že bude včas reagováno.  
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat  
RADIUS Říčany s.r.o., rádi se Vám budeme věnovat. 

Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303
vera.tauberova@radiusricany.cz

ÚČeTNí A DAňOVá POrADNA PrO PODNiKATele
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ing. Jana 
Karlachová
certifikovaná  
realitní makléřka
RE/MAX VIP 
v Říčanech

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

OTáZKA: Dobrý den, mám dotaz. Letos na konci roku mi 
končí fixace u mé hypotéky. Rád bych prodal byt a doplatil 
hypotéku do konce listopadu. Kdy myslíte, že je potřeba za-
čít s prodejem, aby se vše stihlo?
ODPOVěď: Dobrý den, určitě začněte s prodejem co nej-
dřív. Když bude na prodej víc času, nebudete v časové tísni 
muset snižovat cenu, abyste byt určitě prodal, a bude tedy 
větší šance prodat byt za dobrou cenu. Nepodceňte přípra-
vu bytu na prodej jako např. úklid a drobné opravy, které 

také vyžadují nějaký čas. Během léta se obrňte trpělivostí, 
lidé budou méně sledovat inzerci a chodit na prohlídky. 
Abyste stihnul splacení do listopadu, měl byste mít pode-
psanou rezervaci s kupujícím do konce září. Určitě se vypla-
tí spolupráce s dobrým makléřem, který Vám pomůže sta-
novit správnou cenu a určí správnou strategii pro případ, že 
by se prodej nedařil tak rychle, jak potřebujete. 

OTáZKA: Dobrý den, koupila jsem v březnu 2017 byt. Pro-
dávající po mně chce, abych zaplatila v květnu za letošní rok 
daň z nemovitosti. Jaká je běžná praxe, když v bytě již od 
března bydlím? Není to moc, ale přesto. Děkuji za odpověď.
ODPOVěď: Dobrý den, povinnost zaplatit daň z nemo-
vitosti na letošní rok (platí se v květnu) má ta osoba, která 
byla vlastníkem nemovitosti k 1. 1. 2017. Vše ostatní je na 
dohodě smluvních stran. Můžete se tedy dohodnout, že daň 
zaplatíte vy. Pokud s tím ovšem nesouhlasíte, zaplatí daň 
původní majitel. Pokud nezaplatí, penále z nezaplacené 
daně bude FÚ v každém případě vymáhat po subjektu, kte-
rý podával daňové přiznání a byl vlastníkem v lednu.

vaše dotazy k realitní problematice můžete posílat  
na e-mail: jana.karlachova@re-max.cz
další zodpovězené dotazy najdete na  
www.janakarlachova.cz/realitni-poradna

rE/MaX vIP, 
Černokostelecká 245/67, Říčany
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VýleT DO KUDOWy ZDrOJe s paní Susovou – 13. června 2017  
Pojede pouze jeden autobus.
odjezd z náměstí (MESTEK, dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno (další zastávka-U kina, Na zastávce a rychta. Je možné 
nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se bude na nástupních stanicích 
- zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny.
závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TUrISTIcKÉM INForMaČNíM cENTrU, Masarykovo nám. 83, Říčany 
(stará radnice). reservace nejsou možné. Tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.  

Škoda 100 jede na dobročinnou cestu na 
západ Ukrajiny. Pomozte s námi!

Během našich cest jsme došli k poznání, že se u nás máme 
velmi dobře. A také k tomu, že jsou země, kde lidé žijí 
v chudobě, v opravdové chudobě. Proto jsme se rozhodli 
první naši letošní cestu pojmout humanitárně. Pojedeme 
na bývalé československé území pomoci těm, kteří to po-
třebují nejvíc. Navštívíme Svaljavský tábor a polikliniku 
v Koločavě na území západní Ukrajiny. Do tábora pove-
zeme sešity a psací potřeby pro děti, oblečení a do místní 
školy jízdní kolo a do polikliniky v Koločavě pomůcky pro 
seniory. Kolo už jsme koupili.
Sami bez vás to nezvládneme a potřebujeme vaši pomoc.
Není nic hezčího, než rozzářit úsměv dětem a alespoň tro-
chu pomoci od jejich útrap. Každý, kdo pomůže, dostane 
maličký dárek!
TíMTo vyHLaŠUJEME SbírKU Na:
 Oblečení pro děti od 1 do 10 let.
 Školní sešity a propisky.
 Nějaké bahnu odolné hračky: reflexní pásky, smajlíky, 

malé svítící baterky atd.

 Sbírku peněz pro polikliniku na pomůcky pro seniory, 
pod záštitou organizace PřesHranice, z.s.
21. dubna 643, 691 44 Lednice, IČO: 05140030 
na transparentní účet: 115-277280287/0100 VS: 1010

Pokud toho vybereme víc, než se vejde do útrob naší Barči, 
zajistíme dovoz!
věCI MoŽNo ZaSíLaT SEM: Daniel Urban, U Ládek 
357/14, Říčany 25101
www.skoda100nacestach.cz
Všem moc děkujeme. Daniel Urban

rozloučení
dne 16. června 2017 ve 14 hodin 
proběhne poslední rozloučení 
s Ladislavou Kartusovou rozenou 
Svobodovou na říčanském hřbitově. 
Srdečně zveme všechny přátele a známé.                
Manžel s rodinou

Poděkování
Všem, kteří se přišli dne 17. 3. 2017 
rozloučit do kostela v Říčanech s naším 
drahým Jiřím Dvořákem. zároveň 
děkujeme za květinové dary a upřímné 
projevy soustrasti. 

S úctou truchlící rodina  Dvořákova a Březinova Říčany

Vzpomínka
dne 2. 5. 2017 by se paní Marta 
Bartáčková dožila 80 let.
S láskou vzpomínají  
dcera Jana a syn Vratislav s rodinami
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Válka a revoluce v Říčanech / 4
Vzpomínky Oldřicha Schreibera
Hlášení pražského rozhlasu na za-
čátku května 1945 bylo signálem 
k povstání v mnoha českých měs-
tech, stejně tak v Říčanech. Pátého 
května byl ustaven revoluční ná-
rodní výbor v čele s MUdr. Janem 
rýdlem, městečko čekaly poslední 
válečné dny a vyřizování účtů.
Během povstání v Říčanech se vojen-
ského velení ujal nadporučík Vincenc 
Zeman. S velitelem Wehrmachtu 
ve škole na náměstí byla uzavřena 
dohoda, že Němci neopustí budovu 
a nezasáhnou do bojů, pokud nebu-
dou sami napadeni. Osmého května 
německá posádka školy kapitulova-
la. Z východní části republiky utíkali 
Němci na západ vzdát se Američa-
nům, blížící se sovětské armády se 
báli. Po odstranění barikád na trase 
jela nekonečná kolona německého 
vojska přes město směrem na Krabo-
šice a na zbraslavský most. Tenkrát 
se silnice vedoucí z města zatočila 
doprava a obloukem do Krabošic. 

Začala se tehdy prokopávat nová 
silnice a stál tam dřevěný provizorní 
most, dnes jedete vlevo mimo obec. 
Německým autům docházel benzín, 
vojáci přesedávali do jiných přepl-
něných vozidel a zahazovali zbraně, 
nepojízdné vozy stály ve škarpě.
Jeden z členů Revoluční gardy 
Bedřich Čižinský (bydlel v dnešní 
Rooseveltově ulici č. 333) mě požá-
dal o pomoc při sbírání zbraní. Od-
vážel je pak na barikády do Prahy. 
Zprovoznil německý náklaďák a jeli 
jsme po cestě od Šerákovy cihelny do 
Krabošic (samozřejmě ne v koloně 
s Němci). Sbíral jsem zbraně a nábo-
je a házel je na korbu. Přebíhal jsem 
silnici, s plnýma rukama i kapsami. 
Po silnici v proudu vozů jel obrněný 
vůz, za poklop se držel chlap v černé 
uniformě a křikl na mě: „Haben Sie 
Pistolen?“Rozepínal přitom kožené 
pouzdro na pistoli. Tolik jsem tomu 
rozuměl, že je zle, oběhl jsem zábradlí 
krabošického mostku a svezl se dolů 

do vykopaného úvozu. Naštěstí mě 
voják už neviděl a auto pokračovalo 
s konvojem dál. Utíkal jsem zpátky 
k panu Čižinskému, on mě chytil jako 
nějaké zavazadlo a hodil na náklaďák. 
Vraceli jsme se přes pole k dnešnímu 
Kuříčku. Dneska vidím, jak moc to 
všechno bylo nebezpečné.
Když se začalo střílet na trati v blíz-
kosti mostu před nádražím, byl jsem 
zrovna na náměstí. Nad městem se 
dělaly obláčky po zápalných střelách. 
Vznikl zmatek, lidi se schovávali do 
domů, nevěděli jsme, co se děje. (Po-
vstalci v Říčanech zastavili obrněný 
vlak jedoucí na Prahu, padli tři ří-
čanští muži: Přibyl, Schmerzenreich, 
Freiwillig.) Uvědomme si, že během 
revoluce byli muži většinou na bari-
kádách, ženy a děti se ukryly doma. 
Patřil jsem k těm málo obyvatelům, 
kteří se pohybovali na ulicích. Další 
z bojů v blízkém okolí proběhl v okolí 
Strančic směrem ke Všestarům. V bý-
valé strančické Selektě bojoval proti  
SS jednotkám a odstřelovačům i pan 
Konvalinka, kterého jsem znal. Byl 
raněn a měl pak celý život chromou 
ruku. Několik povstalců padlo. Když 
se bojovníci ze Strančic vraceli do 
Říčan po Široké ulici, zahlédli v ulici 

data a události:
V únoru 1945 došlo k britsko-
-americkému vzdušnému útoku na 
drážďany. V únoru a březnu toho 
roku byla bombardována i Praha, 
během války postihla řada náletů 
Plzeň, protože Škodovy závody byly 
významnou zbrojovkou zásobující 
německou armádu.
Na přelomu let 1944 a 1945 se 
utkala německá armáda se spo-
jenci v bitvě o ardeny na hornaté 
belgicko-německé hranici. hitler 
musel ustoupit, v březnu vkročila 
spojenecká vojska na německou 
půdu. Vyvrcholením bojů druhé 
světové války v Evropě byla bitva 
o Berlín v dubnu a květnu 1945, 
při níž vůdce nacismu adolf hitler 
spáchal sebevraždu. Vrchní velitel 
ozbrojených sil Sovětského svazu J. 
V. Stalin zažíval největší vojenský tri-
umf. osmého května 1945 byla po-
depsána kapitulace Německa, v Ev-
ropě skončila druhá světová válka.

Povstalci na ukořistěném německém voze na dvoře za růžkem
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Lidé vítají sovětské vojáky v Říčanech (patrně v okolí olivovny)

Fo
To

: z
 a

rc
hI

VU
 M

Uz
Ea

 Ř
íČ

aN
y 

Na Obci, jak tam do bláta zapadl vůz 
s koňmi. Byla na něm německá osád-
ka. Skupina mužů, kterou vedl místní 
autodopravce pan Rejna, hned proti 
nim vyrazila. Mezi prchajícími oku-
panty byl i voják z vysílače v Libli-
cích - našli u něj pytlík s radiosoučá-
stkami. Zmlátili ho a odvedli, i další 
dva z vozu, na bývalou porážku (do 
dnešního objektu firmy Pechlát v Ši-
roké ulici). Škvírou ve vratech jsme 
se s kamarádem Zdeňkem koukali, 
jak je tam střílejí. Zůstalo mi v pa-
měti, jak se mladý voják těsně před 
popravou chytil vojáka vedle sebe za 
ruku. Po letech jsem se dozvěděl, že 
šlo o odplatu za bratra jednoho z bo-
jovníků, zabitého ve Strančicích. Prv-
ní Němci, kteří pak povstalcům přišli 
do cesty, byli nemilosrdně zastřeleni. 
Kolaboranty vodila Revoluční gar-
da na náměstí, museli tam zametat. 

Němečtí vojáci byli nuceni zametat 
čepicemi.
Do příchodu Rudé armády shromáž-
dili obránci v Říčanech asi osm tisíc 
německých zajatců  na fotbalovém 
hřišti. Vedle hřiště se na topolu oběsi-
la tříčlenná německá rodina. I to jsem 
jako třináctiletý chlapec viděl. Do-
spělí mě odtamtud vyhnali. Jednou 
jsem byl poslán se vzkazem do školy, 
už vyklizené od vojáků. Za vstupními 
dveřmi stálo malé dělo. Ve třídách 
byly regály a na nich vyrovnaná vý-
stroj (odvezli si ji prý pak Rusové), 
v jiné místnosti byly zase boty, tělo-
cvična fungovala jako kuchyně. Na 
školním dvoře se pálily knihy a růz-
né jiné věci. S dalším vzkazem jsem 
šel zase z nádraží, po pěšině, která 
bývala podél trati. Po trati šel voják 
a střílel. Lehl jsem si na zem. Slyšel to 
syn pana zubaře Karafiáta, otevřel mi 

vrátka a pustil mě na zahradu domu 
v dnešní ulici Politických vězňů.
Devátého května 1945 o půl šesté 
vpodvečer přijela v tancích sovětská 
armáda. Místní lidé jim házeli pugéty 
šeříku, který tenkrát kvetl. Vojáci 
obsadili některé říčanské křižovatky 
a hnali se za Němci. Přímo ve městě 
myslím žádná přestřelka s němec-
kými vojáky nebyla. Vše vyřídili naši 
před příjezdem Rudé armády. Za 
tanky dorazily armádní vozy tažené 
koňmi bez těžkých zbraní. Sovět-
ské vojsko bylo rozmístěno různě 
po domech. I my měli doma vojáky 
a v zahradě jejich koně. Zvlášť bydleli 
důstojníci a ženy vojačky, které ošet-
řovaly raněné z dřívějších bojů. Na 
naší půdě udělali vězení pro vojáky, 
ti rozebrali tašky a seděli na střeše. 
Naproti u sousedů vedli vojáka do 
džípu. Už jsme se spřátelili, a tak se 
ptám, kam ho vezou. Naznačili ges-
tem a řekli „pif“. Teprve od letoška 
vím, že ho pak popravili, protože 
chtěl znásilnit sousedovu ženu. Na 
říčanském hřbitově je pohřbeno pět 
rudoarmějců, jeden z nich usnul na 
nádraží na stupačce vagonu a spadl 
pod vlak… Bylo zde pohřbeno také 
asi dvaapadesát Němců, později 
byli exhumováni a odvezeni. Podle 
statistiky, kterou zaznamenal velitel 
povstání Vincenc Zeman, se bojů 
na naší straně účastnilo 1711 mužů 
a žen. Padlo 45 lidí, 43 bylo zraněno. 
Tyto údaje patrně vypovídají o celém 
Říčansku.

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová, v textu byly 

využity také informace shromážděné 
v Muzeu Říčany.

Humanitární sbírka 
Farní charita Říčany 
pořádá dne 16. 5. 2017 
od 12,00 do 17,00 ho-
din u fary (kostela) na 

Masarykově náměstí v Říčanech hu-
manitární sbírku pro Diakonii Brou-
mov. Jako obvykle můžete přinést ob-
lečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), 
ručníky, utěrky, deky, péřové přikrýv-
ky, polštáře, spacáky, záclony, do-
mácí potřeby – nepoškozené nádobí, 
skleničky, nepoškozenou obuv (páry 

svázané, aby se boty neztratily), knihy 
a časopisy, hračky, fungující elektric-
ké spotřebiče do domácnosti (vařič, 
remoska, kávová konvice, apod.). Po-
kud nám přidáte k darovaným věcem 
10 Kč, použijeme část jako příspěvek 
na odvoz sbírky, zbytek na naši další 
činnost – např. na květiny ke Dni ma-
tek pro seniorky. 
Darované věci neskladujeme, ale jsou 
ihned po ukončení sbírky odvezeny 
do Prahy-Vršovic, kde jsou přelože-

ny do vagónu a následně dopraveny 
do Broumova k vytřídění.  Vybrané 
oděvy a potřeby pro domácnost se 
využijí pro humanitární účely, textil 
horší kvality se průmyslově zpracuje 
např. na prachovky, utěrky apod. Při 
zpracování vybraného textilu přitom 
Diakonie zaměstnává lidi v těžké ži-
votní situaci, kteří by jinak nesnadno 
nalezli práci.  
Děkujeme za vaši pomoc

Marie Junková
Farní charita Říčany   

Mezi námi
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radioamatéři našeho města
VOlá OK 1 KArel, rUDOlF, iVAN
rADiOKlUb OK1 Kri -  ŘíČANy – část druhá
V první části povídání o Radioklubu 
v našem městě jsme nastínili, že za-
čátky mnoha sdružení nejsou lehké. 
Začíná to partou nadšenců kdesi na 
půdě či ve škole a končí někdy záhy, 
jindy přetrvá desetiletí. Náš příběh je 
tím šťastnějším. Zpětnou vazbou na 
uveřejněný článek v ŘZ byla reakce 
kolegy, který byl vzniku radioklubu 
nejblíž. Pod vedením pana profesora 
Kubíka, jednoho z nejstarších radio-
amatérů u nás, začal navštěvovat 
v roce 1952 jako žák 4. ročníku měš-
ťanské školy nově vzniklý radiotech-

nický  kroužek. Tam  pak vznikla i ko-
lektivní stanice OK1KRI.
Byl jím pan  Jaroslav Svoboda se svý-
mi spolužáky, dlouholetý pedagog 
ČVUT FEL. 
V povědomí starších občanů měs-
ta zůstávají Spartakiády i průvody 
1. máje. Pomineme-li účel těchto akcí, 
pomáhali jsme od začátků se zajiš-
těním radiového spojení na těchto 

i na dalších akcích města. Byli jsme 
organizací SVAZARMU. Pro ty poz-
ději narozené – Svaz pro spolupráci 
s armádou. V dobách minulých nám 
to přinášelo jisté výhody. Úzká vazba 
s vojáky radioamatérům umožňovala 
kontakt s  technikou, kterou bychom 
jen těžko kupovali z rodinných roz-
počtů. Vyřazené vysílače, přijímače 
a anténní systémy. Nemalou podpo-
rou byly i dotace na nákup drobných 
přístrojů a součástek. Orgány města 
nám až do roku 1989 poskytovaly pro-
story. Zdarma. Zázemí jsme našli na 

několika různých místech. Nejdéle asi 
na říčanském náměstí . Od roku 1972 
byl klub na místě, kde je nyní turecký 
KEBAB. V této fázi života radioklu-
bu nám pomohla výstavba tehdejšího 
„Domu služeb“, dnešní pošty. Na 
střechu jsme umístili krátkovlnné an-
tény, abychom mohli vysílat. 
Malou oklikou jsme se dostali k za-
chráněným trosečníkům ze vzdu-

cholodi Italia. Každý dnes ví, co jsou 
souřadnice GPS.
Běžně je zanášíme na naše fotografie, 
bez autonavigací bychom dnes ne-
trefili ani do obchodu s pečivem. Jen 
málokdo ví, že předchůdcem a stálým 
souputníkem GPS jsou souřadnice ze-
měpisných čtverců na mapách. Radio-
amatéři je využili naplno. My tomu ří-
káme QTH a pomocí předaného kódu 
můžeme bez problémů určit každé 
místo na zeměkouli stejně, jako kdy-
bychom používali GPS navigaci. Jen 
k tomu nepotřebujeme satelitní síť. 
Stačí nám obyčejná radio amatérská 
mapa. Trosečníci, znající svou polo-
hu určenou sextantem, prostě vyslali 
zprávu a náš kolega na druhém konci 
radiového signálu vyhodnotil přesné 
místo ztroskotání.
Že není možné, abychom si rozumě-
li? Ale ano. Máme svůj jazyk, obrazně 
řečeno. RST, QTH, QRM, QRZ, OM, 
TX, 73. Systém mezinárodních Q kódů 
a zkratek používaných v Morseově abe-
cedě.
Dokážeme si říct, jaké je počasí, od-
kud jsme, jak se jmenujeme. A ještě 
spoustu dalších informací, technic-
kých i osobních. Zkratkou „88“doká-
žeme i políbit .
Dvěma číslicemi -  několik desítek ti-
síc km. Ano. Máme mezi sebou i mno-
ho žen, věnujících se tomuto sportu. 
Navzájem se známe, i když jsme se 
nikdy neviděli. Jak je to možné? Ne, 
neposíláme si fotografie, máme svou 
radiovou identifikaci, máme dokonce 
i svou poštu. Tak zase příště.

Za radioklub Říčany,  
Jiří Gažda, OK 9 GJA, předseda
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Aquapalace Praha  
v květnu

Máj není jenom lásky čas. Květnové svátky letos prodlužují 
víkendy, a tak je o den více času vyrazit za zábavou 
a relaxací do Aquapalace Praha. Jsou pro vás připravené 
spousty akcí a animací pro malé i velké, soutěže, zábava 
a hlavně stále krásné a teplé počasí, které v květnu pořád 
ještě není pravidlem. Přijďte si zasportovat a odpočinout, 
Aquapalace Praha je pro vás otevřený celý květen.

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sauno-
vém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich můžete 
navštívit další speciální saunovací akce:

PrEMIéra SaUNovéHo CErEMoNIÁLU  
„ČErvENÁ KarKULKa“ 
Žilo, bylo jedno děvčátko, kterému se říkalo Červená Kar-
kulka. Jednoho dne jej maminka poslala s košíkem k ba-
bičce... Tuhle pohádku asi všichni dobře znáte, ale bylo to 
tak doopravdy? Skutečně Karkulku potkal vypočítavý vlk? 
A jak to vlastně bylo s babičkou? To se dozvíte od sauno-
vých mistrů Jakuba a Katky v veděli 28. 5. ve 20 hodin.

Saunování při svíčkách za výhodnou cenu 390 Kč ve 
čtvrtek 11. 5. a 25. 5. od 19.30 do 22.30 hodin

Vodní svět
20. 5. – 21. 5. – víkend integrovaného záchranného systé-
mu se Skupinou ČEZ. Ukázka zásahu poříční policie, ukáz-
ky s aktivní účastí návštěvníků, soutěže pro děti a spoustu 
dalšího nás čeká o víkendu se záchrannými složkami.

27. 5. – MČr v jízdě na tobogánech. Již tradiční závod 
v jízdě na tobogánech. Přijď i ty předvést svůj styl na tobo-
gánu. Zajeď nejlepší čas a vyhraj skvělé odměny! 

SPa&WellneSS
INTEgraTIvE SLIMMINg
Zapomeňte na celulitidu! Vylaďte s námi vaši formu a zatočte 
s ochablou pokožkou i pomalým metabolismem. Efektivní 
detoxikační ošetření mořskými řasami vhodné na zpevnění 
problémových partií těla a redukci celulitidy.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness
Elektronická peněženka
Nechcete se vázat dlouhodobým členstvím, a přesto chcete 
výhodnější cenu? Pořiďte si elektronickou peněženku!
Kredit 3 000 Kč sleva 10 %
Kredit 10 000 Kč sleva 15 %.
S elektronickou peněženkou mohou její držitelé se slevou 
čerpat veškeré služby Vodního světa, saun, fitness, SPA.
Platnost elektronické peněženky je 2 roky od jejího zakou-
pení nebo opakovaného dobití.

více na www.aquapalace.cz 
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Vladimír Čech: Ozvěny starých časů
můj rodný dům
V kronice města Říčan se dočteme: 
„O samotě stojící dům č. p. 44 vysta-
věl v roce 1706 Václav Chmel jakožto 
mýto při radešovické silnici na obecním 
místě a přikoupil přitom pole, jichž 
v roce 1750 byla kopa, 15 a ¼ záhonu.“ 
Z kroniky dále víme, že kolem roku 
1750 koupil dům Jan Pešek. Po jeho 
smrti v roce 1769 dala vdova Anna 
Pešková tento dům nejmladšímu synu 
Václavovi. V říjnu 1772 koupil grunt 
a pole Martin Čech v ceně 335 zlatých 
pro svého syna Matěje Čecha. Ano, 
od tohoto data až do jara 1986 patřil 
objekt mnoha generacím naší rodiny 
Čechů. Novými majiteli se stali man-
želé Müllerovi a o několik let později 
rodina Havlíčkova, která se pustila do 
zdařilé rekonstrukce a dům dnes slou-
ží jako penzion. Má valbovou střechu 
jakoby se dvěma patry. Dost jsem se 
díval po okrese Praha-východ a tako-
vou střechu jsem nikde jinde nenašel.
Můj otec Josef Čech, narozený v roce 
1893, měl tři sourozence. Jeho bratr 
Vladimír mně byl za kmotra, a tak se 
jmenuji po něm Vladimír Čech. Byd-
lel naproti kostelu, v domě, v němž 
je dnes obchod se smíšeným zbožím. 
Bývalo v něm kdysi kloboučnictví. 
Strejda Vladimír Čechů měl dvě děti, 
Annu a taky Vladimíra. O tatínkovi 
bude ještě mnohokrát řeč. Maminka 
Emilie byla o deset let mladší než on. 
Pocházela ze Strašína, měla osm sou-
rozenců – jeden z bratrů padl na voj-
ně a ostatní se dožili vysokého věku. 
Pamatuji si ještě maminčiny rodiče. 
Dědeček Josef vojáček byl hubený, 

vysoký, s výraznými vousy a nosil 
černé vysoké boty. Každou neděli cho-
díval ze strašínského statku do Říčan 
do kostela. Šel lesem, vyšel u starého 
koupadla, pokračoval kolem Jurečku 
a dál až do města. Byl to muž, který 
nemluvil do prázdna – co řekl, to sedě-
lo. Před bohoslužbou se u nás zastavil 
na česnečku a z kostela zamířil do re-
staurace U Vaverů. Výborně hrál karty 
a kuželky. Dožil se třiaosmdesáti let 
a babička Marie osmdesáti pěti roků, 
to byl na tu dobu dost vysoký věk… 
Otec hospodařil a zároveň provozoval 
řeznictví (vyučil se u pana Černého 
z téže ulice) v novém domě postave-
ném v roce 1932 vedle starého stavení. 
Je tam pět bytů a tři obchody. V řeznic-
tví měl i učedníka, ale protože nezvlá-

dal obojí, jak si představoval, s krám-
kem se rozloučil a věnoval se jenom 
sedlačení, které zdědil po předcích.
Za vstupními dveřmi do našeho domu 
se nacházela chodba a v ní několik 
dveří. Za prvními dveřmi vlevo se šlo 
do prvního patra, kde bydlíval můj 
nejstarší bratr Josef (o deset let starší 
než já), později jsme tam měli pokoje 
s prostředním bratrem Miloslavem. 
Ještě výš byla půda na seno. Za druhý-
mi dveřmi v přízemí jste našli toaletu, 
rovně vedly dveře do obytné kuchyně 
(měla asi 25 nebo 30 metrů čtvereč-
ních) a z ní se šlo do pokoje, který 
sloužil i jako ložnice rodičů. Vpravo 
jsme měli, jak jsme říkali, kuchyňku. 
V ní stála pec na chleba. Vešlo se tam 
takových pět, možná i šest bochníků. 
V kuchyňce spala služebná Marie 
a moc si to pochvalovala. Když se pekl 
chleba, místnost se krásně vyhřála. 
Měla duchnu s peřím, to je pravda, ale 
ten dům má silné kamenné zdi o šířce 
80 až 90 centimetrů a vytápí se špatně. 
Pec tam vydržela možná šest let, pak 
se zbourala. Asi už nebyl na pečení 
chleba čas, nevím. Marie si pak v zimě 
na kachlových kamnech v kuchyni 
nahřívala šamotové cihly nebo tašky 
a dávala si je do peřiny.

Redakční spolupráce:  
Renata Skalošová

K domu postavenému na pozemku někdejšího mýta se městský věstník čas 
od času vrací. Se vzpomínkami jeho dřívějšího obyvatele Vladimíra Čecha 
(*1934) jste se setkali v Kurýru č. 12/ 2016. Nyní vám přinášíme sérii 
vyprávění o dění okolo Čechova domu v době kolem druhé světové války 
i v časech po ní. Nejmladší ze tří synů Josefa a Emilie Čechových se vyučil 
strojním zámečníkem a vystudoval večerní strojnickou průmyslovku. Strojařině 
se věnoval v podnicích ToS hostivař, ve Výzkumném ústavu Kovotechny 
v Praze a v Komunálních službách Říčany. Manuální zručnost a organizační 
schopnosti využil jako dlouholetý vedoucí skladů léčiv a nemocničního 
vybavení. od mládí sportoval (prosadil se například jako úspěšný brankář 
místních fotbalových klubů a hokejový obránce v SSc) a dodnes je velmi 
aktivní, se ženou se věnují cyklistice, cestování a zahradničení. Je podruhé 
ženatý, z prvního manželství má dvě děti.

Kresba zdeňka Uhlíře ze začátku sedmdesátých let 20. století
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Milí obyvatelé Říčan, 
pojďme společnými silami objevovat a připomínat 
minulost našeho města! Nezapomínejme na naše 
sousedy, kteří byli zavražděni během holocaustu. Ve 
spolupráci s Muzeem města Říčany a za pomoci dětí 
z 1. říčanské zŠ odkrýváme historii bývalé židovské 
komunity. chceme připomenout místa, kde žili 
a pracovali. Nejvíce takových míst je na Masarykově 
náměstí. Naším projektem je umístění šestnácti 
dlaždic do chodníku se jménem a několika dalšími 
údaji před domy posledního bydliště obětí nacistické 
genocidy. Jeden člověk, jedna dlaždice. chcete uctít 
jejich památku a připomenout historii našeho města? 
Hlasujte pro projekt Kameny zmizelých v Říčanech! 
Předem Vám děkuji za podporu a rád zodpovím 
jakékoliv dotazy na ondrej.klipa@gmail.com.

kameny zmizelých v Říčanech

NAše MěSto, NAše hiStoRie! 

PRojekt PŘekVAPte ŘíčANy!

Ivan Mládek & Banjo Band
Neřež&Kateřina Koščová / Všichni Svatí
Thom Artway / David Stypka&Bandjeez / a další

®
VSTUPENKY v předprodejní síti Ticketstream

festival písničkářů   a populárních interpretů

Aneta Langerová / Xindl X
František Nedvěd / Bratři EbenovéC
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Další exCe(e)S Na Fialce, 30. května 2017
Přesně rok, dva měsíce a jeden den po premiéře se vrací 
říčanský divadelní spolek ExCe(e)S s autorskou komedií 
34 mm srážek na hlavě roberta McKenny na prkna sálu 
Centra pro volný čas na Fialce. Od premiéry uvedli excee-
sisté svůj kus již na celkem sedmi reprízách v Praze, Strán-
čicích a Českém Brodě. Vloni v listopadu se představení, 
kterému zde pro zjednodušení budeme dále říkat „34“, 
jeden večer vrátilo do Říčan jako součást pravidelné pře-
hlídky Šatopletův divadelní podzim. U amatérského diva-
dla se nekriticky sluší říci, že úspěšně. Díky operativnímu 
přesunu do termínu zrušeného koncertu Janka Ledecké-
ho byl totiž sál U Labutě naplněný po střechu.
Pro členy ExCe(e)Su je ovšem úspěchem každé odehrané 
představení. I takové, na které díky tiskové chybě na pro-
pagačních materiálech přijde pouze šatnářka a provozní 
technik.
No, tentokrát tomu, doufejme, tak nebude a v úterý 30. 
května 2017 dorazí zájemců o kvalitní humor více. A ne-
budou zklamáni. Kdyby bylo ze skromného rozpočtu sou-
boru možné si je zaplatit, vyšly by na 34ku nepochybně 
velmi slušné kritiky.
Eugene Swift je zneuznalý zpravodaj regionálního deníku 
nejprovinčnějšího charakteru, který prožívá krizi středního 
věku již od svých šesti let. Když mu jednoho dne v bistru 
u dálnice zacuká osud před očima návnadou v podobě tuto-

vého sólokapra, začne se u odbočky dálnice na Bristol odví-
jet komediální drama plné nadpřirozených úkazů a bulhar-
ských slovních hříček. Hra se nemilosrdně a přesně strefuje 
do nejpalčivějšího problému Velké Británie 80. let, kterým 
je prudký nárůst nákladní automobilové dopravy a vylidňo-
vání venkova v důsledku intenzivních meliorací.
A protože zkušenost říká, že jen kvalitní synopse hlediště 
nezaplní, vyzýváme všechny říčanské příznivce ExCe(e)
Su, příbuzné a známé Hanky Váchové, Václava Kuby, 
Martina Svetlíka, Mirka Zvolského a Libora Šebestíka, 
kteří ještě 34ku neviděli, nebo již stačili od posledně osch-
nout, aby 30. května někdy před půl osmou přišli na Fialku 
prožít další neopakovatelný divadelní exces. 

Jiří Skalický
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Pro všechny 
milovníky procházek 
stvoříme nové pěkné 
zákoutí města

hlASujte pro odstranění skládky 
a cestu pro pěší v ulici Výhledová

projekt Překvapte Říčany!

Ryba Vás potřebuje,
nenechte ji plavat!

Lokalita Ryba u říčanského lesa je rekreačním a od-
počinkovým místem pro mnohé říčaňáky, sportovce, 
maminky a tatínky s dětmi, pejskaře, cyklisty, seniory, 
jezdce na koních, školkové výlety a mnohé další.
Bohužel havarijní stav všemi užívané jediné přístupové 
cesty ohrožuje bezpečí chodců i cyklistů, pomozte nám 
to změnit a zlepšit.
Podpoříte-li projekt „Úpravy přístupové komunikace do 
lokality Ryba a říčanského lesa“, podpoříte bezpečnost 
jedné z velmi frekventovaných a hojně využívaných 
komunikací v Říčanech. Váš hlas umožní vozovku na 
nejkritičtějších místech rozšířit, zkvalitnit a zpřehlednit. 
Právě nepřehlednost a špatný stav bývá příčinou rych-
lých úskoků chodců mezi stromy a nepomohou tomu 
často ani nízké rychlosti vozidel. Navzdory tomu, že 
projekt navrhuje místní spolek, užitek z úpravy pocítí 
stejnou měrou všichni návštěvníci říčanského lesa. 
I proto potřebujeme váš hlas.
Děkujeme za vaši podporu.
Spolek Ryba z.s.

PrOJeKT PŘeKVAPTe ŘíČANy
Veřejné hřiště ve Wolkerově ulici
Velkou úpravou prochází okolí Říčanského potoka pod 
hrází Mlýnského rybníka. Je to plocha o velikosti 2 ha 
a v konečné fázi by měla obsahovat cyklostezku, sportovní 
hřiště s umělým povrchem a několik veřejných dětských 
hřišť s hracími prvky. Do říčanské akce „Překvapte Říča-
ny“ jsme se rozhodli zapojit malou část tohoto projektu , 
a to veřejné hřiště na konci Wolkerovy ulice.
Většina plochy bude realizována s mlatovým povrchem, 
umožňující např. rekreační využití pro míčové hry. Roz-
loha tohoto hřiště je 37 m x  13 m. V těsné blízkosti tohoto 
hřiště budou instalovány další herní prvky – šplhací slou-
py, závěsné houpačky, tunely, vrbové chýše, prolézačky, 

svahová skluzavka, kladina z klády a budou od sebe oddě-
leny územními valy. 
Celý prostor je navržen tak, aby si v nich to „své“ mohli 
najít předškolní děti, mládež i dospělí, je zde počítáno 
s místem pro relaxaci, sportovní vyžití i dětské dovádění. 
Veřejná hřiště jsou a budou vždy nedostatková a s přibý-
vajícím počtem obyvatel v Říčanech se určitě využije. Stačí 
jen vlastní aktivita.
Pokud vás náš projekt zaujal, můžete jej podpořit vaším 
hlasem.   Navrhuje: Jan a Jana Machovi SK Slunéčko

Informace o všech projektech naleznete na webu www.prekvaptericany.cz.
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Kde je vůle, tam je cesta
Na dubnovém jednání zastupitelstva byl 
s významnou podporou vedení města 
schválen developerský projekt vedle KC 
Labuť, který navyšuje počet bytů více jak 
dvojnásobně oproti stávajícímu stavu 
a zajímavě mění vzhled ul. 17. listopadu. 

Po „masáži“ o nevýstavbě ve městě se jedná jistě o pozoru-
hodný obrat našich představitelů. Zajímavé je, že se v Ří-
čanech objevuje nový fenomén tzv. „šedé vody“. Stručně 
řečeno - protože nemáme kapacitu na čistírně odpadních 
vod, bude projekt povolen za podmínky využití vody tak, 
aby jí tolik nenatékalo do kanalizace. Tento téměř revoluč-
ní přístup radnice je veden touhou podpořit projekt poté, 
co nesmyslně zabíjí rozšíření čistírny a škodí tak nám 
všem hned z několika známých důvodů. Jinde však město 
vznik dostaveb, významnějších úprav či rekonstrukcí ne-
podporuje. Zkrátka „Kde je vůle, tam je cesta“.
Škoda, že podobná vůle nebyla dříve, např. vybudovat 
(aspoň provizorní) hřiště u Základní školy U lesa, či pre-
ferovat dostavbu 3. etapy Olivovy ulice v době, kdy na 
ně bylo možné čerpat dotace. Místo toho se odbahňoval 
rybník, na který jsou dotace stále. Škoda, že bylo těsně 
před volbami, ušetřili bychom pár miliónů a možná by ani 
nedošlo k nechtěnému vypuštění Marvánku. Našly by se 
i další příklady. 

ČISTírNU ZaPLaTíME ZE SvéHo
A výčet nevyužitých dotací u nezbytných investic se může 
zvýšit. Na zdlouhavé přípravy nutného rozšíření čistírny 
doplatí zřejmě každý z nás. O poslední garantované pro-
středky z EU pro toto období je nutno požádat do ledna 
2018. Již dnes je prakticky jisté, že město nebude schopno 
včas podat žádost na dostavbu ČOV, kterou se zavázalo vy-
budovat. Může se tak stát, že proklamovaných 130 milionů 
za rozšíření čistírny zaplatíme nakonec všichni ze svého. 
A aby toho nebylo málo, uvažuje se o rozšíření na nedo-
statečnou kapacitu, která není v souladu se současnými 
potřebami města, ani územním plánem vzniklým pod 
taktovkou pana starosty. De facto tak prodraží další roz-
šíření, kterému se město podle stávajícího plánu nevyhne. 
Navíc dnes stále reálně hrozí vyhlášení stavební uzávěry 
(např. zákaz výstavby nové školy), případně další sankce.
Investice jsou mj. otázkou potřeb i priorit. Ale i efektivity, 
provozních nákladů či dopadů na své okolí. Přál bych si, 
aby naše město mělo vždy šťastnou ruku při jejich výběru. 

Miloslav Šmolík, zastupitel

Závěrem se musím ohradit vůči nepravdivým informacím 
z článku starosty na str. 13 minulého Kurýru, kde nám ne-
byl dán prostor se vyjádřit. Kvůli vyčerpání limitu na pří-
spěvek bych stručně použil slova z nadpisu mého příspěvku. 
Vedení města nemělo vůli k řešení alespoň provizorního 
hřiště pro děti ve škole

Proti sofistice rozumbradů
Sofistika: záměrné použití klamavých 
a logicky nekorektních úsudků a argu-
mentů k vyvozovaní chybných závěrů, 

kterými se zdánlivě dokazuje něco nesprávného, neprav-
divého. Jediná obrana proti sofistikám rozumbradů: 
trpě livé vysvětlování.

K doMU vEdLE KC LabUť: Hovoříme o zchátralém 
šedivém domu na hlavní třídě, který bude zrekonstruován 
a zvětšen o pouhých 5 bytů. Dům je dlouhodobě napojený 
na kanalizaci a nově se v něm bude voda částečně recyklo-
vat.  Moderní, ekologické. I díky tomu nevznikne vyšší zá-
těž na kanalizaci. Já i další lidé z Klidného města jsme nikdy 
netvrdili, že chceme zastavit výstavbu úplně. To ani nejde. 
Chceme kupříkladu podporovat opravy v centru města. 
Nechceme nová sídliště s desítkami bytových domů nebo 
řadovky v polích. Na dubnovém zastupitelstvu jsme probí-
rali především to, že investor městu zaplatí zhruba tři čtvrtě 
milionu na infrastrukturu. Což M. Šmolík taktně obešel.
K doTaCíM:  Tady si vážený čtenář může povšimnout ty-
pické sofistiky. Jde o pocity a výkřiky naskládané bez ladu 
a souvislostí. Vytvářející však dojem rozumnosti. Od ko-
lovrátku s provizorním hřištěm, které by bylo vyhozením 
stovek tisíc za nesmysl, po odsouzení opravy Mlýnského 
rybníka. Opravdu jsem Mlýnský rybník neprokopal, ale 
poškodila ho povodeň. O nápadech ODS nechat „Mlej-
ňák“ zavézt a rozparcelovat psát nebudu, je to historie. Na 

druhou etapu Olivovy ulice jsme dotaci čerpali a byla to 
poslední možnost. Ragbista Ondřej Sekora by možná slo-
va M. Šmolíka alegoricky popsal jako útok brouka Pytlíka.
K ČISTírNě odPadNíCH vod:  M. Šmolík ví, že se na 
rozšíření pracuje. Každý týden se téma probírá a posouvá. 
Rozšíření čistírny by podle mě neměli platit Říčaňáci, ani 
Evropská unie, ale především velcí investoři, kteří ji potře-
bují pro své stavební záměry. A znovu opakuji, M. Šmolí-
kovi nejde o malé přiměřené rozšíření, jde mu o vytvoření 
Čov pro 27 000 ekvivalentních obyvatel! Doženeme 
Litoměřice, Šumperk, Břeclav? Kdo na tom vydělá? 
K ÚZEMNí PLÁNU:  A to je vrchol sofistiky. Špek, na 
který říčanská veřejnost neskočí. Rozšíření ploch zástav-
by se uskutečnilo v roce 1997, 2002 a 2006. Taktovku 
jsem nedržel. Když jsem v roce 2010 usedl na radnici, zá-
sadně jsme upravili návrh, který byl připravován od roku 
2008. Vyhodili jsme celé nové čtvrti. Třeba rezervu pro 
čtyři tisíce obyvatel u Marvánku. Další plánovaná síd-
liště jsme omezili regulačními plány a právě kapacitou 
ČOV. Chtěli jsme i některé plochy obrátit na nestavební, 
ale tehdy to byla právě ODS, která se postavila proti.

Velmi se omlouvám všem, který mi říkají, že nemám na 
bludy rozumbradů reagovat. Vím, že mé reakce k lepší 
atmosféře ve městě nepřidají. Já ale prostě nedokážu zjev-
nou účelovou lež přejít mlčením. Těch faulů je až moc.

Vladimír Kořen, starosta města
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Potěmkinova tribuna – opravdu?
Předem souhlasím s kolegou Kořánem, 
že opozice je pro fungování města důleži-
tá a potřebná. Stejně tak je normální, že 
se liší naše názory na priority. Koneckon-

ců volby jsou od toho, aby si občané vybrali, které priority 
jsou jim bližší.
Rád bych ale uvedl na pravou míru některá tvrzení z člán-
ku, kde se autor, podle mého názoru, dopustil zavádějících 
nepřesností.
1) Zbytečná investice do nového plotu? Oplocení na-
hrazuje zeď v havarijním stavu, ze které opadávala na 
chodník nejen omítka. Toto byla ostuda města. Navíc se 
v rámci stavby odstraní i nepěkný vlnitý plech mezi spor-
tovní halou a ulicí Široká. A mimochodem – záměr výmě-
ny oplocení fotbalového areálu je starý mnoho let a v roce 
2014 pro tuto akci hlasovali oba zástupci ODS.
2) Mělo se začít vlhkou zdí tribuny? Ano, a také se tím za-
čalo. Izolace proti vlhkosti, která vzlínala do zdiva zadní 

stěny tribuny, byla provedena a byla od začátku součástí 
projektu. Omítka tedy neopadá.
3) Nedůstojné zázemí fotbalistů v kabinách? Pravda, 
sprchy v šatnách něco pamatují. Je to ale vizitka hlavně 
těch, kdo je užívají. Jiné sportovní kluby, které též hospo-
daří na majetku města, si podobné modernizace areálu 
řeší většinou ve vlastní režii, případně z grantů. Navrhu-
ji, aby fotbalisté postupovali podobně jako ragbisté po 
požáru svých šaten, tedy převzali iniciativu při přípravě 
projektu a sehnali část potřebných prostředků.
4) Hodiny, rybníky? Zpřístupnění hodinového stroje tvo-
ří odhadem 0,5 % nákladů z investice, která řeší zejména 
havarijní stav střechy nad knihovnou, kam zatéká. A že by 
bylo lepší odbahňovat rybníky v jiném pořadí? Určitě ano. 
Jenže zasvěcení vědí, že třeba rybníky nad Marvánkem leží 
na soukromých pozemcích, takže kdybychom čekali na po-
třebná povolení nebo dotace, neudělali bychom dodnes nic.  

David Michalička, radní

Potěmkinova tribuna
Jsem rád, že pan starosta cítil potřebu reagovat na můj 
článek v Buldogu, který se týkal žalostného stavu fotba-
lové tribuny v Říčanech. Sice mě malinko znepokojuje 
nepokrytě otevřený tón odsuzující  skutečnost, že vůbec 
existuje nějaká opozice (rozuměj ODS), která si dovolila 
rozhodit článek do schránek našeho klidného města a tím 
vedení města komplikuje život a to tak nemá tolik potřeb-
ný klid na práci… Možná by však neškodilo před tou prací 
trošku popřemýšlet.
Ano, já jsem ve svém příspěvku popsal fotbalovou tribunu, 
jako nesmírnou ostudu Říčan, kdy se například hostující 
hráči v provlhlých plesnivých šatnách raději ani nesprchu-
jí a jedou hned po zápase zpocení domů, ale vnímavý čte-
nář si všiml, že hlavní problém vidím zejména v přístupu 
a nastavení priorit stávajícího vedení radnice. Skutečnost, 
že se místo tolik potřebné a opomíjené opravy zchátralé 
fotbalové tribuny vynakládají peníze na jiné, dle mého ná-
zoru, méně potřebné investice, může být otázkou priorit 
(ochoz s odkrytím věžních hodin, případně chov zubrů 
jako prioritu fakt nevidím…). Ale že se místo zmiňované 
rekonstrukce staví nový plot kolem starého stadionu je již 
na pováženou. A pokud vezmu v úvahu skutečnost, že se 
navíc v rámci komplexní potěmkiády opatřila stará, vlhká 

a neodizolovaná zadní zeď tribuny novou fasádou, která 
za chvilku zase opadá, lze hovořit o vyloženě vyhozených 
penězích a péči velmi nezodpovědného hospodáře. Jedi-
né, co bych mohl ocenit, je vkusná modrá barva, kterou 
byla nová fasáda opatřena. Modrá je totiž dobrá. :) Pokud 
by však barvy říčanského fotbalu nebyly černá a bílá… 
Ono o fotbale, potažmo tom říčanském, toho skutečně 
pan starosta (případně jeho poradci) mnoho neví. To je-
diné jej snad může omluvit, pokud s despektem hovoří 
o jakýchsi blíže nespecifikovaných snahách tatínků či 
úrovni říčanského fotbalu obecně – kluby nabízené jako 
srovnání, „kteří hrají ČFL“  většinou vůbec mládežnická 
mužstva nemají. V FK Říčany je zhruba 200 aktivních 
dětí a mládeže do 18 let. To je pane tatínků, maminek, 
dědečků.
Že se plot staví až naposled, ví každý stavebník. Stejně tak 
nemusím být kovaný vodohospodář, abych věděl, že po-
kud chci odbahnit kaskádu rybníků, je lepší začít od toho 
nejvýše položeného… 
Komplexní řešení není sprosté sousloví a občas je vhodné 
přemýšlet prostým selským rozumem a ten pronikavý me-
diální mozek trošku upozadit. 

S úctou Tomáš Kořán

Nová dálnice  
v Říčanském lese
Loni na podzim byla vybudována nová „lesní cesta“ v Ří-
čanském lese. Jedná se o spojnici mezi cestou, která vede 
od Olivovny k tehovskému poli (zelená značka) a světic-
kou cestou, která vede rovněž od Olivovny. Tato spojovací 
cesta začíná u nově vybudovaného sportoviště v přírodě. 
Rádi bychom se zeptali odpovědných pracovníků, proč 
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Vážení manželé Kohoutkovi,
úhel pohledu návštěvníků lesa, tedy i váš, a úhel pohledu 
správců lesů na předmětnou cestu je odlišný, byť se jedná 
o stejný předmět zájmu. Tato cesta neslouží pouze ná-
vštěvníkům lesa. Pro správce lesů se tato cesta stala nyní 
páteřní odvozní cestou pro celou část lesa směrem k Teho-
vu. Díky realizaci této cesty se zkrátí vzdálenost mezi 
místem, kde byl strom pokácený a odvozním místem pro 
odvozní soupravu tzv. přibližovací vzdálenost.
Ve stávající cestě od Olivovny směrem na Tehov je uložen 
plynovod a tedy není využitelná pro pojezd těžké lesní 
techniky s nákladem. Proto bylo opravdu nutné předmět-
nou cestu zrealizovat a mělo ji cenu zrealizovat za před-
pokladu, že bude dostatečně únosná a dostatečně široká 
pro těžké a dlouhé odvozní soupravy a také pro případnou 
manipulaci s dřívím.  
Cestu vyprojektoval autorizovaný projektant, který je 
vázán zákony, vyhláškami a v neposlední řadě i českými 

státními normami. Podle tohoto vypracovaného projek-
tu byla cesta vybranou firmou realizována za časté účasti 
a dohledu stavebního dozoru.
Šíři cesty zkreslují volně sypané krajnice cesty a volný 
prostor nad cestou bez větví. Nebude to trvat dlouho a vět-
ve okolních stromů využijí nyní volný prostor nad cestou, 
okraje cesty se využíváním upraví do podoby, která bude 
jistě oku návštěvníka milejší.
Zpracování pokácených a vyvrácených stromů bude pro-
vedeno nejen v okolí této cesty, ale po celých městských 
lesích, ihned po uzavření rámcových smluv s firmami za-
bývajícími se pracemi v lesnictví, které se přihlásí.
Les je živý a proměnný chrám přírody, který vám děkuje, 
že chodíte na návštěvu a všímáte si proměn!
S pozdravem
 

Markéta Zelená 
Odbor životního prostředí – lesy

Otevřený dopis panu Polánskému
Vážený pane zastupiteli,
dopisuji odkládaný příspěvek po delším váhání, protože 
o „Staráku“ bylo již přede mnou popsáno dost papíru. Pře-
četl jsem příspěvek pana Macinauera - Kurýr březen 2017, 
str. 60 - a vaši odpověď, kde uvádíte radou schválené kom-
promisní řešení pro „Starák“- z pátku na sobotu se produk-
ce ukončí v 1 hodinu v noci a ze soboty na neděli bude do 
jedné noční hodiny produkce ztlumena na 10 % a ukončena 
ve 4. Pro hlasovalo 5 radních. Jestli dobře rozumím a rada 
schválila  výše uvedené  řešení, měla by podstoupit zpětnou 
dopingovou kontrolu hlasujících. Také udělování výjimek, 
zvažování více faktorů a hledání kompromisů od zastupi-
telů ku prospěchu výtržníků, nabádá občany ke zbystření.
Vážený pane radní,
kdo a jak bude dbát na dodržování radou schváleného 
režimu na „Staráku“ v atmosféře  výrobců hluku v noč-
ních hodinách v lese, mezi  několika sty rozjařených 
účastníků festivalu, posilněnými, pravděpodobně, i ji-
ným pitím než jemně perlivou Mattonkou. Možná  doda-
tečně navrhnete městskou kontrolní komisi. Kontrolní 
parlamentní komise po půl roce pátrání po důvodech 
policejní reformy ukončila šetření s nulovým výsledkem, 

a tak nevidím naději, že by nějaká komise vnesla světlo 
do „Staráku“.
Vážený pane zastupiteli,
nostalgická vzpomínka na dobu vašeho mládí za bolševi-
zmu - „Co bych za to dal, kdyby něco jako „Starák“ existo-
valo“ - našla naplnění s příchodem nových společenských 
změn. To, že můžete nyní kříčet v noci v lese za doprovodu 
zesilovaného hluku, plašit zvěř a rušit noční klid, vám při-
nesla a umožnila až demokracie, nejméně špatný způsob 
vládnutí ze všech špatných, osekávaná výjimkami v zájmu 
námi zvolených zastupitelů. Ale jsou také občané, kterým, 
jak jste si všiml, „Starák“ leží v žaludku. Ti jsou přesvěd-
čeni, že politika není jen věcí politiků a berou demokracii 
jako stav dodržování zákonů a pravidel slušnosti.
Vážený pane zastupiteli,
nakonec něco veselejšího. Vyřiďte pochvalu a uznání ve-
dení města za zpřístupnění cesty podél Rokytky rozšíře-
ním a úpravou povrchu pro cyklisty, pěšáky, rodiny s dět-
mi a v zimě pro běžkaře. Také nově upravené lesní cesty 
u Olivovny zaznamenaly v letošní příznivé zimě využití od 
mnoha příznivců běžecké stopy.

Vladimír Blažek

Připomínáme čtenářům, že v souladu s pravidly Kurýru jsou názory na téma, které překročí odpovídající počet reakcí na 
reakce, uveřejňovány k další diskuzi na webu Kurýru www.kuryr-ricany.cz.  Redakční rada

byla tato cesta naprojektována mnohem širší než obě 
zmiňované cesty vedoucí od Olivovny? Cesta má na šířku 
cca 5,5 m i více a bez problémů by zde projela vedle sebe 
dvě auta (viz. přiložená fota). V průběhu výstavby této 
spojovací cesty byla pokácena celá řada vzrostlých stro-
mů, které tam ve velké míře stále leží, což jistě napomáhá 
případnému šíření kůrovce. Nemáme nic proti budování 
nebo zlepšování kvality lesních cest, ale v tomto případě 
rozměrům vybudované cesty opravdu nerozumíme. 

Manželé Kohoutkovi
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Karolína bedrníková  
Talentem Středočeského kraje

Poslední týden v březnu se konalo v Mladé Boleslavi vy-
hlášení soutěže Nejúspěšnější sportovec roku 2016 Stře-
dočeského kraje. V opravdu nabité konkurenci světových, 
evropských i českých mládežnických šampionů Stře-
dočeského kraje z různých sportovních odvětví získala 
„naše“ Kája bedrníková, členka MTB & TRIAL Mrave-
niště Říčany, 1. místo v kategorii jednotlivci – mládež.  
V sezóně 2016 získala tituly:
Mistryně Čr v olympijském triatlonu
Mistryně Čr v zimním triatlonu,
Mistryně Čr v duatlonu
vyhrála celkově český pohár v triatlonu 2016
vybojovala 2. místo v XCE olympijském  croscountry
a  4. místo v XCo olympijském croscountry. 

Pro Káju je to určitě obrovské vítězství a veliká motivace 
do nadcházející sezony, kde bude bojovat o nominaci na 
letní olympiádu dětí a mládeže. Držme jí palce! Samo-
zřejmě Karolíně srdečně gratulujeme a jsme na ni právem 
pyšní! 
Mezi nominované se probojovala i teprve jedenáctiletá 
Eliška Hříbková, která mezi své největší úspěchy v roce 
2016 řadí titul vicemistryně světa mládežnických her UCI 
v dívčí kategorii (WORLD YOUTH GAMES) a 3. místo 
v týmové soutěži národních družstev (dále pak 3. místo na 
MS BIU a 2. místo na ME BIU).
V kategorii  dospělých se nominoval Vlasta Kabeláč Či-
háček, který v letošním roce získal titul Mistra České re-
publiky v Elitě horských kol (ELITE 26”), 2.místo závodu 
kategorie C1 a 21.místo na Mistrovství světa MTB Val di 
Sole. Jezdci našeho klubu v průběhu roku vybojovali řadu 
medailových umístění (Michal Budský – druhý vicemistr 
ČR, Marek Tryner celkový vítěz Českého poháru) a posu-
nuli Trial i MTB o další krok kupředu.
Pokud se chcete zapojit do klubu a našich projektů, ať už 
jako mladé naděje, dospělí, amatéři či závoďáci, stačí na-
psat na adrese: info@mtbtrial.cz. Náš klub aktuálně přijí-

má jak jezdce, fandy, nebo prostě jen fandy cyklistiky pro 
společné tréninky MTB a Trialu, tak hlavně mladé naděje. 
Pravidelné dětské tréninky (7-15let) TRIALu startují 10. 
4., ale je možné přihlásit se kdykoliv. MTB tréninky pak 
začnou koncem léta - na podzim a je možné na ně přejít 
i z TRIALového kurzu. 
TRIAL trénují jezdci - lektoři ve složení Vlasta Kabeláč 
Čiháček, Marek Tryner, Michal Budský a Lukáš Valný. 
O MTB sekci se bude starat Petr Bedrník. Klub disponuje 
trenérem UCI pro zajištění kvalitní fyzické přípravy, lekto-
ři jsou zároveň zdatní mechanici a jsou zajištěny slevy na 
nákup kol a materiálu pro klubové členy.

Tým trenérů MTB & TRIAL Mraveniště Říčany 

ze sportu

59



ze sportu

medaile z mezinárodního turnaje  
mládeže PyrF
v dubnu proběhl ve třech praž-
ských klubech a v Říčanech 4. 
ročník ragbyového turnaje mlá-
dežnických týmů – Prague youth 
rugby Festival.  o poháry tak bo-
jovalo celkem 116 domácích i za-
hraničních týmů v sedmi věkových 
kategoriích a 1.500 hráčů! diváci 
tak mohli posoudit srovnání kva-
lity českého mládežnického ragby 
s německým, rakouským, litev-
ským, lotyšským, ruským, ukra-
jinským, gruzínským a dokonce 
i anglickým.   
Slunečné sobotní ráno přivítalo 
ragbyovou mládež téměř po celé 
Praze a v Říčanech. Turnaje kate-
gorií U6-U18 se pak dopoledne roz-
běhly na mnoha čtyřech ragbyových 
stadionech a zahájily tak už tradičně 
Prague Youth Rugby Festival. Kon-
krétně na Stadionu Josefa Kohouta 
v Říčanech proběhl turnaj kategorie 
U14.
Říčanský klub, jako tradiční účastník 
a spoluorganizátor turnaje, nemohl 
zůstat pozadu a do bojů vyslal cel-
kem deset týmů. Ani jeden z nich ne-
zklamal a všechny dosáhly na pěkné 
výsledky. Nejúspěšnější byly katego-
rie U12, U14 a U16, které ve svých 
kategoriích dominovaly a skončili 
na prvním místě. Následovány pak 
byly týmy kategorií U8 a U10, které 

dosáhly na rovněž skvělá třetí místa. 
Výborným příslibem do budoucnosti 
byl pak výsledek B týmů v kategoriích 
U8, U10 a U12, které se s přehledem 
umístili v první polovině tabulky 
a potvrdily tak kvalitní širokou zá-
kladnu říčanského ragby. Říčanští 
nevyslali svůj tým pouze do kategorie 
U18, jelikož celkem deset hráčů tvo-
řilo kostru národního týmů na právě 
probíhajícím Mistrovství Evropy ve 
Francii.  
Nejnabitější kategorií byla U10, 
kde přijelo celkem 30 účastníků, 
následována kategorií U12 (29) 
a U8 (17). Vysoký počet účastníků 
tak svědčí o rostoucí kvalitě tohoto 

mládežnického turnaje. Turnaj při-
nesl i zajímavé příběhy, když týmy 
v případě potřeby byly ochotné si 
hráče půjčovat nebo setkání týmů 
Říčan kategorie U10 a německého 
RC Velten, kde po turnaji následo-
vala společná fotka, která potvrdila 
přátelství mezi kluby trvající desít-
ky let. 
Ozdobou byla účast týmů londýnské-
ho RFC Teddington, který je součástí 
širšího společenství prvoligového 
týmu Harlequins. Na roveň lze polo-
žit účast týmu RC Chadari z Gruzie, 
kde je národním sportem ragby a zá-
pas.
„Celkově hodnotím turnaj jako vyda-
řený, v řadě kategorií jsme obsadili 
přední místa a radost mi udělaly i B 
týmy. Ve všech kategoriích jsme čelili 
těžkým soupeřům. Hráli jsme některé 
zápasy pod tlakem a nějaké zápasy 
jsme po boji i prohráli. I my trenéři 
se musíme učit zvládnout zápas, kdy 
tým prohrává, nepřenášet nervozitu 
na hráče, ale naopak je motivovat do 
dalšího boje a společně pak zápas zku-
sit vyhrát. Na tomto chceme dále pra-
covat.  Zároveň mám radost do jakých 
rozměrů se turnaj, který náš klub spo-
luorganizuje, za čtyři roky rozrostl. 
Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu! 
Těším se na další ročník,“ uvedl To-
máš „Pípa“ Kohout, šéftrenér říčan-
ského střediska mládeže.

MK RCŘ

S míčem Jáchym Gebauer (U10)

Mužstvo U10 společně s rugby club Velten z Německa
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Říčany nejúspěšnější
V Neratovicích se konal v sobotu 1. 4. Krajský přebor 
v Rapid šachu mládeže. Hrálo se o postupy na M ČR v ka-
tegoriích 10, 12 a 14 let.  Nejpočetnější a suverénně nejú-
spěšnější byla výprava z KŠ Říčany 1925.
Celkem jsme přivezli 8 medailí a 10 postupů na M ČR, 
přesnou polovinu postupů, které byly k dispozici. Výsle-
dek je tedy opravdu mimořádný. Rapid šach znamená 
zrychlené tempo na partii. Hrálo se 2 x 20 minut + boni-
fikace 5 vteřin za každý provedený tah. Zrychlené tempo 
má i systém soutěží. Na M ČR se postupuje přímo z kraj-
ského přeboru a finále se hraje ještě letos v září. 

Zaznamenali jsme úspěchy de facto ve všech kategoriích. 
KaTEgorIE do 10 LET:
Dívky: 2. místo a postup na M ČR: veronika Myšková, 3. 
místo alice Zelenková

Chlapci: 1. místo Jáchym Němec, 3. místo Jáchym Šmo-
lík. Oba postup na M ČR

KaTEgorIE do 12 LET:
Dívky: 1. místo Monika Strnadová, 3. místo Lucie gla-
sbergerová. Obě postup na M ČR.

Chlapci: 1. místo: david Hampl, 2. Šimon Jiroušek, 5. 
místo Petr Pravda. Všichni postup na M ČR.

KaTEgorIE do 14 LET:
Chlapci: 5. místo Pavel Kurek a postup na M ČR

Jaroslav Říha

rapid šach si můžete 
vyzkoušet i vy!

A to v sobotu 20. 5. od 9.00 hod.  
v KC Labuť. 

Turnaj je určen široké veřejnosti bez rozdílu věku a je 
zařazen do akcí Sportuj s námi. Bude se hrát 9 kol 

tempem 2 x 20 minut. 
Podrobnosti o turnaji, včetně přihlášky najdete na 

sachy.ricany.cz

Parkourový & Freerunový 
tým APDT Říčany, z.s. 
zve všechny své příznivce na 
slavnostní ukončení školního roku.
Letní příměstské campy ve stylu P&F v přírodě pro 
děti:
I. turnus 17. - 21. července 2017
II. turnus 14. - 18. srpna 2017
Více informací: APDT Říčany, z.s. 
iva.mrackova@seznam.cz
Děkujeme všem za podporu. 

Za APDT Říčany, Iva Mračková
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O Sokole v Říčanech část 5.
v roce 2012 vydala 
Tělocvičná jednota 

Sokol  Říčany a radošovice ve spo-
lupráci s Muzeem Říčany publikaci 
„Po stopách Sokola – dlouhá cesta 
se zastavením v Říčanech“. Pub-
likaci, která byla vydána ke 150. 
výročí založení Sokola v naší vlasti, 
zpracovala paní Jaroslava Tůmová. 
v Kurýru jsou uvedeny na sebe na-
vazující části z této publikace týka-
jící se Sokola v našem městě, které 
vybral vladimír valenta. v minu-
lém čísle Kurýru 4/2017 bylo po-
psáno období první světové války 
a období poválečné.
Již v listopadu navrátilo město soko-
lům zpět zabavený majetek. Za nové 
členy jednoty se přihlásilo 56 občanů, 
takže koncem roku 1918 měl Sokol 
Říčany 188 členů. Roku 1919 pak 
ochotně rukovali i sokolové ze Říčan 
do vojenských jednotek, které měly 
brzy bojovat na obraně Slovenska 
proti vojsku rudé maďarské vlády.

Prvorepublikový Sokol
Po ustavení republiky nastaly pro 
činnost sokolstva daleko příznivější 
podmínky než v dobách rakouské mo-
narchie, která Sokol nanejvýše trpěla. 
Za této situace se roku 1920 konal VII. 
všesokolský slet. I říčanská jednota se 
na něj připravovala. Ale ačkoli byl ve 
společenské a organizační činnosti 
zdejší Sokol aktivní, tělocvik byl poně-
kud zanedbáván. Například na župní 
cvičení, které sletu předcházelo, ne-
bylo možno sehnat ani jednu čtveřici 
ke cvičení prostných. I starosta Bač-
kovský dokonce hrozil odstoupením, 
pokud se poměry nezlepší. Sletu se na-
konec účastnilo 11 bratří a 26 sester. 
Nadějná byla ale naše účast na žákov-
ském sletu: 23 žáků a 38 žákyň. Ve 
sletovém roce zaznamenala říčanská 
jednota také významný čin. Členové 
Josef Masopust a Antonín Přerost da-
rovali žákům a dorostencům prapor. 
V současné době je žákovský prapor 
uchováván v Muzeu Říčany. První ná-
čelnicí byla zvolena Anna Jarolímová, 
později provdaná Jahelková.
Při sčítání lidu roku 1921 vyzýval 
jednatel Sokola Říčany členy, aby ne-

vyplňovali v rubrikách náboženství 
římskokatolické. Vybízel rovněž sokoly 
k vystoupení z katolické církve a pou-
kazoval na vlastenecké heslo „Co Čech, 
to Sokol, to husita!“. To tehdy oblétalo 
zemi a Sokol se ve státě zapojil do mo-
hutného náboženského hnutí Pryč od 
Říma, jehož výsledkem byl především 
vznik Československé církve. V jednotě 
Říčany v roce 1922 dokonce padl ná-
vrh, aby výbor zakročil proti těm svým 
členům, kteří se účastnili katolického 
průvodu na svátek Božího těla. Návrh 
byl ale zamítnut. Říčanští sokolové 
zůstali věrni demokratickým ideálům 
Tyrše a Fügnera, nesnížili se k proná-
sledování členů kvůli víře.
V roce 25. výročí založení Sokola 
v Říčanech 7. srpna 1921 se konalo 
slavnostní cvičení a bylo také ote-
vřeno dostavěné sokolské kino Bio 
Sokol. Další týden jednota slavnost-
ně rozvinula svůj první prapor, opět 
zásluhou bratří Masopusta a Přeros-
ta. (Prapor po roce 1990 nenalezen. 
Zato žákovský prapor byl nalezen 
v depozitáři Muzea Říčany právě jako 
zajímavě zpracovaná Kronika Sokola 
Říčany z roku 1923, pojednávající 
o období 1917 - 1921). Vybudování 
biografu i pořízení nového praporu 
byly projevem vzmáhajícího se sokol-
ského společenského života, význam 
Sokola ve městě rostl. Pořádaly se 
přednášky a besídky, jejichž výtěžek 
byl určen financování sokolských 
záměrů. Přesto starosta Bačkovský 
stále nebyl spokojen s aktivitou člen-

stva, hlavně při brigádách. Vadila mu 
i nekázeň při cvičení a fakt, že žáci 
a dorost údajně chodili raději hrát 
fotbal než cvičit do tělocvičny. Nář-
ky to asi byly trochu přehnané, vždyť 
veřejného cvičení ve Velkých Popo-
vicích v září 1922 se zúčastnilo 138 
členů a převažovali mladí. I v říjnu na 
tělocvičné besedě cvičilo 52 žákyň, 18 
dorostenek a 4 ženy.
Že Sokol dokázal oslovit mládež, 
bylo patrné i na VIII. všesokolském 
sletu roku 1926. Místní jednota tu 
byla zastoupena 63 žáky a žákyněmi, 
18 dorostenci, 14 muži a 28 ženami. 
Děti pocházely často z nemajetných 
rodin, ale jednota se rozhodla jim 
účast na sletu uhradit. Říčanský So-
kol tak jako všechny sokolské jednoty 
totiž nebyl jen středostavovskou or-
ganizací, měl zastoupení i v chudších 
vrstvách obyvatel, kde mu konkuro-
valy levicově zaměřené tělovýchovné 
organizace, zejména Dělnická tělový-
chovná jednota. Ta byla i v Říčanech. 
V roce 1930 sokolové začali za pomo-
ci stavitele Josefa Větrovce s úprava-
mi terénu pro letní sokolské cvičiště. 
Na projektu klubovny se podílel míst-
ní projektant pan Košek. V roce 1931 
sokolové pořídili kovovou konstrukci 
a nářadí ke cvičení, zavedli vodovod 
a kanalizaci. Vzrůstající úroveň cviče-
ní se projevila ve výborných výkonech 
při soutěžích. Roku 1931 získalo na 
župním cvičení osmičlenné družstvo 
mužů první místo.

v. v.

Žákyně Sokola Říčany v roce 1921

ze sportu
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běh kolem 
Olivovny
atletický oddíl T. J. Sokol Říčany 
a radošovice uspořádal v sobotu  
8. 4. 2017 již 4. ročník přespolního 
běhu kolem olivovny pro říčanské 
i přespolní děti.  V krásném 
prostředí areálu dětské olivovy 
léčebny a přilehlém lese změřily 
síly děti od 3 do 15 let. opět nás 
potěšily svými výkony a bojovností. 
Výsledky naleznete na www.
atletika-ricany.cz.

děkujeme vedení olivovy dětské 
léčebny za vstřícnost a spolupráci 
a těšíme se zase 
za rok!
Naším partnerem 
je

7. ročník Říčanské laťky je za 
námi a 8. ročník před námi 
19. března pořádal T. J. Sokol Říčany 
a Radošovice atletický oddíl tradiční 
závody ve skoku vysokém „Říčan-
skou laťku“. Netradičně se skákalo 
na dvě doskočiště a netradiční bylo 
i místo - Centrum pro volný čas Na 
Fialce. Pokud bychom měli Laťku 
shrnout několika slovy, tak: luxusní 
zázemí „Na Fialce“, bezchybná orga-
nizace Veroniky Sobotkové, rekordní 
účast 86 závodníků a kvalitní komen-
tátorská práce naší nové trenérské 
posily – Míry Lacko.
Závodníci předvedli velmi dobré vý-
kony. V kategorii elévové II pokořili 
Tereza Láchová a Matyáš Drobný od-
dílové rekordy - 135 cm Tereza a 130 
cm Matyáš. Byť nezávodí za náš od-
díl, chci zmínit Lucii Žarikovou, kte-
rá vyhrála svoji kategorii elévové II 
skvělým výkonem 139 cm. Celkové 
výsledky najdete na www.atletika-ri-
cany.cz. 

Už nyní se těšíme na 8. ročník, který 
proběhne 27. ledna 2018.  

Vendula Höfinghoff, za atletický 
oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice
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basketbalistky zakončily 
oficiální část sezony

Všechna družstva mají za sebou sou-
těžní sezonu 2016/17. Celé herní 
soutěžní období mělo své silné i slabé 
chvilky. Celkově můžeme říci, že ani 
jedno družstvo nezaostalo za svými 
možnostmi, a tak máme radost, že 
SK Slunéčko za dobu svého krátkého 
působení na celorepublikové scéně 
si vydobylo dobré jméno a soupeři 
k nám přistupují s respektem.
Celková bilance je následující. Druž-
stvo přípravky sehrálo několik příprav-
ných zápasů a bez bázně se může příští 
rok zúčastnit celoroční soutěže. Dík 
patří Evě Vilhumové, která se chopi-
la trenérského postu velmi úspěšně. 
Družstvo mladších minižákyň pod 
vedením Lenky Schickerové a Alice 
Jirouškové odehrálo slušnou sezonu 
v krajském přeboru a umístilo se upro-
střed tabulky. Pochvalu zaslouží pře-
devším hráčky, které se pravidelně zú-
častňovaly nejen tréninků, ale i zápasů. 
Vyzdvihnout je třeba Lindu Rettovou, 
Báru Šťastnou, Denisu Dřímalovou, 
Zuzku Millerovou, Johanku Höfing-

hoffovou, Jarku Svobodovou, Báru 
Jirouškovou, Aničku Pánkovou, Rózu 
Ostertágovou a Bětku Rýcovou. Tre-
nérky Nikola Šmolcnopová a Anička 
Kudrnová připravily naše U 14 na ce-
lostátní ligu, která byla zpočátku velmi 
náročná, neboť do jejich skupiny byla 
nalosována velmi silná družstva. Holky 
se neztratily a hlavně v závěru sezony 
jejich výkon šel nahoru a výsledkem 
je 5. místo ve své skupině. Zásluhu na 
tom mají především Markéta Oubrech-
tová, Bětka Plzenská, Denisa Vrzalová, 
Kája Čechová, Alice Rečková a Hanka 
Aubrechtová. U 15 se snažily probo-
jovat v první části sezony do extraligy, 
ale obsadily první nepostupové místo, 
a tak pokračovaly v nadstavbě soutěže, 
v lize U 15. Losováním se dostaly do 
moravské skupiny, a tak měly možnost 
bližšího seznámení s basketem morav-
ských celků. Celkově obsadily 3. místo 
ve své skupině, a to určitě lze považovat 
za úspěch. Výrazně se na něm podílely 
Markéta Nádvorníková, Eliška Schne-
iderová, Kačka Vilhumová, Zuzka 
Řeřichová, Adéla Šedinová, Eliška 
Hněvsová, Anička Alexandrová a Věra 
Gärtnerová. Nejstarší mládežnická 

kategorie reprezentovaná našimi U 17 
bojovala v celostátní lize se střídavými 
úspěchy. V jejich silách bylo obsadit 
postupovou příčku pro příští ročník do-
rostenecké ligy, ale až závěrečné zápasy 
ukázaly jejich sílu. V posledních zápa-
sech přehrály silná družstva, přesto to 
na postup nestačilo. Pod vedením Mi-
chala Doskočila se na výsledku podí-
lely Andy Křešťáková, Lenka Bočková, 
Kačka Šrámková, Sára Kočová, Ma-
ruška Charvátová, Natka Doskočilová, 
Bára Kopecká a do svého zranění i Šár-
ka Žvejkalová. A nakonec bych chtěla 
vyzdvihnout i celkové umístění našich 
žen, které ve své soutěži obsadily druhé 
postupové místo a dostaly tak možnost 
zahrát si příští sezonu vyšší soutěž. Do 
družstva, které úspěšně vede Kamila 
Míková, patří kromě již výše zmiňova-
ných kadetek Martina Míková, Nikola 
Šmolcnopová, Jana Trojanová, Tere-
za Kopecká, Anička Kudrnová, Týna 
Pánková a Monika Kylarová. Všechny 
hráčky ženského týmu prošly mládež-
nickými kategoriemi a je skvělé, že na 
basket nezanevřely a s chutí hrají i do-
spělé soutěže. A to je i jedním z cílů na-
šeho klubu. Vyvolat a uchovat vztah ke 
sportu jako takovému a provozovat jej 
celoživotně.
A za to patří dík všem trenérům.

Jana Machová
SK Slunéčko, z.s.

DANCe eb jsou roztleskávačkami 
národního hokejového týmu rakouska

Ve čtvrtek 6. 4., v ranních hodinách, 
jsme vyráželi do Vídně. Konečně, po 
celé době našeho domlouvání „to“ vy-
šlo, vždy byl problém datum a křížení 
důležitých akcí a zápasů. Tančili jsme 
pro rakouský hokejový národní tým 
v přípravném zápasu na Mistrovství 
světa v hokeji 2017 proti Švédsku. Vy-
bralo si nás přímo vedení hokejového 
týmu, a to na základě osobního setká-
ní před rokem, a trvalo na naší účasti. 
Hokejová bitva byla nevídaná, výhra 
rakouského týmu unikla 10 vteřin před 
koncem, kdy Švédsko vstřelilo rozho-
dující gól. Přesto jsme, dle slov rakous-
kých fanoušků, přinesli týmu štěstí. Pro 
fanoušky jsme byli atrakcí a tolik fotek 
během jednoho zápasu jsme snad ještě 

nikdy nerozdali. V celé aréně nemluvil 
nikdo o ničem jiném než o nás, dokon-
ce i samotní hráči se po nás ptali. Tako-
vou show zjevně hokejoví diváci ve ví-
deňské aréně ještě nezažili, a to neviděli 
zdaleka vše! Ostatně tato slova potvr-
zoval email od samotného prezidenta 
národního hokejového týmu společ-
ně s eventovým vedením, plný samé 
chvály, nadšení a především slov, že 
s námi počítají jako s jejich týmovými 
cheerleaders do budoucích zápasů. Jak 
říkají holky: „Česká republika je nám 
už malá!“ Chtěli bychom poděkovat 
panu starostovi V. Kořenovi a městu za 
finanční pomoc s náklady na dopravu 
a na výrobu podsedáků pro tanečnice. 
Splnil jste nám tím sen. 

Kromě pracovních výletů mimo ČR 
každý víkend trávíme na postupových 
soutěžích a odvážíme si místa nejvyšší. 
Všechna tato vystoupení a naše slavné 
slečny budete moci zhlédnout 3. červ-
na ve sportovní hale na TaNEČNí 
SHoW daNCE Eb od 17 hodin! 
Vstupenky lze koupit na hodinách a ve 
studiu DANCE EB, či na místě.

za tým trenérka Tereza Broukalová 
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Volejbal  
SC Spirit Říčany

Během víkendu 1. - 2. 4. 2017 se ZŠ 
Bezručova stala dějištěm posledního 
kola ligové soutěže ve volejbalu žactev 
a dětského barevného minivolejbalu. 
V obou kategoriích se soutěže zúčast-
nily i týmy SC Spirit Říčany: v kategorii 
žluté a oranžové si výborně vedla dvo-
jice Adéla Hynčíková-Barbora Suchán-
ková, která po účasti na všech kolech 
vybojovala výborné 2. místo. Dobře si 
vedly také dvojice Aneta Doubková-
-Aneta Máslerová, Edita Malenová-
-Štěpánová a Lukáš Eier-Ondřej Ha-
vel. Velmi dobrý výkon a obětavou hru 
pak předvedl Tomislav Vrecion. Děv-
čata z žactva, která se soupeřkám po-
stavila v nových dresech, také ukázala 
stále se zlepšující formu. „Máme ještě, 
na čem pracovat, ale v mnoha ohledech 
byla naše hra velmi pěkná a děvčatům 
bych rád poděkoval za předvedené vý-
kony,“ řekl jeden z trenérů, Petr Benda. 
Vyzdvihl také výkon kapitánky týmu, 
Lucie Vydrové. Šárka Schmidtová

Karate
V sobotu 25. 3. 2017 
se několik desítek ří-

čanských karatistů trénujících v ZŠ 
u Říčanského lesa zúčastnilo vý-
znamné karatistické soutěže v mo-

derní sportovní hale Jedenáctka VS 
v Praze 4 s více jak 350 přihlášenými 
závodníky. Soutěžící byli z různých 
klubů v Praze, děti tak měly možnost 
poměřit síly s neznámými soupeři, 
některé z nich soutěžily vůbec po-
prvé, což pro ně bylo jistě inspirují-

cím zážitkem. Na vítěze jednotlivých 
kategorií čekaly poháry, medaile 
a atraktivní věcné ceny. Z našeho od-
dílu si ve svých věkových kategoriích 
výborně vedli Ondřej Endal a Michal 
Heřmánek, kteří se v technikách 
umístili na prvním místě, v kata zví-
tězil Tomáš Vedral, v kumite Eliška 
Váňová a v chytání pásků, soutěže 
pro nejmenší, Anna Váňová. Zápa-
sy byly hodnoceny profesionálními 
rozhodčími a probíhaly za účasti 
více než 600 diváků. Všem dětským 
účastníkům tak patří obdiv za odva-
hu, soustředěnost a skvělé výkony!

Šárka Schmidtová 

 s sebou sportovní oblečení, děti si zkusí ukázkovou hodinu 
basketbalu a rodiče se dozvědí informace o časech tréninků. 
KDE: MĚSTSKÁ SPorToVNí haLa ŘíČaNy (ŠKroUPoVa)
KONTAKT: Nikola Šmolcnopová (724 827 512)
Nikola.Smolcnopova@seznam.cz
www.skslunecko.cz
www.facebook.com/BasketRicanySkSlunecko

BASKETBALOVÝ KLuB SK SLuNéČKO POŘÁDÁ 

NÁBOR DÍVEK ROČ. 2007-2011 DO PŘÍPRAVEK
ÚTERÝ 9. 5. 2017 od 16.30-17.30

PŘijĎte Si zkuSit MiNiBASket!!!
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Kulatá výročí Klubu českých turistů
   Říčany-radošovice

V letošním roce oslaví KČT Říčany-Radošovice 40 let zno-
vuobnovení turistiky v našem městě. Vzhledem k tomu, že 
v Říčanech vznikl Klub československých turistů původně 
již v září 1926, loni jsme si připomněli i toto 90. výročí. Bo-
hužel památek na působení tohoto klubu je pramálo. Víme 
jen, že prvním předsedou byl Ferdinand Březina z Kuří 
a ve výboru se sešly mnohé známé říčanské osobnosti. Pan 
František Bačkovský, činný v Sokole i v divadelních spol-
cích, pan Miloslav Barták, rovněž činný v Sokole, úředník 
pojišťovny pan Václav Tomášek, knihaři Václav Čihák 
a Adolf Dušek, učitelé pan Václav Černohorský a pan Vác-
lav Kolenatý a mnoho dalších. Výbor se scházel ve spol-
kové místnosti v restauraci U Kozlů, jejíž majitel Václav 
Kozel byl rovněž  členem klubu. Velký zlom v  KČT přinesl 

komunistický převrat v únoru 1948. Prostřednictvím akč-
ních výborů byli nepohodlní funkcionáři odstraněni a vše 
bylo sjednoceno pod praporem Československého svazu 
tělesné výchovy, v Říčanech a Radošovicích pak pod ná-
zvem TJ Sokol, jak bylo jméno Sokola obecně zneužívá-
no. Zde koncem roku 1977  vznikl nový odbor turistiky, 
u jehož počátků stáli Josef Hoznour, Milan Láněk a Pavel 
Vojtíšek. Odbor sjednocoval zájemce o turistiku z Říčan 
i okolí a počet jeho členů narůstal, stejně jako počet akcí 
pořádaných pro veřejnost.
První takovou akcí byl jarní pochod „Okolím Říčan“. V ná-
sledujícím roce vznikla tradice červnového pochodu „Pytlác-
kými roklemi“. K velkým počinům patřil i oblastní turistický 
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Klub českých turistů Říčany - radošovice pořádá
XXXViii. ročník dálkového turistického pochodu

Pytláckými roklemi
Datum konání: sobota 3. června 2017
Délka pochodu: 10, 17, 22, 33, 50 km
Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí 
přihlášky
Start: před nádražím Čd Říčany u restaurace U Kozlů
Startovné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let a členové KČT 
30 Kč
Cíl: na koupališti Jureček v Říčanech 11.00 - 19.00 
hodin, kde obdržíte odznak pochodu Pytláckými roklemi 
a diplom pochodu
ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase
Vybavení: turistická mapa „okolí Prahy – východ“ 
Doprava: a) vlakem z Prahy hl.n. do Říčan (trať 221 
Praha - Benešov), B) autobusem PId č. 381, 382, 383, 
387 od metra háje do zastávky Říčany, k žel.st. nebo 
č.385 z opatova do zastávky Říčany, žel.st. 
informace:  Přemysl douša, Na Kavčí skále 1696/14
251 01 Říčany, tel. 323 631 616 (606 442 269), 
e-mail: kct.ricany@seznam.cz, www.kct-ricany.cz

Trasa 50 km: Říčany modrá Tz: Říčanský les, zelená Tz: 
Tehov – V Jedlici, žlutá Tz: Klokočná – Mnichovice – Pecný, 
červená Tz: Černé Voděradyčervrnážlutá Tz – Konojedy, 
modrá Tz: aldašín - Jevany - Louňovice – Mukařov – 
Janovický les, červená Tz: Strašín – údolí rokytky, zelená 
Tz: Říčany

Trasa 33 km: Říčany modrá Tz: Říčanský les, zelená Tz: 
Tehov – V Jedlici, žlutá Tz – Klokočná, cyklotrasa 0022: 
Vysoký les, zelená Tz: Svojetice – Borka – rozcestí Na 
zvánovickém potoce, červená Tz: Černé Voděrady, žlutá 
Tr: Voděradské bučiny, modrá Tz: Louňovice – Mukařov – 
Janovický les, červená Tz: Strašín - údolí rokytky, zelená 
Tz: Říčany

Trasa 22 km: Říčany modrá Tz: Říčanský les, zelená Tz: 
Tehov – V Jedlici, žlutá Tz: Klokočná, cyklotrasa 0022: 
Svojetice - Louňovice, modrá Tz: Mukařov – Janovický les, 
červená Tz: Strašín - údolí rokytky, zelená Tz: Říčany

Trasa 17 km: Říčany modrá Tz Říčanský les, zelená Tz: 
Tehov – V Jedlici, žlutá Tz – Klokočná, cyklotrasa 0022: 
Vysoký les, zelená Tz: V Jedlici, žlutá Tz: Vojkov, modrá Tz: 
Janovický les, červená Tz: Strašín - údolí rokytky, zelená 
Tz: Říčany

Trasa 10 km: Říčany - modrá Tz, Říčanský les – Vojkov – 
Janovický les, červená Tz: Strašín - údolí rokytky, zelená 
Tz: Říčany

Na vaši účast se těší pořadatelé

                                             

Klub českých turistů Říčany - Radošovice
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tel. 323 631 616 (606 442 269)

e-mail: kct.ricany@seznam.cz

www.kct-ricany.cz
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Klub českých turistů Říčany - Radošovice

p o ř á d á

XXXVIII. ročník dálkového turistického pochodu

Pytláckými roklemi 

Datum konání: sobota 3. června 2017

Délka pochodu: 10, 17, 22, 33, 50 km

Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí přihlášky

Start: před nádražím ČD Říčany u restaurace U Kozlů

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

Cíl: na koupališti Jureček v Říčanech 11.00 - 19.00 hodin, kde obdržíte odznak 
pochodu Pytláckými roklemi a diplom pochodu

Ubytování: není zajištěno

Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase

Vybavení: turistická mapa „Okolí Prahy – východ“ 

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

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

Informace: Přemysl Douša

Na Kavčí skále 1696/14

251 01 Říčany

tel. 323 631 616 (606 442 269)

e-mail: kct.ricany@seznam.cz

www.kct-ricany.cz

Na vaši účast se těší pořadatelé

                                             

Klub českých turistů Říčany - Radošovice

p o ř á d á

XXXVIII. ročník dálkového turistického pochodu

Pytláckými roklemi 

Datum konání: sobota 3. června 2017

Délka pochodu: 10, 17, 22, 33, 50 km

Prezentace: od 7.00 do 10.00 hodin bez předchozí přihlášky

Start: před nádražím ČD Říčany u restaurace U Kozlů

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

Cíl: na koupališti Jureček v Říčanech 11.00 - 19.00 hodin, kde obdržíte odznak 
pochodu Pytláckými roklemi a diplom pochodu

Ubytování: není zajištěno

Občerstvení: z vlastních zdrojů či v restauracích na trase

Vybavení: turistická mapa „Okolí Prahy – východ“ 

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

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

Informace: Přemysl Douša

Na Kavčí skále 1696/14

251 01 Říčany

tel. 323 631 616 (606 442 269)

e-mail: kct.ricany@seznam.cz

www.kct-ricany.cz

Na vaši účast se těší pořadatelé

66 texty.kuryr@ricany.cz



ze sportu
odznak Říčansko autorů Jaroslava Vojtěcha a Františka Zna-
menáčka, ve druhém vydání upravený manželi Doušovými. 
V současné době má odbor KČT Říčany-Radošovice téměř 
sto členů všech věkových kategorií. Z celostátních akcí pro 
veřejnost jsou stále organizovány jmenované turistické po-
chody, ve spolupráci s Velkopopovickým pivovarem pak po-
chod „Za kozlem do Velkých Popovic“ a ve spolupráci s Mu-
zeem Říčany „50. rovnoběžka NS Říčany“.  Kromě těchto 
celostátně vyhlašovaných pochodů pořádáme pro vlastní 
členy například letní dovolené, zájezdy na jižní Moravu na 
vinařské akce a také velmi populární „Silvestrovský vejšlap“. 
Jednodenní turistické akce za poznáním blízkého okolí, „Ne-
dělní pochody s Líbou“, vede paní Libuše Rohošková. Při ab-
solvování asi patnácti kilometrů navštěvujeme známá i méně 
známá místa středních Čech, cíle těchto pochodů můžete 
spatřit na našich webových stránkách. Naleznete tam i uži-
tečné odkazy na stránky Ústředí a Středočeské oblasti KČT. 
Na nich si můžete nejen naplánovat výlet a spočítat si předem 
kilometry podle rozcestníků, seznámit se s termíny turistic-
kých pochodů v zadané oblasti, ale najdete tu i podmínky 
členství a výhody, které vám přinese. Členské průkazy KČT 
umožňují díky věrnostním programům Eurobeds a Sphere 
nákupy zboží i služeb se slevami, které můžete čerpat na více 
než deseti tisících místech v České republice, na Slovensku 
a dokonce i v Rakousku. A pokud si myslíte, že pěší turistika 
je jediným programem KČT, mýlíte se. Existují sekce běžec-
ké turistiky, autoturistiky, vysokohorské turistiky i turistiky 
naboso.
Až k vám tedy jarní vzduch přinese vůni dálek a nebudete 
chtít putovat sami, vzpomeňte si na Klub českých turis-
tů a vyhledejte si výlet na stránkách www.kct-ricany.cz. 
Zveme vás na naše nejbližší pochody: 3. června se koná 
pochod „Pytláckými roklemi“ a 10. června „Za kozlem do 
Velkých Popovic“. Luďka Šplíchalová

A zase máme medaile!
TŠ Twist Říčany už začala i v letošním 
roce se zlatem. V nominaci na 
další MS a ME zvítězila v kategorii 

juniorek  do 15 let Madonna (foto), druhá byla skupina 
Queen. Také v ktg. dívek od 14 let, tedy v seniorkách, 
máme medaili, a to bronzovou. Stalo se tak 1. 4. na 

mezinárodní soutěži v Benátkách nad Jizerou. 
I v párech jsme získali medaile, bronzové,  a to 
zásluhou akrobatického páru Karolína Jílková 
- Marcel Brummer. 
Na lokální soutěží v Jinonicích zase zářily naše 
nejmladší naděje. Začínající formace Babies 
získala 8. 4. stříbrné medaile. 
Další klání a nominace na MS a ME proběhla  
v Říčanech 22. 4. , leč výsledky zveřejníme až 
v dalším čísle. Každopádně mezinárodní Jarní 
cena TŠ Twist Říčany byla pořádána za podpory 
města Říčany, respektive dotačnímu programu.  

Pokud nás čtou noví mladí zájemci, rádi je uví-
táme! 

www.tstwist.cz

Nejlepší gymnastky 
z kraje jsou z TJ Tourist

bENEŠov 8. 4. 2017 – PŘEbory 
STŘEdoČESKéHo KraJE   
V nejpočetnějších kategoriích Mladších 
žákyň (při účasti téměř 70 dívek) vybo-
jovalo pět říčanských gymnastek ze šesti 

postup na MČR ČASPV, které se bude konat v květnu. Po-
stupuje pouze čtveřice nejlepších v každé kategorii, a je to 
pro nás nejlepší výsledek v historii fungování oddílu.
Ktg. Ml. ž. I. 2008-09: 1. místo Anežka Hanzálková, 
2. místo Tereza Hrušková.
Ktg. Ml. ž. II. 2006-07: 1.místo Valerie Kroupová, 2. mís-
to Adéla Bernardová, 3. místo Tereza Šubrtová.
Gratulujeme holčičkám i trenérkám a držíme palce v dal-
ších závodech.
www.gymnastika-ricany.cz
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Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – květen 2017    

DATUm ČAS SPOrT A KATeGOrie PrOGrAm míSTO
6.5. 10.30 kopaná muži a Říčany - Luštěnice fotbalový stadion Říčany
11.5. 16.30 kopaná muži a radošovice - Březí fotbalový stadion radošovice
13.5. 10.15 kopaná žáci Říčany - Pečky fotbalový stadion Říčany

16.30 kopaná muži a radošovice - Mukařov fotbalový stadion radošovice
14.5. 10.15 kopaná dorost Říčany - Vlašim fotbalový stadion Říčany

10.15 kopaná dorost radošovice - Podlesí fotbalový stadion radošovice
20.5. 8.00 košíková přípravka turnaj sportovní hala Říčany

10.30 kopaná muži a Říčany - Pšovka Mělník fotbalový stadion Říčany
27.5. 10.15 kopaná žáci Říčany - rakovník fotbalový stadion Říčany

16.30 kopaná muži a radošovice - doubek fotbalový stadion radošovice
28.5. 10.15 kopaná dorost Říčany - Čáslav fotbalový stadion Říčany

10.15 kopaná dorost Říčany - Lety fotbalový stadion radošovice
Prosím další sportovní kluby, které pořádají sportovní soutěže na území Říčan a Radošovic a mají zájem o uveřejnění 
programu, aby poslaly své rozpisy na následující mail: jmachova@skslunecko.cz

Fuego řádí i v cizině
Naše páry nám v poslední době dělají 
jen radost a kromě vzorné reprezentace 
v Čechách se nebojí vyrazit ani na velké 
zahraniční soutěže. Ale hezky popořa-
dě.
V minulém čísle jsme vás informovali, 

že páru Filip Thein a Marie Formánková chybí poslední 
finále a pár bodů do vyšší třídy. To již od 1. dubna neplatí 
a Filip s Maruškou se tak mohou pyšnit vyšší třídou C LAT. 
Tomáši Rychtovi s Lucií Doležalovou se na dubnových 
soutěžích také zadařilo a zvládli získat všech 5 finálových 
umístění, a tak jsou také čerstvými držiteli třídy C LAT. 
I ostatním párům se velmi dařilo, ale v dubnu se se soutě-
žemi roztrhl pytel, a tak by bylo velmi zdlouhavé všechny 
výsledky vypisovat. Dohromady však naše páry z tuzem-
ských soutěží přivezly 5 zlatých, 4 stříbrné a 7 bronzových 
medailí. Z toho například 3 zlaté přivezl právě Tomáš 
s Lucií z Brna a Českých Budějovic.
Největší akcí tento měsíc byl výjezd našich párů do Berlí-
na, kde se zúčastnily jedné z největších soutěží v Němec-
ku – 45. ročníku soutěže Blaues Band der Spree. Soutěže 
probíhaly přes celé Velikonoce, od pátku až do pondělí. Ve 
standardním bloku zazářil Viktor Jarolímek s naší taneč-
nicí Veronikou Kúdelovou, když v pátek v konkurenci 64 
párů vytančili 5. místo a v sobotu mezi 65 páry skončili 
dokonce stříbrní. Po přepočtu na české body a finále je 
to tedy další pár s vyšší třídou, a to B STT. Dalším želíz-
kem v ohni byl seniorský pár Petr a Zdeňka Pánkovi. Ti se 
v pátek taktéž protančili do finále, ale v kategorii Sen I D 
STT a bylo z toho krásné 4. místo z 27 párů. Ten samý den 
startovali ještě v kategorii Sen II D STT a podařilo se jim 
ukořistit bronzovou příčku v konkurenci 20 párů. V neděli 

a v pondělí se pokračovalo latinskoamerickou částí. Té se 
v kategorii C LAT účastnil Filip Thein s Marii Formánko-
vou. V neděli se jim podařilo skončit na 27. místě ze 73 
párů a v pondělí na 40. místě ze 66 párů. Oba dva dny si 
však vybrali smůlu a byli prvním nepostupujícím párem 
do dalšího kola. O kategorii výš – B LAT, tančila další naše 
tanečnice Šárka Spáčilová se svým pražským partnerem 
Janem Havířem. Ti zvládli v konkurenci 97 párů v neděli 
vytančit 14. místo a od semifinále je tak dělil jen kousek. 
V pondělí tuto kategorii tančilo 85 párů a Šárka s Honzou 
se probojovali až do semifinále na krásné 11. místo. Všem 
párům ke skvělým výsledkům gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci.
Pro více informací navštivte naše stránky www.fuego.
cz nebo naše facebookové stránky Fuego Říčany.

Vaše Fuego
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ODDěleNí PrO DOSPělÉ 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz
Výpůjční hodiny: 
pondělí – pátek 8.30 – 18.00, sobota 8.30 – 12.00
http://knihovna.ricany.cz

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

Festival amatérské tvorby
Galerie Kotelna zve na zahájení již 10. ročníku Festivalu 
amatérské tvorby. Vernisáž se uskuteční v sobotu 6. květ-
na od 14 hod.
Tradiční festival představí tvorbu amatérských výtvar-
níků z celé české republiky. K vidění budou díla různých 
technik od malby, kresby po např. dřevěné sochy. Výstava 
potrvá do 27. 5. 2017. Vernisáž a výstava budou volně pří-
stupné veřejnosti. 
Všichni jste srdečně zváni! Michaela Kočová

co se děje v kultuře

letní přestávka v knihovně
Rádi bychom již nyní návštěvníky knihovny informovali 
o tom, co náš čeká (a nemine) letos v prázdninových mě-
sících. 
Střecha v budově Staré radnice na Masarykově náměstí, 
kde sídlí také naše knihovna, je ve velmi špatném stavu. 
Sami to zaznamenáváme po každém dešti, kdy se u nás 
zvětší a zvýrazní vlhké skvrny na stropě od zatékající vody. 
Potěšilo nás, že se v letošním roce rozhodlo o její opravě. 
Při ní se zároveň zrekonstruují dlouho nevyužívané pro-
story pod střechou, z kterých vznikne výstavní síň.
Stavební práce budou probíhat v létě, přičemž součástí 
staveniště budou také prostory knihovny. Pro knihovnu to 
znamená nutnost zcela vyklidit naše oddělení pro dospělé 
– nábytek, regály, počítače apod. A také přestěhovat cca 
50 000 knih.
Co z toho vyplývá pro naše čtenáře?
 Knihovna bude poprvé ve své historii celé prázdniny 

uzavřena.

 Knihy si bude možné vypůjčit naposledy v posledním 
týdnu před prázdninami, předpokládáme, že v pátek 
30. června (bude upřesněno).

 Výpůjční lhůty budou automaticky prodlužovány 
o dobu rekonstrukčních prací.

 Půjčené knihy bude možné vrátit až po znovuotevření 
knihovny (předpokládáme začátkem září, pokud ne-
dojde k nepředpokládanému skluzu stavebních prací), 
případně do návratového boxu před knihovnou, při-
čemž knihovna v tomto případě není schopna zaručit 
jejich odepsání z čtenářského konta v běžné lhůtě.

Čím mohou čtenáři své knihovně pomoci?
Tím, že si na prázdniny půjčí co nejvíce knih a vrátí je 
po prázdninách. Zmenší tím počet knih při jejich stě-
hování, čímž jej usnadní a sníží náklady. Počet výpůj-
ček není omezen.
 
V termínech může ještě dojít k malým změnám v souvis-
losti s postupem prací.

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

   KONCERT PĚVECKÉHO SBORU

Vox Bohemica
A. Dvořák, B. M. Černohorský, 

G. Fauré, F. Poulenc

řídí Tomáš Charvát, 
doprovází Ľubica Spurná

Neděle 21. 5. 2017 
od 17.00 hodin 

v kapli Olivovy dětské léčebny

Vstupné dobrovolné  
Tel.: 723 564 383

Těšíme se na vás!
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co se děje v kultuře
u Na zahradu muzea 
přiletěl pterodaktyl 
a zahájil tak novou 
výstavu. I vy můžete 
pomocí provázku pte-
rodaktyla rozpohybo-
vat. děkujeme žákům 
výtvarného oboru zUŠ 
za skvělou práci.

 Jakub halaš a Vla-
dimír Kořen přivítali 
autora obrazů Petra 
Modlitbu. Většina jeho 
vystavených obrazů je 
rekonstrukcí živočichů, 
kteří obývali ve své 
době české území. 

 Při cestě časem od prvohor až do čtvrtohor si můžete vyzkou-
šet, jaké to je, rekonstruovat paleontologické nálezy. 

 a jak asi vypadala vesnice lovců mamutů? Takhle si je před-
stavují žáci zŠ Magic hill. 

 Takhle asi vypadal podle nových poznatků Iguanodon, jediný 
dinosaurus, jehož kost se našla i na našem území. V době 
slavného zdeňka Buriana „běhal“ na jeho obrazech  vzpřímeně 
po dvou. 

 Vyzkoušejte správně složit kostry různých živočichů. Přemýš-
lejte, co vše podle kostry můžete zjistit a pak zkuste nakreslit, 
jak asi daný živočich vypadal. 

Fotostřípky  
z vernisáže výstavy  
„Pravěk v obrazech“
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05 květen
PRogRam 2017

PŘIPRAVU-
JEME

XAvIeR BAUMAXA 
A JAZZ PUnk tRIO 
 Pá 19 / 05 / 2017 – 20.00
   KonceRt v Rámci iDUeto toUR K novémU  
   stejnojmenémU albU.  

HAlInA PAwlOvská  
– MAnUál ZRAlé ženy
 st 07 / 06 / 2017 – 20.00
   talK show.  

Wabi Daněk a Miloš Dvořáček 
– koncert folkové legendy
 wabi Daněk s excelentním kytaristou milošem Dvořáčkem vybral a připravil 
reprezentativní průřez svojí tvorbu. Počínaje trampským hitem století Rosou na kolejích 
přes veršotepánky na názvy měst, ve kterých wabi hrál (jeden stařík za budyní, ubil 
svoji babu dyní.). Kromě největších hitů zazní upravené lidovky, skunkovky a samozřejmě 
ochutnávka posledního alba wabi a Ďáblovo stádo. na wabi Daňka se nechodí podle 
věku, náboženství, ani politické příslušnosti. jen podle nálady a chuti poslechnout  
si něco, co se z rádia zrovna každý den neozývá, ale dá to člověku víc, než celá 
aktuální top ten. Koncerty jsou vždy nabité skvělými písněmi a humorem. wabi Daněk   
a miloš Dvořáček  tvoří neopakovatelnou dvojici. Dvořáčkovo  komediantství  
a Daňkův humor jsou prostě zárukou kvality. neustále rozdávají z pódií radost  
a dobrou náladu. Kdo jednou slyšel kombinaci Daňkova podmanivého, chlapáckého hlasu  
a Dvořáčkovy virtuózní kytary, potvrdí, že  je nač se těšit.

Xavier bauMaXa a Jazz Punk Trio 
– iDueTo tour
 svérázný zpěvák, muzikant a skladatel Xavier baumaxa, vlastním jménem lubomír 
tichý vydává letos v dubnu nové album s názvem idueto. album iDUeto je devátým 
studiovým počinem Xaviera baumaxy, tentokrát věnováno Ženám, potažmo i jejich 
mužům. nekompromisní hity střídají křehké písně, takže posluchač najde vše od hip-
hopu az po šanson. Páteří alba jsou dueta s vynikajícími zpěvačkami z Čech i ze slovenska  
a na své si přijdou i fanoušci j.a.R.  Prvním singlem alba je píseň náruč, kterou spolu 
nazpívali jana Kirschner a Xavi. turne k albu idueto bude probíhat v dubnu a květnu  
ve vybraných městech v sestavě: Xavi, matěj benko (piano), Rasťo Uhrík (basa, 
kontrabas), Pavel bady Zbořil / ondřej Pomajsl (bicí).

závěrečný koncerT kPh 
– W. e. Schmidt – violoncello, Jan Simon – klavír
 na závěrečném koncertu stávající sezóny KPh přivítáme osobnost 
mezinárodního formátu, německého violoncellistu wolfganga emanuela schmidta.  
během studií na prestižní newyorské juilliard school a na musikhochschule 
lübeck se účastnil významných mezinárodních soutěží, z kterých si většinou 
odnesl 1. cenu  (bonn, christchurch na novém Zélandě, bayreuth, Paříž, moskva). 
v současnosti koncertuje s předními světovými orchestry a dirigenty po celém 
světě. je oceňován veřejností i odbornou kritikou. legendární mstislav Rostropovič 
o něm hovoří jako o jednom z nejlepších světových violoncellistů své generace. 
věnuje se také komorní hudbě, spolupracuje s osobnostmi jako jsou např.  
as lang lang, christoph eschenbach, emanuel ax, gil shaham, nicolaj Znaider, 
leonidas Kavakos, Kyoko takezawa, miriam Fried, edgar meyer a David shifrin. 
spolu s ním vystoupí známý český klavírista jan simon, absolvent hamU ve třídě 
ivana moravce. je vítězem či laureátem významných domácích i mezinárodních 
soutěží. Pravidelně vystupuje s renomovanými orchestry jako např. bbc 
symphony orchestra london, israel Philharmonic orchestra, Česká filharmonie 
a mnoho dalších. jako komorní partner kromě w. e. schmidta spolupracuje např.  
s václavem hudečkem, jiřím bártou a některými dalšími instrumentalisty. vedle 
svých uměleckých aktivit působí také ve správních funkcích (do roku 2015 ředitel   
a intendant symfonického orchestru Českého rozhlasu, nyní ředitel intergramu). 
 tímto koncertem se ( jistě důstojně) rozloučíme s letošní sezónou. Už nyní, ještě 
před jejím skončením, můžeme říci, že byla, co se týče zájmu návštěvníků i účasti 
slavných interpretů, s velkým náskokem nejúspěšnější v historii.  těšíme se na vás v další 
koncertní sezóně 2017/2018. již dnes můžeme opět slíbit účast umělců velmi zvučných 
jmen !

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

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

MOnkey BUsIness 
 Pá 05 / 05 / 2017 – 20.00
   UŽ jsi ZaPlatil Daň Z PRáva na Život?  
   Monkey buSineSS na novém  
   KlUbovém toUR 2017.  

wABI DAněk  
A MIlOš DvOřáček
 Út 09 / 05 / 2017 – 20.00
   KonceRt FolKové legenDY.  

 vá žn á huDba 

65 leT říčanSkého koMorního 
orcheSTru, 60 leT PeTra anDěla
Út j. offenbach, a. Piazzolla, j. strauss, j. s. bach, w. a. mozart, e. Kálmán, 
F. lehár.

 koncerT y 

Monkey buSineSS
Pá nový rok, nová zpěvačka, nová laserová show, nové zářivé kostýmy, nové 
aranže, nové myšlenky! trápí vás uprchlíci, manžel(ka) nebo snad berní úřad? 
Přijďte na koncert a dostane se vám rozhřešení!

 koncerT y 

Wabi Daněk a Miloš Dvořáček
Út chcete-li si s wabim zazpívat jeho Rosu na kolejích, Fotky, Ročník 
47, Píseň co mě učil listopad, nevadí, zahejkat si v hejkalovi, namoct  
si bránici při jeho verzi Quantanamery „Franta má péra”, chcete-li utéct před 
všudy přítomnou reality show, přijďte na jeho koncert, bude to pro vás rozhodně 
příjemný azyl.

 DivaDlo 

o´henry: 5 Dolarů za láSku – komedie
st hraje Dipona louňovice.

 SPolečnoS T a Ta nec 

První říčanSká veřeJná Tančírna
Čt

 koncerT y 

koncerT ke Dni MaTek
Po ZUŠ Říčany.

 koncerT y 

STeaMboaT SToMPerS
Út Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.

 koncerT y 

JoSef zíMa S kaPelou v PořaDu „kDe 
JSou Ty chvíle”
st josef Zíma s orchestrem J. Sládka. hosté: M. hanzelková a J. hrdlička. 
Uvádí: J. Suchánek.

 koncerT y 

Xavier bauMaXa a Jazz Punk Trio
Pá Koncert v rámci iDueTo Tour k novému stejnojmenému albu.

 SPolečnoS T a Ta nec 

SeTkání Seniorů – Den MaTek
Po 

 vá žn á huDba 

Wolfgang eManuel SchMiDT  
– violoncello, Jan SiMon – klavír
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 SPolečnoS T a Ta nec 

První říčanSká veřeJná Tančírna
Čt

těšíme se na vaši návštěvu!
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nebuď labuť a  ZajDi na KUltURU!
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HIty světOvýcH legenD
 st 14 / 06 / 2017 – 19.00
   letní KonceRt KYtaRového KURZU  
   jiŘího baRDY a sboRU baRDáČeK..  

ABsOlventský  
kOnceRt
 st 21 / 06 / 2017 – 17.00
   ZŠ beZRUČova.  
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První říčanSká veřeJná Tančírna
Čt

 koncerT y 

koncerT ke Dni MaTek
Po ZUŠ Říčany.

 koncerT y 

STeaMboaT SToMPerS
Út Koncert z cyklu „Jazzové večery v říčanech”.

 koncerT y 

JoSef zíMa S kaPelou v PořaDu „kDe 
JSou Ty chvíle”
st josef Zíma s orchestrem J. Sládka. hosté: M. hanzelková a J. hrdlička. 
Uvádí: J. Suchánek.

 koncerT y 

Xavier bauMaXa a Jazz Punk Trio
Pá Koncert v rámci iDueTo Tour k novému stejnojmenému albu.

 SPolečnoS T a Ta nec 

SeTkání Seniorů – Den MaTek
Po 

 vá žn á huDba 

Wolfgang eManuel SchMiDT  
– violoncello, Jan SiMon – klavír
st Koncert z cyklu „kruh přátel hudby”.

 SPolečnoS T a Ta nec 

První říčanSká veřeJná Tančírna
Čt

těšíme se na vaši návštěvu!
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nebuď labuť a  ZajDi na KUltURU!
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 st 14 / 06 / 2017 – 19.00
   letní KonceRt KYtaRového KURZU  
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19.00

11

14.00

22

19.00

30



Říčanský komorní orchestr oslaví  
65. výročí poválečné historie

Vznik ŘKO a předválečná 
historie
Říčanský komorní orchestr je sdruže-
ní neprofesionálních hudebníků s vel-
mi dlouhou tradicí. Vznik orchestru se 
datuje již k roku 1881. Tehdy byl ještě 
součástí pěveckého sboru Jablonský, 
což bylo úctyhodné hudební těleso 
s více než sto členy, jak ostatně doku-
mentuje historický obrázek. V době 
okupace r. 1941 sice vzniká samostat-
ná Říčanská filharmonie, ale orchestr 
zažívá svůj rozmach až po válce, a to 
zejména zásluhou Petra Aspidova, 
učitele hudební výchovy. 

Novodobá historie 
a osobnosti dirigentů
V roce 1952 je soubor obnoven pod 
názvem Orchestr ZK ONV v Říča-
nech a od roku 1954 jako Říčanský 
symfonický orchestr. U dirigentské-
ho pultu se vystřídá celá řada osob-
ností. Po odchodu Petra Aspidova 
vede orchestr v 60. letech František 
Fořt, ředitel hudební školy při Osvě-
tové besedě v Říčanech, v 70. letech  
Milan Kašpárek, tehdejší okresní 
inspektor hudebních škol a pozdější 
šéf hudební redakce Českého rozhla-
su, a dále Pavel Mašek, místní lékař 

a znamenitý amatérský hudebník. 
V této době se orchestr začíná věno-
vat více komorním dílům, a proto je 
přejmenován na Říčanský komorní 
orchestr.
V 80. a 90. letech se orchestru na té-
měř 20 let ujímá Zdeněk Vaníček, flét-
nista České filharmonie, mimocho-
dem nejstarší žijící filharmonik, který 
orchestr formuje umělecky a předává 
mu bohaté zkušenosti ze své kariéry. 
Po odchodu Vaníčka se orchestru ují-
má Josef Brázda, hornista a učitel na 
místní ZUŠ, krátce orchestr dirigují 
i studenti hudební akademie, Jan Ry-
bář a Ondřej Scholtz. Od r. 2006 do 
r. 2015 vede ŘKO Pavel Chovanec, 
absolvent studia hry na violoncello 
a dirigování na pražské a moskevské 
konzervatoři. 

Současné vedení orchestru
Od září 2015 přebírá vedení orches-
tru Petr Anděl, který má za sebou 
bohatou hudební kariéru v několika 
českých i zahraničních orchestrech 
a v současnosti působí jako houslista 
v orchestru Národního divadla v Pra-
ze. Kromě toho ještě vyučuje hru na 
housle a souborovou hru. Význam-
ným vkladem Petra Anděla jsou jeho 
bohaté zkušenosti a hlavně cit pro 
výběr skladeb a jejich aranžmá. Díla 
totiž cíleně upravuje tak, aby vhodně 
odpovídaly nástrojovému obsazení 
orchestru a hudebním schopnostem 
hráčů.  

Pěvecký sbor Jablonský se symfonickým orchestrem, předválečné období.   
(zdroj Muzeum Říčany).

zdeněk Vaníček mezi svými přáteli z orchestru 2016 (foto 
Jaroslav Kotek).

co se děje v kultuře

Současná podoba ŘKo : adventní koncert 2016 se sborem 
canticorum iubilo, diriguje Petr anděl (foto oldřich Trégl).
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Složení orchestru a hosté
Orchestr má v současné podobě ko-
lem dvaceti stálých členů. Repertoár 
orchestru je rozsáhlý, od barokních 
autorů až po modernu převážně v ko-
morním obsazení. Orchestr zařazuje 
do svých koncertů i skladby pro sólové 
nástroje a opakovaně doprovází řadu 
profesionálních sólistů. V nedávné 
době to byl např. houslista Jan Mrá-
ček, violoncellista Petr Nouzovský, 
violistka Kristýna Fialová, klarinetista 
Petr Sinkule, trumpetista Jan Vitinger 
a řada dalších. Orchestr podporuje 
mladé talenty, a proto dává možnost 
úspěšným absolventům Základní 
umělecké školy v Říčanech zúčastnit 
se sólově vystoupení. Taktéž zve ke 
spolupráci regionální pěvecké sbo-
ry - například Sukův komorní sbor 
z Benešova, Canticorum iubilo a dal-
ší. ŘKO tradičně koncertuje zejména 
v Říčanech a okolí. Za zmínku stojí 
oblíbené jarní koncerty na Konopišti.

Výročí 
Tento rok je výjimečný – nejen, že 
orchestr slaví 65 let své existence, 
ale i jeho umělecký vedoucí Petr An-
děl oslaví kulaté životní jubileum. 
Tato výročí bychom chtěli náležitě 
připomenout sérií jarních  koncertů 
s pestrým programem a také počtem 
vystoupení. Kromě Říčan plánujeme 
koncert v Mnichovicích, Strančicích, 
Soběhrdech, Konopišti a v jednání 
jsou ještě i další místa. 

Jubilejní koncert
Jarní „jubilejní“ koncert se bude ko-
nat v KC Labuť v úterý 2. května od 
19:30 hod. Program bude rozmanitý 
nejen z hlediska repertoáru, ale i sólis-
tů. Navíc bychom rádi při příležitosti 
koncertu vystavili ukázky historických 
programů a fotografií, které poskytlo 
Říčanské muzeum a členové ŘKO.
V první části koncertu uslyšíme kla-
sické skladby – úvodem zazní krátké 
dílo C. Jouberta pro sólovou trubku 
v podání studentky hudebního gym-
názia Julie Bálkové. Těžištěm budou 
dva koncerty J. S. Bacha – první pro 
sólový hoboj a housle v podání Petra 
Anděla (housle) a jeho dcery Štěpán-
ky Andělové (hoboj); druhý pro dvoje 
housle – jeden part zahraje opět Petr 
Anděl a druhý Gretti Marinova Kal-

čeva, která je již našim posluchačům 
známa. Závěr první části bude patřit 
Mozartově předehře k opeře Figaro-
va svatba.
Ve druhé části večera se přeneseme 
do světa populárních a operetních 
melodií. Zazní skladby F. Lehára, J. 
Strausse, E. Kalmána a dalších. Jako 
sólisté se představí trumpetista Jan 
Vitinger, jež  s orchestrem vystupuje 
opakovaně, a sopranistka Miroslava 
Časarová.
Milí posluchači a příznivci Říčanské-
ho komorního orchestru, těšíme se 
na další setkávání a věříme, že si naše 
vystoupení nenecháte ujít a že se pro 
Vás stane inspirací.

Milan Pračka

co se děje v kultuře

Kostel sv. Petra a Pavla, Říčany
Pátek 12. 5. 2017 v 19 hod.

Koncert k poctě 
Josefa Suka
irena Chřibková – varhany
Jan Adamus – hoboj, anglický roh 
magdaléna Podlucká – housle

Program: J.S.Bach, Pachelbel, 
Suk, Mozart aj.

Vstupné dobrovolné: výtěžek bude 
věnován na údržbu varhan

Koncert se koná  s podporou města 
Říčany 



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

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

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

Výstava Pravěk  
v obrazech
od 30. března do 20. srpna 2017
Na vystavených obrazech ožívají zka-
meněliny živočichů, kteří obývali naši 
planetu před mnoha miliony let, ale 
i nedlouho před příchodem člověka. 
Výstavu doplňují zkameněliny a vý-
tvarné práce žáků ZUŠ Říčany.
K výstavě je připravena výtvarná 
dílna pro veřejnost i školy.

co se děje v kultuře

DOPrOVODNý PrOGrAm 
K VýSTAVě 

Tisk na textil:  
Trilobiti a dinosauři
neděle 28. května od 14:00 do 16:30, 
muzeum
Přijďte se seznámit s technikou sí-
totisku, potisknout si originálními 
autorskými motivy tričko, tašku nebo 
látku. Na výběr bude více než 15 mo-
tivů, poprvé budeme tisknout nové 
obrázky - trilobity a kostru dinosau-
ra. Přineste si vlastní trička.  

Cena tisku: 50 Kč/kus 
dílnu povede Carolina Sidon.
rezervace: tel.: 323 603 161
edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 

Na dalekou Sibiř za dobou 
ledovou
středa 31. května od 18:00, muzeum
Jak vypadala naše krajina v době le-
dové? Byla to jen mrazová pustina 

se zakrslými keříky? Jak se tu mohla 
uživit mamutí stáda? Vypravíme se 
hledat na dalekou Sibiř krajinu, kte-
rá by se podobala té naší, jejíž obraz 
si vytváříme na základě nálezů pylu 
a rostlinných zbytků. 

Přednáší paleoekolog Petr Pokor-
ný z Centra pro teoretická studia UK 
a AV ČR.
vstupné: 30 Kč

Noc netopýrů
pátek 19. května od 19:30, Říčanská 
hájovna
Pro všechny, kteří mají zájem blíže 
poznat tajemný svět létajících savců, 

je připravena přednáška s promítá-
ním a setkání s ochočenými trvale 
handicapovanými netopýry. Děti si 
budou moct vyzkoušet drobné kvízy 
a hádanky. Od 21:00 bude následovat 
vycházka k Srnčímu rybníčku, spoje-
ná s pozorováním netopýrů pomocí 
ultrazvukového detektoru.  
vstupné: 50 Kč

Odpoledne v zahradě: 
rostliny pod mikroskopem
sobota 20. května od 14:00 do 18:00, 
zahrada muzea
Přijďte si prohlédnout, co roste a kve-
te v muzejní zahradě. Pod mikrosko-
pem prozkoumáme povrchy různých 
listů a květů, řezy kořeny i stonkem 
rostlin.

V zahradě můžete posedět, pozoro-
vat papoušky ve voliéře, vyzkoušet 
Hnízdo na stromě, vodní koryta a dal-
ší interaktivní prvky. Přineste si deku 
na posezení v trávě.
Zahradou vás provede Jana Kreidlo-
vá. Mikroskopování povede Renáta 
Schnablová. 
V případě deště budeme mikroskopo-
vat v muzeu.
Akce je pořádána v rámci oslav Dne 
fascinace rostlinami.

vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč (zahrnuje i vstup na výstavu 
Pravěk v obrazech)

Zvýhodněné vstupné na akce v geo-
parku i v muzeu: 120 Kč, děti 60 Kč, 
rodinné 300 Kč
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Ze SbíreK mUZeA: 
ŘíČANSKÉ PŘeTiSKy PrOTeKTOráTNíCH ZNámeK

Didaktické centrum geologie: 
rozkvetlý geopark
sobota 20. května od 14:00 do 18:00

Přijďte si užít květnové odpoledne 
mezi rozkvetlé skalky v geoparku. 
Společně prozkoumáme fascinující 
přizpůsobení rostlin životu ve vy-
prahlé půdě mezi kameny.
Jak to že některé rostliny vydrží bez 
zálivky? Které mají tak dlouhé koře-
ny, že je nepřesadíte, ani kdybyste se 
rozkrájeli? Budeme pozorovat také 

opylující čmeláky a včely samotářky 
a ukážeme si, co potřebují k hnízdění.
Dozvíte se, kterým rostlinám nejvíc 
chutnají vápencové skalky a které ra-
ději sázet do kyselého substrátu.
Akce je pořádána v rámci oslav Dne 
fascinace rostlinami.

vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč
Zvýhodněné vstupné na akce v geo-
parku i v muzeu: 120 Kč, děti 60 Kč, 
rodinné 300 Kč

V květnovém Kurýru představíme 
předmět, který nám přiblíží drama-
tické chvíle povstání českého lidu 
roku 1945. Jsou to protektorátní 
poštovní známky přetištěné atribu-
ty obnovené Republiky, konkrétně 
jejich říčanská emise.
S blížícím se koncem války se 
domácí odboj připravoval na 
vystoupení proti okupační moci. 
Součástí příprav byly i plány 
symbolického vyjádření obnove-
né státnosti. V Říčanech se proto 
zrodil nápad přetisků, vždyť poš-
tovní známka i přes svou užitnou 
funkci nese politický význam. 
Nebyla to myšlenka zcela nová. 
Poštovní známky se přetiskovaly 
již po převratu v roce 1918. Teh-
dy se tak dělo ovšem ve vládní re-
žii a spíše z praktických důvodů, 
jelikož mladá Republika v prv-

ních týdnech a měsících nedispono-
vala vlastními známkami.
V roce 1945 měla protektorátní pošta 
dostatečnou zásobu známek, ovšem 
na většině byla podobizna Adolfa 
Hitlera. Říčanští si tedy opatřili štoč-
ky, a když 5. května vystoupil český 

odboj z podzemí, nově ustanovený 
Revoluční národní výbor v Říčanech 
převzal zásobu známek z místní pošty 
a nařídil přetisk. Ten provedla říčan-
ská tiskárna Petra Duška. 
Přetisk sestával z malého českoslo-
venského znaku a nápisů „ČES-

KOSLOVENSKO“ a „PRAVDA 
VÍTěZÍ!“. Přetištěné známky 
pak byly užívány do 10. května, 
kdy Ministerstvo pošt tuto praxi 
zakázalo. K podobným přetis-
kům totiž docházelo i jinde, ov-
šem ne vždy od osob povolaných. 
Říčanští však vždy trvali na tom, 
že v jejich případě se jednalo o le-
gální přetisky, neboť byly vydány 
Národním výborem v rámci jeho 
úřední pravomoci vycházející 
z legislativy právoplatné česko-
slovenské (exilové) vlády.

Jan Andrle

co se děje v kultuře

Řezání a broušení kamenů
sobota 27. května od 10:00 do 15:00, 
Didaktické centrum geologie
Přijďte se podívat, jak se řežou 
a brousí horniny v geologické labo-
ratoři. Přineste si i svůj vlastní kamí-
nek. Rozřízneme ho a vy si kamínek 
zkusíte vyleštit. Vyrýžujte si na pa-
mátku české granáty (5 kusů/osoba).
Geoparkem vás provede Pavel Bed-
nář, ředitel 1. ZŠ Říčany.

vstupné: 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč
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informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 20.8. Říčany Podivuhodný pravěk – Výstava v Muzeu.

2.5. Říčany 19.30 65 let Říčanského komorního orchestru – 60 let Petra Anděla. Kulturní centrum Labuť.

5.5. Říčany 20.00 Monkey business – Monkey Business na novém klubovém tour 2017. Nový rok, nová zpěvačka, nová laserová show, nové zářivé 
kostýmy, nové aranže, nové myšlenky. Vstupné 290 Kč, na místě 350 Kč. Kulturní centrum Labuť.

6.5. Senohraby 6.00-17.00 okolo hvězdárny k Ladově chalupě – 47. ročník turistického pochodu a cyklojízky. Pěší trasy 8, 15, 20, 31, 51 km, cyklistické trasy 
23, 49, 68 km. Startovné 30 Kč, děti 20 Kč. Prezentace, start i cíl - chata lyžařského oddílu Senohraby Žlábka - Vávrův palouk.

9.5. Říčany 20.00 Wabi daněk a Miloš dvořáček – Koncert v Kulturním centru Labuť.

10.5. Kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – Klub U Boudů.

10.5. Říčany 19.30 o´Henry: Pět dolarů za Lásku – Komedii hraje divadlo Dipona Louňovice. Kulturní centrum Labuť.

12.5. Říčany 19.00 Koncert k poctě Josefa Suka – Koncert v kostele - J. S. Bach, Pachelbel, Suk, Mozart a další. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude 
věnován na údžbu varhan v kostele sv. Petra a Pavla.

12.-13.5. Jevany 9.00-17.00 dny otevřených dveří – Středisko okrasných a lesních školek Jevany vás zve na ukázku jednotlivých pracovišť. Hodinová 
procházka s výkladem, občerstvení, cenové zvýhodnění rostlin a zboží.

12.5.-
14.5.

Všestary 18.00 dobrodružná výprava za zlatem – Tátové a děti od 6 do 12 roků se mohou zúčastnit expedice, jejímž cílem je prozkoumat 
Měsíční údolí. Pořádá Klub dětí a mládeže Čtyřlístek.

14.5. Světice 14.30-18.00 vítaní ptačího zpěvu  – Povídání o ptácích, jejich životě, o tom, jak jim můžeme pomáhat. Naučíte se poznávat nejběžnější druhy 
podle hlasu, ukázka kroužkování. Bojovka pro děti i rodiče. Říčanská hájovna.

14.5. Říčany 9.08 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Stříbrná Skalice - Vlkančice - Sázava, 15 km. Odjezd autobusem ze stanice Říčany 
k žel.st. Přihlášky na 723 513 431 nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

15.5. Říčany 17.30 Koncert ke dni matek – Koncert ZUŠ Říčany, Kulturní centrum Labuť.

17.5. Říčany 19.30 Josef Zíma – Josef Zíma s orchestrem. Kulturní centrum Labuť.

18.5. Průhonice
10.00 

a 16.00

Seznámení s Průhonickou botanickou zahradou – Provázení po sbírkách botanické zahrady, dřeviny, jarní cibuloviny a první 
kosatce. Seznámení s původem a šlechtěním vybraných skupin okrasných rostlin. Akce probíhá v rámci Dne fascinace rostlin. 
Botanická zahrada, vstup z parku.

18.5. Uhříněves 15.00 Kavárenské posezení s dílnou - mozaika – Zdobení zrcátka, cena 100 Kč. Divadelní kavárna Divadla U22.

19.5. Říčany 19.30 Noc netopýrů – Přednáška s promítáním a setkání s ochočenými trvale handicapovanými netopýry. Děti si budou moci vyzkoušet 
drobné kvízy a hádanky. Od 21 hod vycházka k Srnčímu rybníčku. Vstupné 50 Kč. Říčanská hájovna.

19.5. Říčany 20.00 Xavier baumaxa a Jazz Punk Trio – Koncert v rámci IUETOTOUR k novému stejnojmenému albu. Vstupné 220 Kč, na místě 
250 Kč. Kulturní centum Labuť.

20.5. Kolovraty 7.45-16.00 rybářské závody – 7. Kolovratské závody pro děti a dospělé. Startovné 200 Kč, děti 100 Kč. V ceně startovného porce grilované 
vepřové kýty a pivo nebo limo. Pro nejúspěšnější diplomy, ceny, putovní pohár. Kolovratský rybník.

20.5. Štiřín 9.00 rozkvetlý Štiřín – 14. ročník akce pro veřejnost.

20.5. Mnichovice 14.00-16.00 Mnichovické kramaření – Vystoupení hudebních skupin: Z Heců, Fusion Eichler trio, Pavel Petran a kapela, Pankix, Projekt 76. 
Vystoupení žáků MŠ a ZŠ, taneční skupiny Podkovička Mirošovice a roztleskávačky, taneční skupiny Team GJ. Masarykovo nám.

20.5. Říčany 14.00-18.00 rozkvetlý geopark – Květnové odpoledne mezi rozkvetlými skalkami v geoparku. Pozorování čmeláků a včel samotářek. Vstupné 
80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 200 Kč. Geopark.

20.5. Říčany 14.00-18.00 rostliny pod mikroskopem – Květnové odpoledne mezi rozkvetlými skalkami v geoparku. Pozorování čmeláků a včel samotářek. 
Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 200 Kč. Geopark. Akce je pořádána v rámci oslav Dne fascinace rostlin. 

27.5. Říčany 9.00-15.30 Říčanský dvojblesk aneb Holomajzna – 5. ročník netradičního šachového turnaje dvojic. Kulturní centrum Labuť.

27.5. Říčany 10.00-15.00 Řezání a broušení kamenů – Didaktické centrum geologie při 1. ZŠ na Masarykově náměstí.

27.5. Říčany 11.00 bEEr FEST – Obecní festival piva a síly v Říčanech. Hry a soutěže pro děti i dospělé, kapely, minipivovary, zábava, piknik, jídlo. 
Vstup zdarma. Lázeňská louka.

27.-28.5. Kunice dětský den a výstava veteránů – Zámek Berchtold

28.5. Říčany 10.00 dětský den  – Dětský den se skřítkem Strašílkem u sokolovny v Radošovicích. Dobrodružná hra, dětský kabaret, hry a soutěže, 
ukázky činnosti policie a hasičů.

28.5. Říčany 14.00-16.00 Tisk na textil: Trilobiti a dinosauři – Technika sítotisku. Potisk vlastního trička, tašky nebo látky. Cena 50 Kč. Muzeum.

28.5. Kolovraty 16.00-17.00 Kolovratská 75 – Závod na běžeckých lyžích opatřených vázáním typu 75. Startovné 10 Kč, start na rozcestí na Mlýnském okruhu 
a okruhu na Předevsi.

31.5. Říčany 18.00 Na dalekou Sibiř za dobou ledovou – Přednáška o tom, jak vypadala krajina v době ledové a jak se mohla uživit mamutí stáda. 
Přednáší paleoekolog Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia UK a AVČR. Vstupné 30 Kč. Muzeum.

ladŮv kraj a okolí...
kultuRNí A SPoRtoVNí kAleNdáŘ 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů

co se děje v kultuře

78 texty.kuryr@ricany.cz



historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Snímek, který pochází patrně z doby kolem poloviny 20. let 20. století, ukazuje pohled na vyšlapanou pěšinu 
v místech dnešní aleje v Scheinerově ulici s nádražím v pozadí. Údolní sníženina bývala před staletími vlhkým 
místem s rybníkem Bezděkovem. rybník se rozléhal přibližně od levého okraje snímku, kde dnes stojí bytové 
domy Na Fialce, až po ulici 17. listopadu, kde byla hrázka. Na snímku si povšimněme i několika rodinných 
domků, které ve své základní podobě přečkaly do dnešních dob, především při Scheinerově ulici.


