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Hlavní téma:

Pébéčko v Říčanech
Již jsou známé výsledky prvního hlasování



Kateřina Lauerová  
tisková mluvčí města  
a koordinátorka PB

Říčany překvapily příjemně

Jsem ráda, že jsem v roli koordinátorky projektu Překvapte Říčany mohla být u vzniku procesu, který se ve 
světě stal pevnou součástí veřejného života a věřím, že i v Říčanech natrvalo zakoření.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří s námi participovali, chcete-li účastnili se, zapojili se. 
Překvapením byla nejen vysoká účast navrhovatelů a počet námětů, ale i konečný počet přes tisíc hlasují-
cích, kteří se tím do celého pébéčka zapojili. Je to počet, který nám mnohá daleko větší města, mohou jen 
závidět. Bylo o čem hlasovat. Sešlo se 19 kvalitních projektů na zlepšení veřejného prostoru, o jehož další 
podobě mohl rozhodnout každý z nás – obyvatel Říčan.

Zapojení občanů do rozhodovacích procesů, zprůhlednění a zpřístupnění rozdělování veřejných zdrojů, 
to jsou jen některé z přínosů celého procesu a důvod, proč mnohá progresivní města a obce obdobný pro-
ces organizují. Osobně považuji za mnohem důležitější aspekt posílení sounáležitosti obyvatel s městem 
či s konkrétní lokalitou, ve které žijí. Protože to, na čem se sami podílíme, čemu věnujeme čas a energii, 
toho si také více ceníme.

Naše „překvapitele“ čeká další etapa, a to realizace jejich projektu, na které se také mohou podílet. V tuto 
chvíli je již zastupitelstvem schválený investiční záměr projektu B+R parkoviště a další projekty umístěné 
na předních dvou příčkách obou kategorií se připravují k realizaci. I tato fáze pro nás bude nová, stejně 
jako byl celý průběh procesu, kterému se vžil název pébéčko. Pochvalu za první ročník nám vyjádřili i men-
toři z D21, kteří pébéčka pořádají či sledují celosvětově. I jim patří velký dík za podporu.

Doufám, že zastupitelé dají zelenou projektu Překvapte Říčany i do dalších let a umožní tím motivovat 
aktivní spoluobčany našeho města napříč věkovými a zájmovými skupinami. Věřím, že pébéčko může být 
klíčový komunikační prostor mezi radnicí a občany. Ráda opět poznám další Říčaňáky, kteří jsou ochot-
ni investovat svůj čas, svoji kreativitu a nadšení. Rádi bychom se na podzim vašimi náměty nechali opět 
překvapit.

Slovo úvodem
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upravit nebo zkrátit. za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň 
prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý 
textový i obrazový materiál.

Uzávěrka pro příští číslo je ve čtvrtek 
17. srpna pro příspěvky a 18. srpna pro 
inzerci.

Příští vydání bude distribuováno  
1. až 3. září 2017.

Na obálce: Turnaj v ragby pro říčanské 
školáky a studenty zorganizovalo Žákovské 
zastupitelstvo.

Foto: rudolf Flachs
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PÁ      25. 8.     18.00     NA RYCHTĚ                           SAX&RHYTHM

SO      26. 8.     17.00     MARVÁNEK              JAZZMAZEC

NE      27. 8.     18.00     FIALKA             METROPOLITAN JAZZ BAND

PO      28. 8.     20.00     LABUŤ            ELENA SONENSHINE TRIO 

ST       30. 8.     18.30     PAVILON                 JANA KOUBKOVÁ QUARTET

ST       30. 8.     18.00     OLIVOVNA            JAZZ COMBO (BORKEN, SRN), SAMBABAND, 

               ROCK BAND „PUNCH´N´JUDY“ (BORKEN, SRN),

               SAX&RHYTHM JUNIOR, TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ ŘÍČANY

ČT       31. 8.     18.00     STEAM COFFEE       OLD FASHION TRIO 

PÁ         1. 9.     19.00     U ANEŽKY            JAZZ M.

PÁ         1. 9.     18.00     JUREČEK            JAZZ COMBO (BORKEN, SRN),

                ROCK BAND „PUNCH´N´JUDY“ (BORKEN, SRN)

SO         2. 9.     19.00     JUREČEK            SWING STUDIO KARLOVY VARY

25. 8. – 2. 9. 2017 
ANEB TÝDEN JAZZU V ŘÍČANECH 
POHODA DŽEZ 

Jazz_kurýr_NEW_oprava_165x245.indd   1 21.6.2017   8:55:46



Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 14. 6. 2017
u Zastupitelstvo souhlasilo s úpravami rozpočtu – přijalo 
kupříkladu závazek financování 2. a 3. etapy na výstavbu 
Sportovišť u Říčanského lesa z rozpočtu města na rok 
2018 ve výši 16.622.000 Kč. Zároveň souhlasilo s uvol-
něním částky 800.372 Kč z rezervy FRM na realizace na-
fukovací haly ještě letos. Dále zastupitelé podpořili dotaci 
HZS Středočeského kraje na nákup speciální techniky 
nebo zastupitelé podpořili částkou 73.400 Kč bruslení 
seniorů.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením dohody o spolu-
práci mezi městy Říčany a Borken.
u Zastupitelé odsouhlasili znění Memoranda pro Pražský 
okruh do roku 2022.
u Zastupitelé dlouze diskutovali a následně podpořili 
investiční záměr „Revitalizace nádražní budovy Říčany“. 
V budově by mělo vzniknout sídlo Městské policie Říčany, 
nájemní byty a kavárna, tak jak v hlasování Řídím Říčany 
doporučili občané města. 
u Zastupitelstvo schválilo investiční záměr Sanace stoky 
A – úsek od Cesty Svobody k Rýdlově ulici.
u Zastupitelstvo si vyhradilo právo schválit dopravní stu-
dii pro lokalitu Interiér, která je požadována jako podklad 
pro řešení regulačního plánu č. 17 lokality Interiéru, jak 
je uvedeno v Zadání regulačního plánu 17 lokalita „Ko-
merční zóna Interiér“. Projednání a hlasování o dopravní 
studii bude probíhat až po nabytí právní moci stavebního 
povolení jihovýchodní části Pražského okruhu tedy stavby  
SOKP 511.
u Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Říčany, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vy-

hláška města Říčany č. 11/2016 o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností ve městě Říčany v tom smys-
lu, že do čl. 3 – „Omezení činností“, se vkládá nový odst. 
3) ve kterém jsou jmenovitě uvedeny akce a vymezuje se 
v souvislosti s konáním těchto akcí doba nočního klidu od 
02.00 hod. do 06.00 hod. následujícího dne.
u Velkou změnou prošel proces spoluúčasti občanů na in-
frastruktuře města při výstavbě nových nemovitostí. Za-
stupitelé na návrh starosty zrušili vyhlášku za zhodnocení 
pozemku. Na jejím uplatňování se mezi sebou názorově 
střetla ministerstva financí a vnitra. Z důvodu nejasného 
výkladu se zastupitelé vrátili k systému tzv. Zásad pro 
výstavbu, kde dominantním nástrojem budou plánovací 
smlouvy se stavebníky. 
u Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o petici „Ne 
poplatku za zhodnocení pozemku v důsledku možnosti 
napojení na plánovaný vodovodní řad“, kterou podepsalo 
107 občanů.
u Zastupitelé otevřeli cestu pro koupi pozemků Českých 
drah, které budou využity pro parkování u nádraží.
u Hospic Dobrého pastýře získá díky Říčanům dotaci ve 
výši 70.000 Kč z humanitárního fondu na úhradu nákladů 
spojených s provozem domácí hospicové péče 
u Zastupitelé také reagovali na výsledky participativního 
rozpočtování a podpořili Investiční záměr B+R Říčany – 
tedy chráněného parkoviště pro kola v blízkosti železniční 
stanice Říčany.

Zastupitelé projednali celkem 26 bodů,  
kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz       

Krátce z rady 25. 5. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy se Středočeským 
krajem. Předmětem bude zřízení služebnosti inženýr-
ských sítí vybudovaných na základě stavby „Kanalizace 
a vodovod Strašín“ ve prospěch města za celkovou cenu 
317.979 Kč (vč. DPH).
u Radní odsouhlasili rámcové smlouvy na zajištění ob-
vyklých prací v lese – těžbu a výsadbu nových stromů.
u Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit in-
vestiční záměr Sanace stoky A – úsek od Cesty Svobody 
k Rýdlově ulici.
u Kancelář Blank Page, s.r.o. navrhne a postaví architek-
tonické prvky ve veřejném prostoru v Říčanech. Projekto-
vání a realizace bude stát 155.555 Kč bez DPH.
u Radní odsouhlasili výběr dodavatele firmu Monotrend, 
s.r.o, pro instalaci dvou nových herních prvků na dětská 
hřiště Družstevní a Jizerská v Říčanech. 
u Ve věci veřejné zakázky č. 7/2017 Sportoviště u Ří-
čanského lesa vybrala rada dodavatele společnost PORR 
a.s., jehož nabídková cena činí 42.337.487,23 Kč včet-
ně DPH. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo.
u Zastupitelstvu rada doporučila schválit pro rok 2018 
přijetí závazku k financování druhé a třetí etapy výstavby 

Sportoviště u Říčanského lesa ve výši 21.115.756,07 Kč 
včetně DPH. 

Krátce z rady dne 1. 6. 2017
u Rada schválila uzavření dodatku se společností Porr 
s.r.o., kterým se stanovují vícepráce a méněpráce, včetně 

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

 řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

termín bude upřesněn během prázdnin,  
sledujte web města

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

 Vladimír Kořen, starosta města
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Informace z radnice

Pravidelná setkání s vedením 
města se v letních měsících 

nekonají, další setkání  
bude v září.

Z  
OČí  
DO  
OČí

DPH od společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Město získalo 
dotaci 200.000 Kč právě na podporu elektromobility.
u Rada souhlasila s pořízením vozu Škoda Octavia Com-
bi, Active 1,4 TSI, GTEC za cenu 379.888 Kč vč. DPH. 
Osobní automobil CNG pro Městskou policii  bude zakou-
pen u společnosti AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na zajiš-
tění činnosti TDI, BOZP a technické pomoci při realizaci 
stavby Sportoviště u Říčanského lesa. Zajistí ji společnost 
Kucik s.r.o. za cenu 124.080 Kč bez DPH. 
u Rada vybrala dodavatele ve věci veřejné zakázky č. 
3/2017 Nájem zařízení pro měření rychlosti ve správním 
obvodu ORP Říčany. Souhlasila s uzavřením smlou-
vy s konsorciem AŽD Praha s.r.o. a CAMEA, spol. s r.o. 
Předmětem smlouvy bude nájem zařízení pro měření 
úsekové rychlosti a ve vybraných lokalitách pro detekci 
nákladních vozidel, za celkovou cenu 30.487.489 Kč vč. 
DPH za pět let plnění.

změny stavbyvedoucího a změny úhrady faktur v rámci 
projektu „Rekonstrukce a dostavba chodníků podél ko-
munikace II/101“. Schválila převod částky 236.071 Kč vč. 
DPH z rezervy rady.  
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s dodava-
telem RADKEM HEROLDEM. Za cenu 450.000 Kč vč. 
DPH dodá a instaluje prvky na dětské hřiště Čapkova.
u Nové dětské hřiště vznikne v Roklích, v Kuří za cenu 
135.282 Kč vč. DPH. Radní souhlasili s podpisem smlou-
vy se společností ALESTRA, s.r.o., která prvky dodá a na-
instaluje.
u Rada souhlasila se snížením výše nájemného za dlou-
hodobý pronájem zrcadlových sálů sportovní haly a malé 
tělocvičny 2. Základní školy Bezručova Říčany.
u Rada doporučila Zastupitelstvu uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s TŘI, o.p.s. o poskytnutí individuální dotace 
a uvolnění částky ve výši 70.000 Kč z humanitárního fon-
du na úhradu nákladů spojených s provozem domácí hos-
picové péče Hospice Dobrého pastýře.
u Radní schválili uvolnění částky 35.695 Kč včetně DPH 
z rezervy Rady města Říčany ve FRM na vícepráce na vy-
projektování chodníku v ulici Zborovská.
u Provádění technického dozoru výstavby, BOZP, tech-
nickou pomoc při kolaudaci na investiční akci „Půdní 
vestavba č. p. 83, Masarykovo náměstí“ bude provádět 
společnost Kucik s.r.o. o za celkovou cenu 36.960 Kč vč. 
DPH, odsouhlasila to rada. 
u Rada doporučila Zastupitelstvu vyhradit si právo 
schválit dopravní studii pro lokalitu Interiér, která je po-
žadována jako podklad pro řešení regulačního plánu č. 
17 lokality Interiéru, jak je uvedeno v Zadání regulačního 
plánu 17 lokalita „Komerční zóna Interiér“. Doporučila 
též přijmout usnesení o tom, že projednání a hlasování 
o dopravní studii bude probíhat až po nabytí právní moci 
stavebního povolení pro SOKP 511.
u Rada vyčlenila ze své rezervy částku 185.056 Kč vč. 
DPH na zajištění úklidu Marvánku (péče o pláž, sběr řas 
a nečistot z hladiny vodní plochy).

Krátce z rady dne 8. 6. 2017
u Rada schválila roční účetní závěrky základních a ma-
teřských škol a dalších zřízených příspěvkových organi-
zací. Odsouhlasila rozdělení zlepšených hospodářských 
výsledků za rok 2016. Rada vzala na vědomí hospodaření 
příspěvkové organizace MŠ Zahrádka a uložila ztrátu ve 
výši 19.445,21 Kč vykrýt z rezervního fondu.
u Rada souhlasila s vyhlášením architektonické soutě-
že o návrh Základní školy na Komenského náměstí, také 
schválila jmenování soutěžní poroty.
u Rada schválila návrh na dlouhodobé využití sportovišť 
ve vlastnictví města Říčany v době od 1. 9. 2017 do 30. 6. 
2018 a uložila zajistit vypracování nájemních smluv s pří-
slušnými sportovními kluby a zveřejnění využití sportovišť 
na stránkách města Říčany.
u Rada souhlasila s nákupem osobního automobilu 
„plug-in hybrid“ pro MěÚ za cenu 916.500 Kč včetně 

měSTSKý úŘaD ŘíČaNy 
hledá nové pracovníky 
na následující pozici: 

Referent sociálních věcí  
na odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví 

Termín podání přihlášek:  
25. 7. 2017 do 14.30 hod.  
Termín výběrového řízení:  

26. 7. 2017 v 9.00 hod. 
Bližší informace najdete na  

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

323 618 241 – Blanka Spolková, vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

nebo 323 618 128 – Störzerová Zdeňka, 
personální
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u Rada doporučila Zastupitelstvu schválit znění Memo-
randa pro Pražský okruh do roku 2022. 
u Revitalizace nádražní budovy dle investičního záměru 
112/2017/LAN doporučila rada Zastupitelstvu schválit 
v předloženém znění.
u Radní odsouhlasili opravu havarijního stavu hřbitovní 
zdi, K Solné stezce. Zhotovitelem bude firma RYBÁŘ sta-
vební, s.r.o., za cenu 385.523 Kč vč. DPH.
u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách 
MŠ Zahrádka, pro školní rok 2017/2018 ve čtyřech třídách 
po 28 dětech. V mateřské škole bude celkem 112 dětí. 
u Rada souhlasila s přesunem částky 53.917 Kč na finan-
cování zřízení chytacích míst pro rybáře vozíčkáře na bře-
hu Mlýnského rybníka.  
u Rada souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na rekonstruk-
ci a dostavbu chodníků podél komunikace II/101 (chod-
níky U Křížku a chodníky podél II/101) v celkové výši 
3.927.000 Kč. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na zpracování 
studie proveditelnosti „Zásobení Říčan pitnou vodou“ 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
u Radní podpořili uvolnění částky 30.000 Kč na vypraco-
vání projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinsta-
lace v budově ZUŠ Masarykovo nám. čp. 57 z rezervy rady.
u Půdní vestavbu – výstavní síň a opravu věže v budově 
MěÚ 83 provede na základě veřejné zakázky firma MO-
ZIS, s.r.o. Rada souhlasila s uzavřením smlouvy za cenu 
8.186.755 Kč vč. DPH.

Krátce z rady dne 15. 6. 2017
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku Obnova stoky B, Říčany, formou zjed-
nodušeného podlimitního řízení a jmenovala komisi pro 
otevírání, hodnocení a posouzení nabídek.
u Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu dětí v jed-
notlivých třídách Mateřské školy U Slunečních hodin 

pro školní rok 2017/2018, a to: 4 třídy po 26 dětech, 
1 třída - 25 dětí a 1 třída - 20 dětí. V MŠ bude celkem 
173 dětí. Udělení výjimky bylo radou schváleno i pro MŠ 
Čtyřlístek, a to v budově ul. Domažlická ve třídách A, B, 
C, D po 28 dětech a ve třídě E 15 dětí. V budově ul. Kolo-
vratská ve třídě A 10 dětí, B 16 dětí a C 14 dětí, tj. celkem 
167 dětí.
u Z humanitárního fondu rada schválila uvolnění 
částky 10.000 Kč pro organizaci HEWER, z.s. na po-
skytování sociální služby – osobní asistence pro klienty 
z Říčan. Individuální dotace 40.000 Kč bude poskyt-
nuta i na provoz pobytové sociální služby pro seniory 
z Říčan pro Centrin CZ, s.r.o. 40.000 Kč bylo radními 
schváleno i pro společnost PORTUS PRAHA, z.ú., a to 
na úhradu nákladů spojených s využíváním sociální 
služby.
u Radní schválili dar 8.000 Kč z rezervy starosty spolku 
Jureček z.s. na ceny pro 14. ročník fotbalového turnaje 
„Jurečkovská trefa“.
u Rada souhlasila s poskytnutím účelového příspěvku 
5.000 Kč z rezervy starosty 3. ZŠ U Říčanského lesa na 
vystoupení Jana Ondera. 
u Stavbu „Rozšíření komunikace Mánesova mezi ul. 
Nerudova a Sokolská“, za cenu 1.767.002,70 Kč včet-
ně DPH, bude realizovat HES Stavební, s.r.o. Uzavření 
smlouvy o dílo odsouhlasila rada.

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

Vypnutí veřejného 
osvětlení 
dne 15. 8. 2017 bude vypnuto 
veřejné osvětlení z důvodu pořádání 
veřejné akce – projekce v letním 
mobilním kině.  Osvětlení bude 
vypnuto pouze na Masarykově 
náměstí do 23:00 hod.

Václav Horník
Odbor správy majetku

Informace z radnice

Děkujeme naší kolegyni Jitce Jančíkové  

za několikaletou svědomitou práci v redakční radě 

Říčanského kurýru, kterou nyní pro mateřské povinnosti 

končí. Přejeme jí příjemné chvíle strávené s rodinou.
Redakční rada
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rodí se plán nového zeleného náměstí  
v centru města

Městu Říčany se podařilo odkoupit od společnosti RIM 
ENGINEERING s.r.o. strategicky položený pozemek 
v centru města. Původně zde developerská společnost 
chtěla vybudovat bytové domy projektu rezidence Vio-
la, nicméně poloha pozemku naproti nádraží a neda-
leko centra byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pro 
vybudování zeleného veřejného prostranství. Jeho sou-
částí by mělo být menší náměstí včetně prostoru pro 
drobné obchody a služby a také místa pro krátkodobé 
parkování typu K+R, autobusovou zastávku a v nepo-
slední řadě také objekt pro parkování u nádraží, který 
však bude schován v zeleni.
„To místo každý den míjí tisíce lidí. Vedle javorové aleje se 
táhne zrezlý vlnitý plot. Na téměř půlhektarovém pozemku 
je stará polorozpadlá bouda. Myslím, že nejenom přímí 
sousedé tohoto nevzhledného místa budou rádi za změny, 
které chceme přinést,“ vysvětluje starosta města Vladimír 
Kořen (Klidné město) a dodává: „Moje představa je roz-
kvetlé náměstí s místem pro odpočinek, které bude vyvažo-
vat poměrně velkou hmotu bytových domů na Fialce.“
V druhé části město uvažuje o výstavbě nevelkého parko-
vacího domu, jehož součástí budou i obchůdky. Parkování 
v oblasti nádraží i volnočasového centra Na Fialce je velký 
problém a město si slibuje, že vytvořením objektu pro par-
kování se jej podaří vyřešit. Nepůjde však o řešení jediné 
nebo centrální, zastupitelé v červnu schválili záměr koupě 
rozsáhlých pozemků Českých drah v blízkosti trati.
Investiční oddělení MěÚ v těchto měsících připravuje in-
vestiční záměr. Jednou z variant, kterou záměr prověří, je 
vybudování parkovacího domu o 2-3 podlažích na části 
koupeného pozemku. Příprava záměru je zatím v úplných 
začátcích, proto ještě žádnou vizualizaci, kterou bychom 

představili veřejnosti, nemáme. Dominik Landkammer 
z oddělení investic, který má přípravu záměru na starosti, 
dodává: „Již teď je ale jasné, že se budeme snažit, aby se 
objekt ukryl co nejvíce do zeleně. K tomu pomůže nejen oze-
lenění střech, ale třeba i stěn budovy. Pokrytí pláště budovy 
vegetací nejen zlepší estetický dojem veřejného prostoru, ale 
pomůže třeba i v hospodaření s dešťovou vodou a zlepšení 
mikroklimatu v okolí.“

„Je mi jasné, že slovní spojení parkovací dům může poplašit 
mnohé obyvatele, kteří v lokalitě bydlí. V květnu vedoucí od-
borů říčanské radnice navštívili dva zelené domy, které jsou 
inspirací. Dům by měl být doslova schovaný v zeleni,“ vy-
světluje starosta Vladimír Kořen a dodává: „Navíc náměs-
tí si dokážu představit s množstvím vodních prvků. Chceme 
tuto citlivou část města posunout z rozpadlin k hezkému ve-
řejnému prostoru. Obyvatelé samozřejmě dostanou prostor 
pro vyjádření jejich představ.“

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany
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K létu neodmyslitelně patří voda. Živel, který je pod-
statou a nezbytnou součástí našich životů. Přinést nám 
může jak velkou radost, tak i starost. Vodu v Říčanech 
vedení radnice řeší intenzivně na vícero rovinách. Nyní 
se budeme věnovat té, která k létu neodmyslitelně patří 
– rekreační. 
Říčansko - oblast kde se snoubí krása přírody se snadnou 
dostupnosti z metropole. Oblíbeným cílem rekreantů, 
z nichž mnozí se rozhodli usadit v Říčanech natrvalo, se 
stala již se zavedením železnice koncem roku 1869. Nej-
větší rozkvět říčanských rekreačních oblastí nastal před 
druhou světovou válkou.
Prvorepublikovou slávu se podařilo vrátit oblasti kolem 
rybníku Jureček. Opravené koupaliště, vystavěné kabinky, 
sociální zařízení, fungující rychlé občerstvení a vyhlášená 
restaurace. K dispozici je kurt na plážový volejbal, dětské 
hřiště a pinpongový stůl. V letní sezóně v závislosti na poča-
sí se zde platí vstupné 50 Kč dospělí a 30 Kč děti. K dispozi-
ci je travnatá pláž s mírným vstupem do vody. Kvalita vody 
je zde kontrolována Krajskou hygienickou stanicí, která 
výsledky rozborů uveřejňuje na svých webových stránkách. 
Potkat zde můžete i rybáře, neboť se jedná o rybářský revír. 
Rybník Jureček byl odbahněn před deseti lety a další ho čeká 
letos. Po prázdninách by zde mělo dojít k vypuštění rybníku 
a jeho odbahnění, protože povodeň v roce 2013 přinesla až 
půlmetrovou vrstvu bahna. Zároveň bude provedena stabi-
lizace břehů. Na severní straně bude pravý břeh v úseku od 
restaurace Jureček až k nátoku do rybníka opevněn poho-
zem z lomového kamene. Na nátoku do rybníka bude zříze-
na průcezná hrázka z lomového kamene, která bude sloužit 
k zachycení přinášených splavenin z horního toku Rokytky. 
Hrázka bude tvořit přirozené oddělení rybníka od litorál-

ního pásma. V rámci zlepšení a zjednodušení manipulace 
s výpustným zařízením rybníka je navržena jeho úprava 
spočívající ve vybudování spodní výpusti. 
Další rybník, který čeká odbahnění, je Srnčí. Rybník je 
určen k chovu ryb a není zde povolen sportovní rybolov. 
V dubnu získalo město Říčany příslib na dotaci. Minis-
terstvo zemědělství ji poskytne z programu „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích“. Projekt pod názvem „Rekonstrukce hráze, ob-
jektů a odbahnění rybníka Srnčí“ by měl být do konce září 
vysoutěžen a následně realizován.

Potvrzeno, v marvánku se vyskytují cerkárie
Podle aktuálního sdělení Státního zdravotnického ústavu 
byly parazitologickým rozborem na Marvánku prokázány 
cerkárie, tedy larvy ptačích motolic. Larvy mohou člově-
ku způsobit kožní problémy v podobě svědivých pupínků 

Říčanské rybníky v létě

chovný rybník Srnčí čeká odbahnění.

rybník Jureček projde 
dalším odbahněním.
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a alergickou reakci. Z tohoto důvodu město Říčany nedo-
poručuje koupání v této přírodní nádrži.
Rybník Marvánek ležící na Říčanském potoce je registro-
vaný jako významný krajinný prvek. Rozsáhlou revitalizací 
prošel v roce 2015 a jeho přilehlé okolí čekají i další promě-
ny. Počítá se zde s vybudováním nového dětského hřiště, 
pláckem pro plážové sporty, zpevněním cest kolem rybníka. 
Na realizaci čeká i stavba vstupní brány s provozními pro-
story (viz vizualizace). I přes všechny úpravy vedoucí k po-
sílení rekreační funkce okolí Marvánku není tento rybník 
oficiálně koupalištěm.  Neumožňují to podmínky dotace na 
vyčištění rybníka. Přírodovědci dohlížejí na to, aby se nádrž 
dlouhodobě biologicky stabilizovala. Po vyčištění rybníka 
postupně a přirozeně vodní plochu obsazují různé druhy 
organismů – od těch nejnižších řas a bezobratlých po orga-
nismy, které se řasami živí, jako jsou ryby. 
Od koupání momentálně odrazují i řasy na hladině ryb-
níku. Jedná se o přirozený proces, ke kterému dochází po 
odbahnění. Čistá a průzračná voda totiž propouští sluneč-
ní paprsky až ke dnu a tím stimuluje růst řas. Ty se pak ve 
velkém množství ode dna utrhnou a vyplují na hladinu. 
Přirozené přírodní procesy by pak postupem času měly vy-
tvořit podmínky, které budou tvorbu řas eliminovat. Město 
uvolnilo finanční prostředky na zřízení úklidu okolí rybní-
ka včetně odstraňování řas. Věříme, že se Marvánek stane 
centrem relaxace říčanských obyvatel. Občerstvení nabízí 
přilehlá restaurace přímo u pláže. Po odbahnění již není 
Marvánek chovným rybníkem.

Rybáře můžete spatřit na dalším rybníce přímo v centru 
města na „Mlejňáku“. Ten byl nově tento rok ustaven jako 
rybářský revír. Mlýnský rybník také prošel rozsáhlou revita-
lizací. Ani zde není veřejné koupaliště a voda není pravidelně 
kontrolována. O možnosti zapůjčení vesel k lodičkám kotví-
cím u mola jsme vás informovali již v minulém čísle Kurýru. 
Vypůjčení zajišťuje infocentrum na Masarykově náměstí. 
V těsné blízkosti „Mlejňáku“ se právě dokončuje hrací loď. 
Hřiště, které v hlasování na Řídím Říčany obsadilo druhé 
místo v hlasování dospělých. Z vámi odhlasovaných malých 
sportovišť jsou hotové trampolíny u „knedlíkárny“, které se 
okamžitě staly hitem. A právě se realizuje i vítězný lanový 
parkour naproti tenisovým kurtům za rybníkem Jureček. 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Trampolíny u „knedlíkárny“

Lanový parkour u Jurečku před dokončením

Vizualizace rekonstrukce vstupu k přírodní nádrži Marvánek. 
realizace se předpokládá v příštím roce.

hrací loď u „Mlejňáku“ před dokončenímPřírodní nádrž Marvánek
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Jak šel čas s participativním  
rozpočtováním v Říčanech 
Ve světě se v posledních letech 
rozšířil trend participativního 
rozpočtování (participatory bud-
geting) neboli pébéčko, kterým je 
veřejnost více vtažena do rozho-
dování na městech a má možnost 
ovlivnit, kam půjde část finančních 
prostředků, určených na investice. 
V České republice je průkopníkem 
pébéčka společnost Demokracie 
2.1, která spolupracuje s řadu za-
hraničních partnerů a zapojila 
se do projektu EMPATIA (Enab-
ling Multichannel PArticipation 
Through ICT Adaptations), finan-
covaného Evropskou komisí. Cí-
lem projektu je realizace pébéčka 
v několika městech EU s využitím 
online i offline nástrojů. Říčany se 
staly počínaje rokem 2016 pilotním 
městem a pomyslnou evropskou 
laboratoří participace. V té době za 
sebou již měly několik úspěšných 
hlasování Řídím Říčany, unikátní 
průzkum se spokojeností života ve 
městě, jehož se zúčastnilo více než 
šest set respondentů, a hlasování 
na základní škole Bezručova. 
V lednu 2016 navštívili zástupci Říčan 
přímořské Cascais v Portugalsku, kde 
pébéčko proběhlo již pětkrát za sebou 
a město se dostalo organizací celého 
procesu na špici. Úředníci radnice pře-
dali cenné poznatky a rady, jak úspěšně 
uskutečnit první ročník, který zaujme 
občany a dá jim možnost navrhovat 
veřejně prospěšné projekty. V červnu 
zastupitelstvo schválilo pět milionů ko-
run pro pébéčko, přes prázdniny byla 

připravena pravidla a časový rámec. 
13. září se uskutečnil workshop pro 
říčanské úředníky, jehož se vedle zá-
stupců dalších měst a městských částí 
zúčastnili také experti z partnerských 
institucí EMPATIA z Portugalska, Itá-
lie a Německa. Záhy poté se rozeběhla 
informační kampaň, začala fungovat 
stránka www.prekvaptericany.cz se 
všemi podstatnými novinkami, občané 
měli měsíc, aby přišli s vlastními pro-
jekty, co v Říčanech postavit, opravit, 
zvelebit či zavést. Na rozdíl od před-
chozích hlasování Řídím Říčany, kde 
impuls přicházel z radnice, tentokrát 
byla jediným iniciátorem projektů ve-
řejnost. Na čtyřech veřejných setká-
ních v listopadu autoři představili své 
nápady, vyměnili si poznatky, spojili 
síly při prosazování konkrétního pro-
jektu, případně v debatě se zástupci 
radnice zjistili, že se na něm již pracuje 
a pozbývá tudíž smyslu hlásit jej do pé-
béčka. Sešlo se ctihodných dvacet de-
vět kvalitních projektů, které v dalších 
měsících procházely evaluací. Několik 
autoři sami odhlásili. Úředníci z odbo-
ru správy majetku a oddělení investic 
pečlivě posuzovali každý projekt, zda 
nezasahuje do soukromého majetku, 
není v rozporu s právními normami 
a další kritéria. Z původního množství 
do finálního výběru postoupilo devate-
náct projektů. Deset projektů v katego-
rii „malé“ s rozpočtem do půl milionu 
korun a devět „velkých“ s rozpočtem 
mezi půl milionem a dvěma miliony 
korun. V dubnu tým Demokracie 2.1 
uspořádal pro autory projektů krátký 

workshop a poradil, jak vést efektivní 
podpůrnou kampaň, jak spravovat fa-
cebookový profil svého projektu, jak 
přesvědčit co nejvíce občanů, že mají 
hlas věnovat právě jemu. Kampaň byla 
skutečně viditelná ve městě, na inter-
netu, na školách, na veřejných akcích 
i v tisku. Jako výsledek se do hlasování, 
jež probíhalo po dva týdny od pondělí 
15. května, zapojilo celkem 1022 hla-
sujících, z toho 11 % mezi 15-29 lety, 
64 % mezi 30-49 lety, 17 % mezi 50-64 
lety a 8 % nad 65 let. Podle původního 
návrhu se počítalo pouze s online hla-
sováním přes aplikaci D21, podobně 
jako při Řídím Říčany. Ozvalo se však 
nemálo zájemců bez přístupu k inter-
netu, zejména senioři. Narychlo tedy 
byla připravena i možnost papírového 
hlasování. A vyplatilo se, papíru využilo 
plných 304 hlasujících. Snad můžeme 
prozradit, že nejstaršímu bylo 90 let. 
Součástí online hlasování byl i ano-
nymní průzkum o třinácti otázkách, 
jehož výsledky budou postoupeny pro-
jektu EMPATIA a porovnány s výsled-
ky z jiných pilotních měst, konkrétně 
Lisabonu, Milána a Wuppertalu. Je 
třeba zmínit, že v Říčanech průzkum 
vyplnilo plných 79 % online hlasují-
cích, což je naprosté unikum a svědčí 
to o vysoké míře participace a zájmu 
o veřejné dění. 
O projektech v rámci historicky prv-
ního pébéčka, které zaujaly občany 
Říčan a dočkají se v průběhu příštích 
měsíců financování, je rozhodnuto. 
Již nyní se počítá s druhým ročníkem, 
který nastartuje opět na podzim. Pře-
kvapte Říčany a neváhejte se znovu 
zapojit!

Martin Nekola, Demokracie 2.1

V lednu 2016 proběhlo setkání se 
zástupci radnice v cascais, kde pébéčko 

úspěšně probíhá již několik let

10 texty.kuryr@ricany.cz



Informace z radnice

Výsledky hlasování v Říčanech
V historicky prvním 
„pébéčku“ si Říčanští 
vybrali investice do 

parkoviště pro kola, volnočasového 
parku pro náctileté a do chodníků. 
Hlasování se zúčastnilo rekordních 
1022 občanů.
Říčanská radnice dala občanům 
prostor pro nápady a nechala je roz-
hodnout, kam bude směřovat investice 
celkem pěti milionů korun. Proces, na-
zývaný „pébéčko“ (z anglického parti-
cipatory budgeting) prostřednictvím 
kterého se místní zapojují do utváření 
veřejného prostoru, začal před rokem. 

Říčanští hlasovali elektronicky i papí-
rově a vybírali z devatenácti projektů 
rozdělených do dvou kategorií. 
Projekty, které obsadily první příčky 
obou kategorií, zvítězily s velkým 
rozdílem. Vítězem investic do dvou 
mil. se stal projekt oslovující cyklis-
ty. Vytvoření parkovacích míst B+R 
pro kola u nádraží podpořilo 404 
hlasujících. Na realizaci se může těšit 
i industriální volnočasový park pro 
„náctileté“, který podpořilo 320 hla-
sů. Absolutním vítězem s 456 hlasy 
je projekt rozšíření chodníku v ulici 
Široká, za kterým ve stejné kategorii 

„malé“ následoval projekt dobudová-
ní chodníku v ulici Domažlická s 242 
hlasy. Tyto projekty se mohou těšit na 
realizaci v nejbližších měsících.
„Velmi si vážím úsilí všech, kteří se pro-
jektu Překvapte Říčany zúčastnili. A to 
jak navrhovatelů, tak pracovníků úřa-
du a v neposlední řadě i koordinátor-
ky. Za velký úspěch považuji jak počet 
navržených projektů, tak i hlasujících. 
Svědčí to o tom, že lidé mají zájem se do 
veřejného dění zapojovat a spolurozho-
dovat,“ říká k průběhu projektu sta-
rosta města Vladimír Kořen (Klidné 
město). „Navíc navržené projekty jsou 
pro nás cenné náměty, které již teď mají 
podporu veřejnosti. Budu se snažit 
prvních pět projektů z každé kategorie 
navrhnout do investičních plánů měs-
ta. Mají tak stále šanci být realizovány 
v nejbližších letech.“ 
Město na čas ožilo i kampaní, kterou 
na podporu svých projektů organizo-
vali samotní navrhovatelé. Někteří 
se pustili i do facebookové kampaně, 
jiní sázeli na osobní kontakt či moti-
vaci členské základny.
Vlastní hlasování probíhalo od 15. do 
28. května v pěti kontaktních místech 
a v rámci dvou akcí pro veřejnost. 
„Naší snahou bylo maximálně zpřís-
tupnit volbu široké veřejnosti a hlavně 
seniorům. Proto jsme elektronickou 
možnost volby doplnili i o papírové hla-
sovací lístky,“ říká koordinátorka prv-
ního říčanského „pébéčka“ Kateřina 
Lauerová. Správnost tohoto rozhod-
nutí potvrdila i účast 304 hlasujících 
papírově. 718 hlasů elektronických 
pak v součtu znamenalo překonání 
hranice jednoho tisíce hlasujících. 
Kombinace elektronického hlasování 
registrovaných trvale bydlících obča-
nů a papírové volby zatím nikde jinde 
v rámci „pébéčka“ neproběhla. Město 
tímto krokem vložilo velkou důvěru 
v občany, že nebudou papírové volby 
zneužívat pro dvojí hlasování. Toto 
očekávání se také potvrdilo. 
Gratulujeme navrhovatelům úspěš-
ných projektů i Říčaňákům k jejich 
volbě. Už teď si můžete chystat své 
nápady do dalšího ročníku. Rádi se 
necháme opět překvapit!

Kateřina Lauerová 
tisková zpráva města Říčany

Výsledky prvního pébéčka:
celkem se hlasování zúčastnilo 1022 hlasujících  
z čehož přes Řídím Říčany 718 a papírově 304

VelKé PrOJeKTy OD 0,5 DO 2 mil.  

míSTO ČíSlO - PrOJeKT CelKem  DiGi PaPír
1. 15. B+r ParKOVIŠTĚ PrO KOLa u NádraŽí 404 342   62

2. 12. I. ETaPa – INduSTrIáLNí ParK PrO 
„NácTILETé“ 320 269   51

3. 16. POhOdOVé ÚdOLí POByTOVé PLOchy a 262 209   53

4. 14. uMĚLé OSVĚTLENí TréNINKOVéhO hŘIŠTĚ 
Na LázEŇSKé LOucE 253 149 104

5. 19. ÚPraVa PŘíSTuPOVé KOMuNIKacE dO 
LOKaLITy ryBa a ŘíČaNSKéhO LESa 209 153   56

6. 11. OdSTraNĚNí SKLádKy a zPEVNĚNí cESTy 
PrO PĚŠí uLIcE VÝhLEdOVá PacOV 204 173   31

7. 17. ÚPraVa chOdNíKu V uLIcI druŽSTEVNí 107    46   61

8. 18. VyBudOVáNí VÝcVIKOVéhO PrOSTOru 
KyNOLOGIcKé OrGaNIzacE 98    31   67

9. 13. NEJVĚTŠí LaByrINT V Čr   33    10   23

malé PrOJeKTy DO 0,5 mil.
míSTO ČíSlO - PrOJeKT CelKem  DiGi PaPír

1. 2. rOzŠíŘENí chOdNíKu uLIcE ŠIrOKá 456 354 102

2. 7. dOBudOVáNí chOdNíKu dOMaŽLIcKá – 
LEGIí 242 207   35

3. 10. cVIČEBNí STrOJE PrO SENIOry Na 
JurEČKu 223 175   48

4. 1. PrOJEKTOVá dOKuMENTacE „KaSKady Na 
rOKyTcE“ 187 160   27

5. 6. KaMENy zMIzELÝch V ŘíČaNEch 181 146   35
6. 3. GaLErIE V POdchOdu POd zaSTáVKOu Čd 152 129   23
7. 9. LaByrINT a BLudIŠTĚ Nad NádraŽíM 134 104   30

8. 8. rEKONSTruKcE a VÝSTaVBa NOVÝch 
chOdNíKŮ SídLIŠTĚ OLIVOVNa 120   64   56

9. 4. VEŘEJNá GrILOVací MíSTa Na OBcI -  
MarVáNEK – rOzPaKOV 99   59   40

10. 5. ParČíK OBĚTí VáLEK PŘEd radNIcí - 28  -35     7
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Informace z radnice

První oficiální ročník Říčanského filmaŘení je za námi a je 
určitě dobré zaznamenat průběh letošní akce, kterou jsme 
chtěli navázat na městské společenské kulturní události 
s dlouholetou tradicí. To se nám podařilo zachytit ve vý-
stavě Říčany a film, která byla umístěna vedle Staré rad-
nice a následně v procházce s Martinem Hůrkou po mís-
tech spojených s filmem. Chtěl bych poděkovat panu Otto 
Hofmanovi, který nám umožnil vstoupit do jeho zahrady, 
kde jsme se mohli s návštěvníky podívat na místa, kde psal 
jeho slavný otec Ota Hofman. 
Podařilo se nám postavit dvě letní kina, a to na rybníku 
Marvánek a na fotbalovém hřišti FK Říčany. Letní kino na 
hladině rybníka Marvánek bylo poznamenáno dramatic-
kým zjištěním doslova pár hodin před akcí, že je ve vodě 
zřejmě nějaký nebezpečný cizopasník, což pro nás zname-
nalo ,,zachovat paniku“ a rychle jednat. Panu starostovi 
se podařilo bleskově sehnat dva kamarády potápěče, kteří 
se v kýžený den ponořili do vody v neoprenech a plátno 
ukotvili, za což mu i jim patří velký dík. Po desáté hodině 
jsme tedy mohli odpromítat avizovaný vynikající film La 
La Land, jak jsme slíbili, byť jsme v polovině zaznamenali 
selhání techniky a museli na chvíli projekci přerušit. Tako-
vá situace je samozřejmě noční můra všech organizátorů, 

ale po odstranění závady jsme film dopromítali. Druhá 
projekce na fotbalovém hřišti se objektivně povedla jak 
technicky, tak obsahově, protože smích u filmu Bezva 
ženská na krku režiséra Tomáše Hoffmana hovořil za vše. 
V hradní zahradě jsme ve dvou besedách uvozovali atmo-
sféru večerních projekcí k filmům Anthropoid a Mlčení, 
které jsme pak promítali ve stálém kině Na Fialce. Řada 

Ohlédnutí za Říčanským filmaŘením
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Informace z radnice

návštěvníků byla v hradní zahradě vůbec poprvé a za sebe 
musím říct, že setkání s návštěvníky byla příjemná a nála-
da byla uvolněná a pokud budeme v této akci pokračovat, 
určitě se do hradní zahrady vydejte. 
Celá akce byla ve znamení vzrušené šeptandy ohled-
ně „tajné projekce“, kdy si diváci měli sami najít místo 
a film, který se promítal v pátek večer. Tajné projekce 
jsou světovým fenoménem a byl jsem moc zvědavý, zda 
se nám podaří místo utajit až do poslední chvíle, což sa-
mozřejmě s sebou neslo riziko, že si diváci film vůbec 
nenajdou. Jeden z možných diváků se dožadoval infor-
mace o místě projekce telefonem na úřad, psali jste nám 
na facebook, osobně se ptali na všech akcích, ale tajná 
projekce žádné zkratky neumožňuje, jinak naprosto po-
strádá smysl. Když se v půl desáté večer začali objevovat 
ve dveřích Labutě první diváci, měli jsme velkou radost, 
že se našlo solidně početné publikum, které místo uvnitř, 
za oponou, v sále, kde je pódium v dolní části Říčan a se 
zvířetem ve znaku nad hlavním vchodem, našlo. Promí-
tali jsme Vertigo Alfreda Hitchcocka a pro návštěvníky 
jsme připravili ještě srovnání Vertiga se Základním in-
stinktem a odtajnili málo známé skutečnosti o podob-
nosti obou snímků. 
Doufáme, že se vám náš program i tón akce líbil, na místě 
jsme zaznamenali kladné ohlasy a děkujeme i za kritické 
poznámky, z nichž ty konstruktivní rádi zapracujeme do 
případného druhého ročníku. 
Jsem povinován díky divákům a návštěvníkům všech akcí, 
našemu přípravnému týmu, zejména Jitce Bahenské, 
Margit Novotné a Blance Dvořákové, všem zapojeným 
lidem z městského úřadu za součinnost, pracovníkům 
Muzea Říčany, lidem z Městského kulturního střediska, 
z kina Na Fialce, z Marvánku, FK Říčany, dále grafikům 
a technikům, našemu panu advokátovi i za vstřícné jedná-
ní stran poskytovatelů filmových licencí. Myslím, že tato 

akce dokázala zapojit skutečně velké množství Říčaňáků 
a třeba i v několika případech objektivně narovnala vzta-
hy, což bude do budoucna pro říčanskou kulturu určitě 
dobrým počinem.   

Ondřej Slanina
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Informace z radnice

Říčany navštívila starostka z borkenu
V pátek 9. června zavítala do Říčan delegace z němec-
kého partnerského města Borken v čele se novou sta-
rostkou města paní Mechtild Schulze Hessing. Paní 
starostka a její kolegové měli zájem o bližší poznání 

našeho města, neb v září je naplánováno podepsání ofi-
ciální smlouvy o partnerství našich měst. Tato smlouva 
nám umožní zahájit intenzivnější spolupráci mezi na-
šimi městy.
Delegaci na radnici přivítala paní místostarostka Hana 
Špačková s radními Vladimírem Polánským a Davidem 
Michaličkou. Partnerská města reprezentovala před-
sedkyně Komise pro partnerská města Petra Šmolíková 
a členka Komise Erika Straškrabová. Na setkání nechy-
běla ani paní ředitelka Iveta Sinkulová ze ZUŠ, která již 
s borkenskou ZUŠ intenzivně spolupracuje.
Paní starostka s kolegy se zájmem sledovali prezentaci 
projektů a aktivit radnice včetně aktivit Komise pro part-
nerská města. Prezentace byla následována živou diskusí 
účastníků o problémech a výzvách v jednotlivých měs-
tech.  Mezi priority naší spolupráce budou patřit projekty 
mezi základními školami a další navázání kontaktů mezi 
našimi spolky a kluby.
Borkenští projevili také zájem s námi rozvíjet náš nový 
twinningový projekt „Výměny zkušeností mezi úředníky 
a jednotlivými odbory v rámci partnerských měst”. 
Z radnice jsme společně zamířili na krátkou prohlídku Ří-
čan následovanou obědem Na Jurečku a jízdou vlakem do 
Prahy. Zbytek odpoledne strávila delegace v doprovodu 
pana Polánského prohlídkou Prahy a pozdním večerním 
letem zpět do Dusseldorfu.
Návštěva proběhla v pozitivním duchu a byla dalším 
úspěšným kamínkem na cestě k uzavření oficiálního part-
nerství s městem Borken, které nám umožní intenzivnější 
spolupráci mezi našimi městy.

Petra Šmolíková
Předsedkyně Komise pro partnerská města
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Kdo si letos odnese originální keramickou sošku, fi-
nanční odměnu a postoupí do celonárodního kola pře-
nášeného Českou televizí? Bude to výborný sportovec, 
hudebník, tanečník, výtvarník či někdo z netradičního 
oboru? Možná to bude právě vaše dítě či svěřenec. Při-
jímáme přihlášky talentů od 6 do 14 let.
V neděli 8. října 2017 od 10.00 hodin v Kulturním centru 
Labuť v Říčanech budeme již posedmé se zájmem sledovat 
slavnostní finále talentů Středočeského 
kraje. Prestižní ocenění „Zlatý oříšek Stře-
dočeského kraje“ bude uděleno jako každý 
rok jednotlivcům nebo kolektivům z různých 
oborů. Účastníci tohoto finále jsou vybráni poro-
tou na základě dosažených úspěchů nebo vynalo-
ženého mimořádného úsilí. Zaujmout odbornou 
porotu ve finále můžete vytvořením či předvedením 
něčeho výjimečného. Kromě originální keramické 
sošky si tři vítězové tohoto krajského finále odnesou 
i finanční odměnu. Stejně jako všichni semifinalisté 
budou automaticky zařazeni do celonárodního kola, které 
vysílá Česká televize na Nový rok! Toho se zúčastní i talent 

z Říčan oceněný cenou „Zlatý oříšek starosty města Ří-
čany“ včetně finanční odměny.

Hlásit se mohou děti žijící ve Středních 
Čechách ve věku od 6 do 14 let, v případě 

kolektivu nesmí nejstarší člen souboru pře-
kročit věkovou hranici 15 let. 

Podrobné informace o podmínkách a přihlášku 
najdete na: www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj

Přihlášky posílejte pouze elektronicky  
do 24. září 2017.

Informace z radnice

Soutěž Zlatý oříšek Středočeského  
kraje 2017 – znovu 
objevujeme talenty

okresní souD Praha - výchoD nabízí občanům Říčan Práci 

přísedících u soudu
Okresní soud Praha - východ žádá občany, zda se nechtějí stát přísedícím u Okresního soudu Praha 
- východ (Na Poříčí 20/1044, Praha 1). Funkce přísedícího je totiž veřejnou funkcí. Přísedící se podílí 
na jednání a rozhodování okresního soudu jako soudu prvního stupně v trestních a civilních senátech 
(pracovněprávních věcech). Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva obcí 
v obvodu příslušného okresního soudu. 

Jaké JSou podmínky pro vykonávání příSedícího u Soudu?
 státní občanství České republiky
 svéprávnost a bezúhonnost
 zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávají záruku,  
 že bude svou funkci řádně zastávat
 v den ustanovení věk nejméně 30 let
 přihlášení trvalého pobytu nebo práce v obvodu příslušného  
 zastupitelstva a v obvodu příslušného soudu
 souhlas se svým ustanovením do této funkce
 přísedící jsou voleni na dobu 4 let

Jaká Je odměna? 
 přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu ze mzdy  
 ve výši průměrného výdělku
 přísedící, kteří nejsou v pracovním poměru, jsou však výdělečně činní, obdrží za dobu vykonávání  
 této funkce náhradu stanovenou ministerskou vyhláškou (nejvýše 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč  
 za den)
 přísedící, kteří neprokáží výši ušlého výdělku, obdrží náhradu 28 Kč za hodinu, nejvýše 238 Kč za  
 den
 stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce
 přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální náhradu ve výši 150 Kč

V PŘíPaDě VašeHO ZáJmU PrOSím NaPišTe: božena Čápová, e-mail: bozena.capova@ricany.cz, tel. 323 618 103
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izolační zeleň a aleje v Říčanech  
s využitím dotací

Zmírnění dopadu hluku a prachu z komunikací, dotvo-
ření krajinných prvků a zabránění větrným a vodním 
erozím je hlavním smyslem výsadby izolační zeleně, 
alejí a remízků. K jejich realizaci využíváme dotační 
programy.
Vědci se shodují v tom, že krajina trpí, trpí způsobem ze-
mědělského hospodaření, stavebními zásahy, odlesňová-
ním. V důsledku toho se snižuje její rozmanitost a schop-
nost odolávat extrémům počasí. Zásadním problémem je 
eroze. Půda, která se vytvářela desítky tisíc let, mizí v ryb-
nících, řekách a následně na dně moří. V posledních letech 
jsme svědky zvětšující se rozkolísanosti počasí, na jedné 
straně přicházejí záplavy a povodně, na druhé straně dlou-
hé periody sucha, a to v letním i zimním období. 
„Je to jedno z mých osobních starostenských předsevzetí. 
Vrátit říčanské krajině její sílu, krásu a stabilitu,“ vysvět-
luje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: 
„Město je významným vlastníkem pozemků, starých cest. 
Snažíme se postupně tyto pozemky měnit z intenzivních 
polí na ostrůvky života.“ 
Město Říčany se snaží využívat možností dotačních ti-
tulů pro realizaci opatření, která by nepříznivé jevy ale-
spoň v krajině okolí města mohla pomoci snížit. Jedním 
z těchto opatření je výsadba zeleně. Vysazují se aleje podél 
komunikací s intenzivní dopravou i podél cest vinoucích 
se v otevřené krajině, realizuje se výsadba plošné izolační 
zeleně – pro oddělení obytných částí od intenzivně využí-
vaných silnic i pro rozčlenění a zvýšení různorodosti ze-
mědělské krajiny (remízky).
Jedním z projektů, kde bylo město úspěšné při získání do-
tace (z fondu Operačního programu životního prostředí 
Ministerstva životního prostředí), byl i projekt „Výsadba 
izolační zeleně v okolí města Říčany“ projektanta Tomáše 
Rákose. Získané finanční prostředky byly určeny na vý-
sadbu alejí podél komunikace II. třídy Říčanská a remízů 
v několika lokalitách – podél cyklostezky z ulice Mozarto-
va do Pacova, u hřbitova ve Strašíně, v polích kolem ryb-
níka Marvánek, v polích u Kuří a u Říčanského hřbitova. 

Vysazeno bylo celkem 268 ks vzrostlých alejových stro-
mů (podél silnice i jako „základy“ remízků) a dále 4 317 
ks keřů do remízků. Výsadba byla dokončena na podzim 
2014.  Bohužel nedlouho poté jsme zaznamenali rozsáhlé 
poničení výsadeb keřů v lokalitě Kuří, kdy byla převážná 
většina z nich ve všech třech remízech vytrhána nebo odci-
zena nezjištěným pachatelem. Keře byly znovu vysazeny. 
Pro veškeré výsadby i založené luční porosty je nasmlou-
vána pětiletá následná péče, kterou hradí město ze svých 
ročních rozpočtů. Dřeviny jsou zalévány, ošetřovány proti 
okusu zvěří, jsou prováděny výchovné řezy, opravy kotvení 
i sečení trávy. V případě úhynu jsou nahrazovány novými. 
Podmínky pro růst v různých lokalitách se liší, někde výsad-
by čelí zvýšenému tlaku hlodavců, jinde jsou ochranná pás-
ma remízů přiorávána zemědělci, v polích u Marvánku mají 
zahradníci složité podmínky pro provádění zálivky.
Věříme však, že snaha města o zvyšování podílu zeleně ve 
městě i krajině jeho okolí bude za pár let úspěšná a přispě-
je ke zlepšení našeho společného životního prostředí.
Město nyní připravuje výsadbu dalších sedmi hektarů izo-
lační zeleně západně od silnice 101.  Půjde o tisíce stro-
mů a keřů, které v budoucnu odcloní město od Pražského 
okruhu. 
„I na tuto akci jsme získali velkou dotaci z OPŽP (operač-
ní program životní prostředí), nyní posuzujeme veřejnou 
zakázku a na podzim se bude sázet,“ zakončuje starosta 
Vladimír Kořen a dodává: „A připravujeme další žádost. 
V ní chceme řešit kupříkladu alej s cestou mezi Strašínem 
a Březím, nebo izolační zeleň u D1 v Jažlovicích. Pokud by 
se našel majitel zemědělských pozemků, který by se chtěl do 
projektu zapojit, určitě ho přivítáme.“ 

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany
Eva Šebková, odbor správy majetku

projekt cz.1.02/6.3.00/14.24792
číslo projektu: 28325110
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Opravu mostu 
přes trať zaplatí 
státní dotace

Most přes železniční trať Benešov – Praha v ulici 
5. května v Říčanech projde rozsáhlou rekonstrukcí. 
Vyžaduje si ji špatný technický stav nosné konstrukce 
a spodní stavby. Použitelnost mostu je odborně hodno-
cena stupněm III - použitelné s výhradou. Rekonstruk-
ce, která by měla v ideálním případě probíhat příští 
prázdniny, bude převážně hrazena z fondu dopravní 
infrastruktury. Schválena byla dotace ve výši 100 % 
v maximální výši 23,5 milionů korun.
Zatékání, trhliny, průsaky, hloubková degradace betonu, 
obnažená korodující výztuž. Technické závady na nosné 
konstrukci i na spodní stavbě zjištěné projektantem, vedly 
k závěru o nutnosti rekonstrukce. V rekordním čase měsíc 
a půl dokázalo dotační oddělení ve spolupráci s investičním 
oddělením městského úřadu finalizovat podklady pro žá-
dost o dotaci včetně stavebních povolení. Žádost byla po-
dána 31. 1. 2017 a po třech měsících přišla skvělá zpráva. 
Státní fond dopravní infrastruktury podpořil 8 projektů 
v celkové hodnotě 231 693 367 Kč včetně toho našeho. Byla 
tak zajištěna dotace na úhradu 100 % uznatelných nákladů 
do výše 23,5 milionů korun. „Jsem ráda, že jsme s žádostí 
uspěli a že náš dopravní průzkum dělaný v největších ledno-
vých mrazech nebyl zbytečný,“ dodává s úsměvem Lenka 
Holoubková z odboru kanceláře starosty, která měla žádost 
o dotaci na starosti, a doplňuje: „Do konce tohoto roku je 
v plánu vysoutěžit zhotovitele a vyjednat se SŽDC cenu za 
výluky. Příští rok v době letních prázdnin by se mohla rekon-
strukce realizovat.“ Nutná však bude koordinace s dalšími 
velkými stavebními akcemi, které jsou plánované. 
Průběh rekonstrukce umožní pěší provoz po mostě. Prů-
chod pod mostem a silniční provoz však nebude možný. 
K zásahu do vegetace z důvodu stavby dojde jen minimálně. 
Pokácena bude náletová vegetace a dojde k ořezu větví lípy. 
Navržené technické řešení rekonstrukce mostu počítá s ži-
votností minimálně 30 let. Životnost nových mostních zá-

věrů bude přibližně 15 let. Stávající příčné uspořádání na 
mostě bude zachováno. Současné chodníkové a vozovkové 
vrstvy budou odstraněny až na horní povrch nosníků. Šíř-
kové uspořádání na mostě zůstane stejné - sedm metrů mezi 
obrubami a oboustranný chodník v šíři 2 metry. Ukolejnění 
ocelového zábradlí a protidotykové zábrany budou odstra-
něny a osazeny nově, stejně jako stožár veřejného osvětlení, 
který bude posunut za stávající křídla. Součástí stavby budou 
i přeložky či výměna inženýrských sítí, které se zde nacházejí.
Podoba mostu nebyla vždy ta, jak ji známe nyní. Na sním-
ku z říčanského muzea vidíme původní podobu kamenné-
ho mostu s patinou od kouře parních lokomotiv. Most byl 
v souvislosti s elektrifikací trati kolem roku 1970 zbořen 
a nahrazen mostem novým. I podoba nového mostu dozna-
la změn během stavby železničního koridoru v roce 2008. 
Most vstoupil do historie během květnového povstání na 
konci 2. světové války. V přilehlé úžlabině byl zastaven ně-
mecký obrněný vlak. V nastalé přestřelce zemřeli tři čeští 
odbojáři, kteří mají u mostu dodnes svůj pomníček.

Kateřina Lauerová,  
tisková zpráva města Říčany

Na fotografii poskytnuté říčanským muzeem můžeme vidět 
podobu mostu, který předcházel tomu současnému. Nejstarší 
fotografie pocházejí z počátku 20. let.
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Nevzhlednou kulisu z vlnitého plechu…

 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 31. 5. 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)

234 913 490,00 247 873 640,30 90 979 982,36 36,70

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

75 505 452,00 80 633 293,30 34 597 784,73 42,91

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 2 371 599,00 1 351 588,00 56,99

Přijaté dotace 53 518 947,00 69 494 632,74 26 899 362,49 38,71

Přijaté splátky půjček 85 200,00 85 200,00 38 000,00 44,60

rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 400 458 365,34 153 866 717,58 38,42
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 17 900 000,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 555 775 448,23 277 083 800,47 49,86
VýDaJe 
běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 309 811 690,90 114 852 235,41 37,07

rozpisové rezervy 3 750 000,00 2 763 840,18 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 282 295 270,00 312 575 531,08 114 852 235,41 36,74
Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 206 856 204,68 30 784 214,62 14,88

rezervy na investice 17 053 689,00 11 388 045,47 0,00 0,00

investiční výdaje celkem 130 029 548,00 218 244 250,15 30 784 214,62 14,11
rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 530 819 781,23 145 636 450,03 27,44
Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 8 833 241,38 35,40

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 555 775 448,23 154 469 691,41 27,79
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 122 614 109,06

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

Nový plot  
u fotbalového hřiště

…nahradilo oplocení, které opticky 
propojuje sportovní areál s okolím.

rekonstrukcí prošla i fasáda tribun.
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DPNK 2017 – jaké to je (bylo)
V květnu proběhla, v Říčanech již 
potřetí, celonárodní akce Do práce 
na kole (DPNK). Většina z nás, kdo 
na kolo po městě občas sedneme, ale 
jezdíme dál. V soutěži nejde totiž o nic 
jiného, než o hecování mezi kamarády 
a kolegy.   

Celkem tři týmy z Říčan dosáhly neuvě-
řitelné 100% pravidelnosti, kdy všichni 
členové nevynechali ani jednu cestu do 
práce, ani z práce. Gratulujeme. Mezi 
jednotlivci najel nejvíce kilometrů při 
květnových cestách do zaměstnání Pa-
vel Herda, konkrétně 1271. Celkem se 

zúčastnilo přes 70 místních lidí. Navíc 
mnoho dalších Říčaňáků soutěžilo za 
pražské firemní týmy.  
Pojďte se také přidat - nejen do práce, 
ale prostě kamkoliv na kratší vzdále-
nost. Je to prostě pohoda a minimálně 
po Říčanech je to fakt nejrychlejší.

David Michalička

Pravidelnost týmů – výsledky TOP 3 

Pořadí Název týmu Společnost % jízd Počet 
jízd Členů

1. - 3. Městská policie Říčany Městský úřad Říčany 100 127 4

1. - 3. Sovičky z Bezručky zŠ Bezručova 94, Říčany 100 84 2

1. - 3. Faultiere aEB Gmbh 100 80 2

Výkonnost jednotlivci – výsledky TOP 3 

Pořadí Jméno Tým Společnost Najeto 
km

1. Pavel herda Pro pocit Všeobecná FN v Praze 1 271

2. Václav Balvín Odbor životního prostředí Město Říčany 1 008

3. aleš herda MEI MEI 891

Vyhecovat se nechal i Evžen heyrovský 
(vedoucí odboru správy majetku MÚ Ří-
čany), který jednou vyrazil z téměř 30 km 
vzdáleného domova v Lázních Toušeň. 

1919
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Ř E K N I ŘÍČ A NY

PÁ      25. 8.     18.00     NA RYCHTĚ                           SAX&RHYTHM

SO      26. 8.     17.00     MARVÁNEK              JAZZMAZEC

NE      27. 8.     18.00     FIALKA             METROPOLITAN JAZZ BAND

PO      28. 8.     20.00     LABUŤ            ELENA SONENSHINE TRIO 

ST       30. 8.     18.30     PAVILON                 JANA KOUBKOVÁ QUARTET

ST       30. 8.     18.00     OLIVOVNA            JAZZ COMBO (BORKEN, SRN), SAMBABAND, 

               ROCK BAND „PUNCH´N´JUDY“ (BORKEN, SRN),

               SAX&RHYTHM JUNIOR, TANEČNÍ ORCHESTR ZUŠ ŘÍČANY

ČT       31. 8.     18.00     STEAM COFFEE       OLD FASHION TRIO 

PÁ         1. 9.     19.00     U ANEŽKY            JAZZ M.

PÁ         1. 9.     18.00     JUREČEK            JAZZ COMBO (BORKEN, SRN),

                ROCK BAND „PUNCH´N´JUDY“ (BORKEN, SRN)

SO         2. 9.     19.00     JUREČEK            SWING STUDIO KARLOVY VARY

25. 8. – 2. 9. 2017 
ANEB TÝDEN JAZZU V ŘÍČANECH 
POHODA DŽEZ 

Jazz_kurýr_NEW_oprava_165x245.indd   1 21.6.2017   8:55:46
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náměstí: 
13.00  zahájení, pravěká módní přehlídka, ukázky ze života prvních obyvatel Říčanska
14.00  veletrh volného času a sportu s vystoupením místních organizací
15.00  divadlo Kůzle – představení pro děti i dospělé
16.00  koncert zpívajícího právníka Ivo Jahelky
po celou dobu „pravěké“ občerstvení“ – hnáta ohřátá, řemeslné tržiště

hradní zahrada a Didaktické centrum geologie Muzea Říčany:
14.00 – 17.00  vyzkoušejte si život v pravěku: lov oštěpem, 
               rituály s šamanem, pazourkové nástroje, hutnění železa...
moderuje: Jiří Holoubek

vstup zdarma

     

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

POŘADATELÉ  
 

PODPOROVATELÉ  
  

Neděle 10. 9. 2017 

PRAVĚKměsto_165x245.indd   1 23.6.2017   20:28:57



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
Měsíc červen je pro strážníky městské policie měsícem 
prevence. Dětské dny, přednášková činnost, exkurze - 
i toto patří k práci strážníků. Poptávka po této činnosti ze 
stran říčanských mateřských a základních škol, různých 
spolků a organizací bohužel převyšuje možnosti a kapaci-
tu městské policie, proto vybíráme pro Kurýr jen některé.

101 trpaslíků na služebně strážníků
Jaká je náplň práce strážníka městské policie? Co všech-
no má strážník na svém opasku? Jak vypadá mezi řidiči 
nepopulární „botička“? Jak spolu strážníci ve službě ko-
munikují a jak vypadá pracoviště operátora městského 
dohledového kamerového systému? Odpověď na všechny 
tyto otázky už zná přes sto dětí z mateřské školy Zahrádka, 
které ve dnech 6. a 7. června navštívily služebnu Městské 
policie Říčany. Žáci si kromě výstroje a výzbroje na opasku 
strážníka prohlédli také další důležité pomůcky strážníků 
– např. odchytovou tyč na zvířata, technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičku), vysílačku, slu-

žební vozidlo atd. Závěr byl vždy věnován opravdu různo-
rodým dotazům ze strany dětí vůči strážníkům.

run and HelP
Strážníci se 7. června na výzvu dětí III. základní školy u Ří-
čanského lesa ve spolupráci s Kontem bariéry a projektem 
RUN and HELP zúčastnili sportovně společenské akce 
- běhu na podporu říčanského spoluobčana Milana Rou-
bala. Strážníci přispěli jak společným během s dětmi, tak 
finančně na dobrou věc.

Den bez úrazů
Přednášková činnost Městské policie Říčany má široké 
zaměření a pravidelně spolupracujeme s různými organi-
zacemi a institucemi – např. s Cestou integrace, která po-
řádá Den bez úrazů. 8. června tomu nebylo jinak a v rámci 
již tradičního 8. ročníku bezpečnostně preventivní akce 
pro žáky třetích tříd říčanských základních škol zde stráž-
níci měli své stanoviště a přednáškovou činností se věno-
vali dětem z hlediska bezpečnosti v silničním provozu, a to 
zejména z pohledu cyklisty. Zpestřením letošního ročníku 
byla i účast náhodně procházející mateřské školy na vy-
cházce. Třída dětí nebyla odmítnuta a byla jí věnována 
pozornost, a to i nad rámec daného programu a časového 
harmonogramu, který byl opravdu zaplněn.

Cesta integrace - Klub cesta

Strážníci navštívili 19. června Klub Cesta. Díky této spo-
lupráci mají strážníci možnost se setkat a komunikovat 
s dětmi a mládeží v jiném prostředí, než je škola. Díky 
těmto přednáškám je větší prostor pro rozšíření právní-
ho povědomí dětí a zejména mládeže, vysvětlení rizika 
jejich chování a jednání včetně možných právních dů-
sledků.

Jindřich Joch
zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Dovolte mi vám v tomto prázdninovém dvojčísle přiblížit 
naši činnost z poslední doby. Děti se již těší na prázdni-
ny, a to je doba, kdy i naši mladí hasiči budou odpočívat. 
Avšak před dlouhým odpočinkem mají napilno. Téměř 
každá sobota je nyní vyplněna soutěží, a to převážně krá-
lovskou disciplínou požárního sportu, kterou je požár-
ní útok. Každý čtvrtek mladší i starší žáci trénují, pilují 
a zlepšují, co se jen dá. Počasí nám začalo konečně přát 
a prckové se s vodou vždy vyřádí. Dne 20. 5. jsme se uká-
zali ve Svojšovicích, 3. 6. se konala soutěž v Křížkovém 
Újezdci, kde mladší vybojovali 13. místo a starší až 15. 
místo. Zkrátka jde vše dopředu a konkurence stále roste, 
ale děti jsou rády, že si zasoutěží, a věřím, že se jim bude 
dařit více. Dále nás čeká ještě soutěž v Chomutovicích, 
tak uvidíme. Na závěr prázdnin uspořádají vedoucí pro 
děti již druhým rokem letní soustředění, letos v Josefově 
dole. Loňská výprava se velmi zdařila a dětem prospěla, 
tak všichni doufáme, že i tento rok bude úspěšný! Náš do-
rostenec Patrik Ráž vybojoval na okresní soutěži ve své ka-
tegorii prvenství a právem tak jel reprezentovat nejen náš 
sbor, ale hlavně okres Praha-východ na krajské kolo kona-
né 9. - 11. 6. v Kutné Hoře, kde vybojoval v obrovské kraj-
ské konkurenci 9. místo! Páťo gratulujeme a děkujeme!
Nejen děti se věnují fyzické přípravě formou soutěží. Dne 
27. 5. se konala okresní soutěž v  PS pro dospělé v Čeláko-
vicích, kde jsme se zúčastnili za okrsek číslo 3 – Modleticko 
a po celodenním zápolení jsme vybojovali krásné 3. místo. 
V ten samý den se konala soutěž v TFA (toughest firefighter 
alive - volně přeloženo nejtvrdší hasič přežívá) v Jevanech, 
i zde jsme zabojovali a ve velké domácí konkurenci si náš 
borec vysloužil svým výkonem stříbro. Celý den bylo krás-
né počasí, které ještě podtrhlo úžas z našich výkonů! Další 
sobotu 3. 6. se konalo TFA v Senohrabech, naši 3 reprezen-
tanti byli opět vidět na stupních vítězů. V ženské kategorii 

jsme si odvezli bronz a v mužské bronz a krásné 19. místo. 
Nyní nás čeká poslední letní soutěž v tomto silovém boji pro 
jednotlivce na komplikované trati v Mnichovicích. Pocho-
pitelně, že soutěže nejsou jedinou fyzickou přípravou, které 
se věnujeme. Přes prázdniny pořádáme cyklotúry a výlety. 
V měsíci červnu se konal v Litoměřicích hasičský svátek. 
Jednou za tři roky se konají hasičské slavnosti, na které se 
sjíždí sbory, technika historická i nejnovější z celé republi-
ky. Náš sbor se již tradičně účastnil těchto slavností, letos 
s historickou technikou – Márová stříkačka a koněspřež-
ná kombinovaná stříkačka R. K. Smekal. Oba exponá-

ty pamatují již 1. světovou válku a jsou tedy díky našim 
dědům, pradědům a prapradědům zachovány v úžasné 
podobě, proto je vždy radost, když se můžeme pochlubit 
naší historií, ke které tyto stříkačky neodmyslitelně patří. 
Dokonce naši hoši vzali i prapor, který byl vystaven spolu 
s ostatními. Pro představu: v Litoměřicích se letos ukázalo 
na nástupu 121 kusů historických praporů, celkem zde vy-
stavovalo svou techniku přes 250 sborů a 300 kusů tech-
niky zde bylo k vidění po celé tři dny. Nezbývá nám než se 
těšit na příští slavnosti, které by se měly konat v roce 2020.
Dne 13. 6. se naší jednotce poštěstilo si vyzkoušet reálné pod-
mínky při zásahu. V Čestlicích u společnosti Dräger byl celý 
týden připravený kamion zvaný FIRE DRAGON, ve kterém 
jsme si vyzkoušeli ochlazení dveří, hašení rozpáleného oleje 
v kuchyni, simulovaný požár obýváku a vstup do sklepních 
prostor. Nejen úžasný zážitek, ale spoustu dobrých zkuše-
ností jsme si odnesli a věřím, že v budoucnu je využijeme.
Výjezdy z uplynulé doby: dne 18. 5. byla naše jednotka 
povolána na zálohu HZS Říčany, 27. 5. jsme vyjeli k po-
žáru brzd rychlíku do Světic, kde se po příjezdu na místo 
události zjistilo, že strojvůdce si ničeho nevšiml a dojel až 
do Říčan, 30. 5. nás překvapila silná bouřka, kterou do-
provázel prudký vítr a ten v blízkém Herinku povalil dva 
vzrostlé topoly přes cestu, o hodinu déle jsme jeli odklízet 
ulomenou větev do Popoviček. Krásně jsme zužitkovali 
nově načerpané zkušenosti ze začátku roku, kdy jsme ab-
solvovali kurz práce s motorovou pilou.
Milá informace na závěr! V sobotu 24. 6. oslavil náš 
dlouholetý člen krásné životní jubileum. Bývalý velitel, 
starosta a nyní člen revizní rady, rozhodčí a strojník Jaro-
slav Svoboda oslavil 70 let svého života. Jménem celého 
našeho sboru přejeme Jarouškovi krásné další roky života, 
pevné zdraví, mnoho štěstí a chuť do života. 
Krásné a klidné letní měsíce přeje 

Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz
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Fíkovník smokvoň     
Ficus carica

Fíkovník smokvoň patří mezi člově-
kem nejdéle využívané stromy. Část 
populace věří, že je to první rostlina, 
kterou lidé k něčemu použili. Může-
me se dočíst: „Spletli tedy fíkové listy 
a přepásali se jimi.“
Do rodu fíkovník patří kolem 1 000 
druhů dřevin. Rostou v tropickém 
a subtropickém pásu celého světa. 
Některé z nich, pod názvem fíkus, 
pěstujeme jako pokojové rostliny.
Fíkovník smokvoň původně rostl asi 
v oblasti Přední Asie. Lidé ho však 
už od pravěku šířili. Jeho pěstování je 
doloženo již z doby před zdomácně-
ním obilnin a luštěnin. Od starověku 
pak roste po celém Středomoří.
Keř nebo menší strom s hladkou 

světlou borkou dosahuje výšky kolem 
5 m. Vyrůstají na něm opadavé, hlu-
boce laločnaté a tuhé listy. Celá rost-
lina je prostoupena latexovou mízou.
Oblíbené fíky vypadají jako plody. 
Jsou to však nepravé plody čili plo-
denství, vzniklé dozráním zvláštního 
květenství. Velké množství kvítků 
vykvétá uvnitř dužnatého útvaru zva-
ného sykonium. Malý otvor ve fíku 
umožňuje přístup pro specializova-

ného hmyzího opylovače, vosičku 
fíkovnici.  Na samičích rostlinách se 
tvoří jedlá plodenství, šťavnaté fíky, 
které se podle odrůdy vybarvují od 
zelenožluté do červenofialové barvy. 
Různé odrůdy smokvoní mají svo-
je zvláštnosti ve způsobu opylování 
a tvorbě plodů – nažek uvnitř fíků. Na 
samčích rostlinách se tvoří většinou 
nejedlá plodenství. 
Ve středomoří smokvoň plodí 2 až 3 
krát ročně, severnější výsadby pouze 
na konci léta. Při teplotách pod -10 ºC 
dřevina promrzá, proto se u nás větši-
nou přesouvá do zimních zahrad. Už 
od renesance se fíkovníky pěstovaly 
v tzv. fíkovnách, které se daly na zimu 
zakrýt, jako např. v Královské zahra-
dě Pražského hradu.
Fíky se konzumují čerstvé i suše-
né. Také se kandují, vyrábí se z nich 
marmelády nebo alkoholické nápoje. 
Dřevo se uplatňuje v truhlářství a řez-
bářství. Jakub Halaš
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Pozvánka - sekání 
orchidejové louky
V týdnu od 24. července 2017 bu-
deme, jako každý rok, sekat orchi-
dejovou louku u Vojkova. Jedná se 
o druhově pestrou louku, na metru 
čtverečním tu roste kolem 40 druhů 
rostlin. Toto druhové bohatství je 
udržováno právě pravidelnou sečí, 
kterou provádí Ekocentrum Říčany.
Vítáni jsou zájemci o pomoc se seká-
ním a hrabáním i s obracením sena 
v následujících dnech (i o víkendu). 
Přijít můžete i s dětmi.
Kontakt: Kateřina Čiháková, kate-
rinacihakova@seznam.cz, tel.: 607 
082 356

léto na Dvorku
V červenci a srpnu proběhnou na Dvor-
ku naproti Muzeu Říčany dvě akce pro 
veřejnost. V úterý 25. července od 16 
do 18 hodin nás čeká setkání s našimi 
králíky a slepicemi a tvoření z ovčí vlny, 
v neděli 20. srpna od 16 do 18 hodin 
pak farmářské odpoledne, kde si vlast-
noručně vyzkoušíme stloukání másla, 
uvidíme práci sýrařky a kromě našich 
králíků a slepic si pohladíme i ovce 
a kozu. Bližší informace o jednotlivých 

akcích naleznete v tomto čísle Kurýru 
v sekci Muzea Říčany, které s Ekocen-
trem na obou akcích spolupracuje.

Jak pomoci motýlům
K létu našeho dětství patřily rozkvetlé 
louky, sady a zahrady s poletujícími 
motýly. Potkat dnes motýla je vzácný 
pomíjivý zážitek. Ještě v 50. letech se na 
Říčansku vyskytovalo běžně 60 druhů 
motýlů, teď byste běžné druhy spočítali 
na prstech jedné ruky. Jedná se hlavně 
o bělásky a babočky, nenáročné na živ-
né rostliny - jejich housenky se spokojí 
s kopřivou, bodlákem nebo řepkou.
Vybíravější druhy se zvláštními náro-
ky vymizely. Už jsme zde psali o mod-
ráscích, kteří potřebují k vývoji spo-
lupráci lučních mravenců na suchých 
stráních porostlých mateřídouškou. 
Ale i zcela nevybíravé druhy okáčů, 
jejichž housenkám stačí různé druhy 
trav, tady mají na kahánku, když na 
zahradách každý týden oholíme stéb-
la na anglický trávník. A co teprve 
modrásci nebo vřetenušky, které by 
potřebovaly dokončit vývoj v květech 
krvavců, chrastavců nebo čičorek. 
Jiní motýlí specialisté potřebují pásy 
křovin a stromů, trnek nebo švestek. 

Na obrázku je ostruháček švestkový, 
který se živí medovicí mšic. Sedává se 
složenými křídly, kde je dobře patrná 
skvrna napodobující oko. Neustále 
pohybuje ostruhou na špičce křídel 
připomínající tykadla. Tímto „efektem 
falešné hlavy“ mate případné útočníky. 
Všem druhům motýlů prospějete, 
když budete na zahradě nechávat 
rozkvetlý pás, který posečete později 
než většinu plochy. Na dvorku proti 
říčanskému muzeu právě dozrávají 
semena lučních rostlin. V případě 
zájmu o směs semen nás kontaktujte.
O svá motýlí pozorování se s námi mů-
žete podělit. Vaše zjištění a fotografie 
využijeme v chystané výstavě v Muzeu 
Říčany. Přejeme pestré a barevné léto.

Kateřina Čiháková 
katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Domov seniorů Říčany 
Rodiny nemají stáří svých nejbližších přečkat, ale naplno prožít.

V každé fázi života potřebujeme něco jiného. Na základě vlastních zkušeností, 
jsme se rozhodli vybudovat místo dokonale stvořené pro život seniorů. 

Otevíráme v polovině září. Registrujte se nyní.
www.dsricany.cz I Facebook: @dsricany I tel.: +420 602 402 524 I email: info@dsricany.cz
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seniorcentrum ŘíčanY

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

pravidelné akce:
Měření hladiny cukru a tuku v krvi – každý třetí čtvrtek 
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin.
V době letních měsíců jsou další pravidelné akce přeru-
šeny a těšíme se na vás po prázdninách.

Akce:
n 11. červenec, úterý – Prohlídka zámku a muzea včelař-
ství v Louňovicích pod Blaníkem
Jednodenní autobusový zájezd. Prohlídka renesančního zám-
ku a dalších kulturních a přírodních památek okolí. Příspěvek 
účastníků: 280,- Kč (obsahuje dopravu, pojištění, vstupné, tiš-
těný materiál). Místo a čas odjezdu: 7:40 h Psáry, 8:00 h aut. 
zastávka K Žel. stanici, 8:05 h aut. zastávka Rychta, 8:10 h aut. 
zastávka Sukova, 8:15 h aut. zastávka Masarykovo nám. Ter-
mín přihlášení: 10. 7. 2017.

připravované akce:
n 26. srpna, sobota – Výstava Země Živitelka, České 
Budějovice
Jednodenní autobusový zájezd do Českých Budějovic, 
v jehož rámci můžete navštívit i výstavu Země Živitelka, 
popř. město, jeho památky nebo skvělý plavecký bazén. 
Příspěvek účastníků: 250,- Kč (přihlášení a zálohu ve výši 
150,- Kč je nutné provést do 31. 7. 2017). Místo odjezdu: 
7:30h Masarykovo náměstí. Vstupné si hradí účastníci 
sami. 

n 9. září, sobota – Prohlídka hradu Choustník, Kozího 
hrádku a návštěva velbloudí farmy
Jednodenní autobusový zájezd. Příspěvek účastníků: 
250,- Kč (obsahuje dopravu, pojištění, vstupné, tištěný 
materiál). Místo a čas odjezdu: 7:15 h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 7:20 h aut. zastávka Rychta, 7:25 h aut. zastávka 
Sukova, 7:30 h aut. zastávka Masarykovo nám. Termín 
přihlášení: 31. 8. 2017.
n 13. – 14. září – Jižní Morava – Višňová (Znojemsko)
Dvoudenní autobusový zájezd do oblasti Znojemska. Pro-
hlídka kulturních a přírodních památek oblasti. Návštěva 
rodinného Adámkova vinařství v obci Višňová (vinařství 
i obec je známá z filmu BOBULE). Příspěvek účastníků: 
1640,- Kč (obsahuje dopravu, ubytování se snídaní, vstup-
né, pobyt ve sklípku včetně studené večeře a ochutnávky 
vín, pojištění, tištěný materiál). Místo a čas odjezdu: 8:00 
h aut. zastávka K Žel. stanici, 8:05 h aut. zastávka Rychta, 
8:10 h aut. zastávka Sukova, 8:15 h aut. zastávka Masary-
kovo nám. Termín přihlášení a úhrady zálohy: 31. 7. 2017.
n 16. září, sobota – Výstava Zahrada Čech, Litoměřice
Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic, v jehož rámci 
můžete navštívit výstavu Zahrada Čech, popř. město, jeho 
památky popřípadě krytý plavecký bazén. Příspěvek účast-
níků: 250,- Kč. Místo odjezdu: 7:00h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 7:05h aut. zastávka Rychta, 7:10h aut. zastávka 
Sukova, 7:15h aut. zastávka Masarykovo nám. Vstupné si 
hradí účastníci sami. Termín přihlášení: 10. 9. 2017.
n Rekondiční pobyt v termálních lázních v Maďarsku 
se bohužel pro malý zájem seniorů neuskuteční.
n Zálohu ve výši 700,- Kč na rekondiční pobyt do Olo-
mouce je nutné uhradit do 31. 7. 2017.

Kontakt (informace a přihlášky): 
Irena Moudrá, tel.: 732 383 424, seniorcentrumricany@
centrum.cz, kontaktní místo: DPS Senior, Komenského nám. 
1850, Říčany. Návštěvní den (ostatní dny a hodiny dle domlu-
vy): návštěvní den je třetí čtvrtek v měsíci, tedy 15. 6. 2017 od 
10:30 do 12:00 h. 

V úvodu článku bychom rádi všem seni-
orům (a nejen jim) popřáli krásné a po-
hodové prožití letních dnů. Některé naše 
akce se konat během těchto dvou měsíců 
nebudou, ale samozřejmě po prázdni-

nách se na vás zase budeme těšit. 
V červnu proběhly jak pravidelné akce, tak i výlet do 
Bechyně (zámek a klášter) a Záluží (Muzeum loutek 
a památkově chráněná obec). Zájem o „zdravotní“ 
měření se zvýšil, a to jsme rádi. Celkem ho využilo 20 
seniorů. Toto měření bude probíhat i během letních mě-
síců, protože je nutné zajištění pravidelnosti. Také jsme 
převzali do péče v terénní oblasti další dva klienty a těší 
nás, že spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb 
můžeme zajistit komplexní péči o seniory a zdravotně 
postižené (pro nás to mj. znamenalo i převzetí klientů 

zrušené říčanské organizace Sdružení neslyšících a ne-
doslýchavých). 
Těšíme se na další setkání a ještě jednou si dovolujeme po-
přát příjemné letní dny. Irena Moudrá

předsedkyně správní rady

Pro seniory
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Pro seniory

Hledáme nové členy týmu
Domova seniorů Říčany 

Zašlete svůj životopis a přidejte se k nám. 

Na podzim otevřeme v Říčanech nový domov seniorů s cílem 
poskytovat služby na nejvyšší úrovni. 

Budujeme pestrý tým profesionálů, kteří nám s vytvořením 
DS ŘíčaDS Říčany pomohou. 

Volné pozice naleznete na našich webových 
stránkách www.dsricany.cz. 

Facebook: @dsricany I tel.: +420 602 402 524 I email: info@dsricany.cz

Život v Domově Pod Kavčí Skálou se částečně přesunul 
ven na terasu. Při slunných dnech klienti Domova užíva-
jí klidu a pohody na houpacích lavičkách pohledem do 
zeleného anebo na pasoucí se kamerunské ovce a rodin-
ku kachniček, které jim pobyt venku zpestřují. 
Vybavení nevelké, bezbariérově řešené terasy vybízí mo-
bilnější klienty k aktivnímu odpočinku, například ke hraní 
Pétanque či venkovních kuželek.  Tyto hry mají v oblibě 
nejen obyvatelé Domova Pod Kavčí Skálou, ale i jejich 
vrstevníci z jiných domovů, kteří se každý rok na začátku 
září do Domova sjíždí poměřit síly na Sportovních hrách, 
které pro ně Pod Kavčí Skálou organizují. Letos vychází 
Sportovní hry na středu 6. 9. a klienti budou měřit síly 
v několika disciplínách (chyť si lahev-rybaření, bludiště, 
pétanque, ruské kuželky, košíková, aj.) Součástí sportov-
ního dne je i pořádné občerstvení a podpůrná přítomnost 
fanoušků – celého personálu Domova Pod Kavčí Skálou
Zatímco přes prázdniny je život v Domově vcelku klidný, 
v září se zase rozjede naplno. V červnu (7. 6.) klienti, kteří 
projevili zájem, absolvovali poslední předprázdninovou 
exkurzi v České Národní Bance, 20. 6. se zájemci vyda-
li na prohlídku dendrologické zahrady a další poznávání 
mimo Domov je čeká opět od podzimu dál. Letos Domov 
Pod Kavčí Skálou přichází na konci léta s jednou novinkou. 
V neděli 17. 9. bude pořádat v souladu s celospolečenskými 
trendy Běh pro Domov Pod Kavčí Skálou. Krásná šestiki-
lometrová trasa povede od Domova k Říčanskému Lesu, 
tam si závodníci užijí trailový závod v nádherné přírodě a cíl 
bude opět u Domova. V prostoru cíle bude na účastníky 
i návštěvníky čekat pestrý doprovodný program a bohatá 
tombola. Doplňkové závody pro děti s odměnou za účast 
pro každého malého závodníka a závodnici či interaktivní 
dětský koutek budou samozřejmostí. Závod pro Domov 

Domov Pod  
Kavčí Skálou

dpS SenIor a stacionář 
olga říčany,

příspěvková organizace
komenského náměstí 1850,  

251 01  říčany
pečovatelská služba

přijme od 1. 9. 2017 
pečovatelku. kvalifikační kurz 
a praxe výhodou, aktivní řidič 
podmínkou. Jedná se o zástup 

za mateřskou dovolenou, možný 
i zkrácený úvazek.

Bližší informace: Jana kadeřábková 
Tel: 323 618 272, 733 340 061

Pod Kavčí Skálou bude pořádán ve spolupráci s městem 
Říčany a pod záštitou paní místostarostky Hany Špačkové.  
Závod organizuje z.s. Báječné ženy v běhu, které mají s po-
řádáním podobných závodů zkušenosti. Výtěžek ze závodu 
17. 9. bude věnován Domovu na podporu kvality života 
seniorů. Přijďte se podívat, přijďte si zaběhat, přijďte si užít 
hezkou zářijovou neděli. Start i cíl najdete v těsné blízkosti 
Domova Pod Kavčí Skálou, Marie Pujmanové 2045 v  Ří-
čanech. Registrace se spustí již brzy. Sledujte čerstvé infor-
mace na www.behprodomovpodkavciskalou.cz.  Pokud by 
někdo ze čtenářů rád se závodem pomohl a získal tak cenné 
zkušenosti a náhled pod pokličku, jak se podobný závod po-
řádá, rádi jej organizátoři zapojí. Zájemci se mohou ozvat 
na zastupce@domovpks.cz či zavolat na 603812913. 

Petra Suchánková

in
ze

rc
e

27



Pejsci už zase pomáhají aneb Canisterapie 
v Domově Pod Kavčí Skálou

Staří lidé a psi k sobě tak trochu patří. Láska, něha, kontakt, 
komunikace beze slov. To vše umí pes člověku dát a vrátit ho 
tak k sobě samotnému. To si v Domově Pod Kavčí Skálou 
dobře uvědomujeme, a proto jsme po krátké pauze obno-
vili canisterapeutické návštěvy. Od dubna 2017 navštěvuje 
klienty Domova Pod Kavčí Skálou fenka Trixi, krásná, ne-
smírně přátelská a kontaktní bieglí fenka Pavlíny Courto-
nové ze spolku „Tam, kde zvířata pomáhají z.s.“. Dochází 
k nám pravidelně a obyvatelé domova se na ni velmi těší. 
Většina z nich pejska radostně vítá, sami v minulosti ně-
jakého doma měli. Je dojemné, jak se jim rozzáří oči, když 
fenku spatří přicházet, a co teprve poté, když se k nim Trixi 
se speciálním výcvikem přitulí! Někdy kontakt se psem do-

káže učiněné zázraky. Ráda se podělím s příběhem, který se 
u nás v Domově odehrál před mýma očima a který o účin-
cích canisterapie podává hluboké svědectví. 
Jeden z klientů Domova Pod Kavčí Skálou má po mozkové 
příhodě prakticky nehybnou pravou polovinu těla a je od-
kázaný na invalidní vozík. Pravá ruka už dlouho setrvává 
sevřená v pěst, v nehybné křeči. Jednoho dne byla Trixi na-
vštívit právě tohoto milého pána.  Roztomilá fenka poma-
lu položila hlavu na jeho postiženou ruku, podívala se na 
něj svýma velkýma, kávově hnědýma očima a s úsměvem 
se spřátelili. Kontakt beze slov vyvolal dojemnou reakci. 
Pravá ruka našeho klienta, která byla po mozkové přího-
dě prakticky bez pohybu, se pozvolna přibližovala k tělu 
pejska se znatelnou potřebou jej pohladit. Po chvíli, k vel-
kému překvapení klienta i jeho okolí, mírně povolilo kře-
čovité sevření pěsti. S údivem sám nad sebou a nad tímto 
malým zázrakem fenku zkusil pohladit a znovu a znovu. 
Netrpělivě jsme čekali na další návštěvu canisterapeutky 
s Trixi. A naše očekávání se naplnilo, s každou další ná-
vštěvou jsou zřetelné další pokroky.
Přemýšlela jsem o tom, proč krátká a svým způsobem 
prostá návštěva psa může vyvolat takovou radost. Pes je 
v očích starých lidí spojený s minulostí, s rodinou, s dětmi 
a vnoučaty, s léty života v méně komplikovaném čase. Po-
hled na pejska vyvolá vzpomínky, jak učili svého psa, aby 
přinesl míč, aby čekal, poslouchal. Psi jsou ztělesněním 
kamarádství, loajality a bezpodmínečné lásky. Otvírají 
srdce a rozpouštějí bariéry. Kromě rozptýlení, vyvolání 
dobré nálady mohou přispět i ke zlepšení hybnosti stejně 
jako v našem příběhu. Kontakt se psem je velmi vhodným 
doplňkem k rehabilitaci. Canisterapie  je schopna zlepšit 
duševní a fyzické zdraví potřebných a pomáhá tím i pro-
dlužovat životy. Ráda pracuji v zařízení, které tuto mož-
nost svým klientům poskytuje.

Ivana Pecháčková

Pro seniory

Pro děti a rodiče

Děkujeme všem příznivcům mraveniště
Školní rok 2016/2017 je 
úspěšně za námi a mně ne-
zbývá než malé ohlédnutí. 

Ráda bych vyjádřila veliký dík všem lektorům, díky nimž 
můžeme chodit do Mraveniště tvořit z hlíny, vytvářet zajíma-
vá dílka, zpívat, hrát na klavír, flétnu, kytaru či bubny nebo 
si zasportovat v tělocvičně či na kole, zalyžovat v Rakousku, 
nebo si jen tak užít společný čas s dětmi v herně. Velké díky 
patří i Městu Říčany za finanční podporu prostřednictvím 
grantů na provoz centra a na akce pro veřejnost, bez které by 
to mnohdy ani nešlo. Vám všem patří VELKÝ DÍK!

OHléDNUTí Za TáTOHraNím
V neděli 18. 6. jsme symbolicky zakončili školní rok již 
tradiční oslavou dne otců – TÁTOHRANÍM na Jurečku. 
Počasí nám přálo, obětaví lektoři a kamarádi připravili 
pro děti a tatínky (maminky, babičky a dědečky) zajíma-
vý program a všichni jsme si to společně moc užili. Celé 
rodiny spolu závodily, malovaly si na obličej a společně 
tancovaly. Jsem ráda, že jsem u toho mohla být. Velké 
poděkování patří Restauraci a koupališti Jureček a man-
želům Ježkovým, kteří nám vytvořili skvělé podmínky 
a zázemí.
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Krajské kolo Svojsíkova závodu 
Dne 27. 5. se dvě družiny skautek rozjely do Žloukovic, 
místa, jehož název vám nejspíš nic neříká. Tak proč tam 
tedy jely? A proč nejely všechny skautky?  
Ve Žloukovicích se konalo krajské kolo Svojsíkova závo-
du - závod skautských hlídek, který každé dva roky testuje 
různé skautské i běžné praktické znalosti a dovednosti, 
a jelikož dvě naše družiny se umístily na prvních místech 
základních kol (22. 4. se oblastní kolo konalo i u nás v Ří-
čanech), čekala je teď výzva na kraji.  
Obě družiny pečlivě trénovaly, aby se na krajském kole 
umístily co nejlépe. Konkurence byla veliká, celkem se do 
Žloukovic sjelo 39 skautských hlídek ve dvou kategoriích. 
V holčičí kategorii bylo i s našimi holkami 20 hlídek, i přes 
tak obrovskou konkurenci se jim ale podařilo něco, v co 
jsme se odvážili jen doufat. Družina Dream Team totiž 
porazila všech 19 družin a umístila se na úžasném prvním 
místě a postupuje! Je to tedy už druhý ročník po sobě, kdy 
se jedna z družin říčanských skautek dostala do celore-
publikového kola. Družina Oliv, která již zkušenost z po-
sledního kola má, se v tom krajském umístila v těsném 
závěsu za Dream Teamem na krásném čtvrtém místě! 
Oběma družinám gratulujeme a Dream Teamu přejeme 
hodně sil do závěrečného  kola! 

a co skauti chystají o prázdninách? 

V létě se již tradičně konají skautské tábory střediska Lípa 
Říčany. Letos se oba tábora - chlapecký i dívčí uskuteční 
na louce nedaleko obce Nečín a to v termínu 9. - 23. 7. pro 
skauty, skautky a starší světlušky a v termínu 13. - 23. 7. 
pro vlčata a světlušky. Bude se na co těšit! 

za 2. oddíl skautek   
Myška - Alžběta Mullerová 

Pro děti a rodiče

O prázdninách si mohou děti užít legraci na příměstském 
táboře, který opět pro zájemce pořádáme. 

NOViNKy Z KlUbU mTb & TrialU?
MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY hlásí více než 40 
členů základny a blíží se k 50 členům. Jsme moc rádi, že 
tréninky jezdce baví a zlepšují se pod vedením předních 
českých jezdců, kteří v našich barvách získali řadu národ-
ních i mezinárodních titulů. Nábor je samozřejmě stále 
otevřen jak pro TRIAL (děti i dospělé), tak pro MTB do-
spělé. Dětský nábor MTB chystáme po prázdninách. Naši 
trialistku Elišku Hříbkovou s bratrancem Vojtou a triatlo-
nistku/MTB jezdkyni Káju Bedrníkovou, jste mohli vidět 
v pořadu ČT Déčko – Planeta YO. Vlastu Kabeláče Čiháč-
ka, Máru Trynera a Lukáše Valného a některé naše nové 
tréninkové naděje jste měli možnost vidět v tréninkové 
reportáži v pořadu ČT Déčko Lvíčata. Kluci i holky navíc 

objeli více než 30 exhibic a závodů, takže se rozhodně ne-
nudili. Těšíme se na vás 12. 8. v Tehově, kde se pojede už 
5. ročník OPENFREE závodu, opět s vloženým závodem 
dětí na odrážedlech a malých kolečkách. Tak neváhejte 
a přijďte si zasportovat!

Na CO Se mŮŽeTe TěšiT PO 
PráZDNiNáCH?
Přejeme vám všem pohodové prázdniny s dětmi a vašimi 
blízkými. Načerpejte sílu a v září se společně vrhneme do 
nového školního roku. Můžete se těšit na tematické kurzy 
keramiky, tvoření, hraní a sportování. Opět pro velký zá-
jem připravujeme kroužek Roboti a další technické krouž-
ky, které začínají být hitem! Na naše nejmenší čeká Mra-
venčí školička, cvičení i malování. UŽIJTE SI KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY PLNÉ POHYBU A DOBRODRUŽSTVÍ!

Příměstské tábory v mraveništi 2017
V době 8:00-17:00 h, Cena: 2100 Kč 
21. srpna – 25. srpna 2017
Podrobné informace najdete na www.mraveniste.info 
nebo www.mraveniste.webooker.eu

Ivana Dudová, koordinátorka Mateřského centra  
Mraveniště; Hana Špačková, koordinátorka Mraveniště 

a Vlasta Kabeláč Čiháček -  hlavní trenér MTB & TRIAL 
MRAVENIŠTĚ http://www.mtbtrial.cz/ .
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Pro děti a rodiče

DěTSKý DeN V OliVOVNě  
Tak jako minulý rok, tak i le-
tos jsme Den dětí v Olivovně  
oslavili se svými sousedy ze 

Základní školy U Říčanského lesa. Dovednostní soutěže 
jsme rozmístili v našem rozlehlém prosluněném parku 
a na 150 dětí mělo o odpolední zábavu postaráno. Po ab-
solvování soutěží následovalo zasloužené občerstvení, 
kde nechyběly čerstvé jahody či grilované steaky. Závě-
rečná diskotéka pod širým nebem podtrhla dobrou náladu 
a všem připomněla, že prázdniny se neodvratně blíží. Tak 
přejeme všem veselou mysl a pěkné léto.  

Za ODL  Josef Boubín 

Vesmírně-vodácký Den dětí
Počasí vyšlo – slunce přiměřeně 
hřálo, vanul příjemný větřík. Na 
pláži byly rozložené deky. Zatímco 

si děti hrály v písku a pobíhaly všude kolem, jejich rodiče 
se bavili a občerstvovali v místním kiosku.
To není vyprávění o dovolené někde v Chorvatsku. Tato sce-
nérie byla součástí sobotní oslavy Dne dětí, kterou 3. června 
na Marvánku uspořádali vedoucí z Vesmíru Říčany s Vodác-
kým klubem Říčany. Organizátoři si v čele s vesmírnou ve-
doucí Denčou opět připravili řadu disciplín, které se tematic-
ky vztahovaly k životu ve vodě a kolem ní, a po letech některé 
hry obměnili. Po splnění série ne vždy lehkých úkolů čekaly 
na děti sladká odměna a „klasika táborové kuchyně“ – buřt 
na ohni. Na stanovištích si děti otestovaly svou sílu, přesnost 
a kreativitu. Vyzkoušely si nově slalom pozadu račím způso-
bem, přiřazování zvířat k jejich životnímu prostředí a zdo-
bení perníkových ryb. Ze „stálic“ našich stanovišť zůstaly 
například přechod přes slack-line, hod holínkou a zatlouká-
ní hřebíků. Mezi nejoblíbenější samozřejmě patřily střelba 
z luku a nově zdobení perníčků. Ty odvážnější děti si troufly 
na „divokou“ jízdu v loďce po rybníce. Herní odpoledne si 
užili nejen děti, ale i jejich rodiče, z nichž někteří neodolali 
a leckterou z disciplín si vyzkoušeli sami. 
Závěrem je nutno děkovat. Hlavně dětem a rodičům, kteří 
za námi na Marvánek dorazili. Dále všem organizátorům, 

mezi kterými se mimo jiné objevili i naši nejstarší tábor-
níci, za přípravu a průběh akce. Nelze ani zapomenout 
poděkovat městu Říčany za sponzorský dar a provozova-
teli restaurace na Marvánku za vstřícnost a poskytnuté zá-
zemí. A jako vždy jsme vděčni za vynikající počasí. Všem 
děkujeme za přízeň, a za rok se zase uvidíme na Dni dětí!

Za Vesmír Říčany, z. s.,
Vašek
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Pro děti a rodiče

Den dětí města 
Říčany a TJ Sokol
Na hřišti Strašínská si o poslední květnové neděli děti 
naplno užívaly svůj den. Hlavní pořadatelé město Říčany 
a Tělovýchovná jednota Sokol Říčany a Radošovice spo-
lu s říčanskými kluby a spolky nabídli pestrou mozaiku 
sportu, zábavy i poučení.  Na pódiu se vystřídali sportovci 
z APDT, taekwodisté, tanečníci TK Fuego, TŠ Twist, TS 
DANCE EB, Bunny dance a electronic boogie. Excelentní 
show předvedl Klub MTB & TRIAL Mraveniště Říčany 
v čele s Vlastou Kabeláčem Čiháčkem. Letos se poprvé 
představili také členové Cyklotrial – klubu Střední Čechy. 
Populární melodie zazněly v podání Dětského pěveckého 
sboru Elišky Erlichové a slečen skupiny Eillas. Pohádku 
Putování Ducha Ducháčka zahrálo Divadlo Kampa Pra-
ha. Na soutěžních stanovištích děti vyzkoušely taekwon-
do, judo, karate, volejbal, florbal nebo šachy. Zábavu si 
užily u stánků Olivovy dětské léčebny, volnočasového 
centra Fialka, Husovy knihovny, Klubu Cesta integrace 
i žákovského zastupitelstva. Nafukovací atrakce od firmy 
M&M reality se samozřelmě těšily velké pozornosti ma-
lých návštěvníků. Svým zajímavým sortimentem se zapo-
jila také firma Cihličky pro dětičky.  Velkým lákadlem bylo 
bezesporu stanoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj. 
Předvedli výcvik služebního psa, akční zadržení nebez-
pečné osoby a informovali o nevhodných nákupech v za-
hraničí.  Návštěvníky zaujali ukázkou zabavených před-
mětů pocházejících z nelegální činnosti. Pozadu nezůstala 
ani naše městská policie a dobrovolní hasiči. Za splněné 

úkoly si děti odnášely zasloužené dárky. Sestry Sokolky se 
skvěle postaraly o občerstvení návštěvníků. Velmi děkuje-
me všem těmto dobrovolníkům a nesmírně si vážíme, že 
svůj volný čas věnovali dětem bez nároku na odměnu.  jb
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cesta integrace v akci

V květnu a červnu bylo v Cestě integrace živo, k našim pra-
videlným aktivitám nízkoprahový klub Cesta, dopravní 
výchova, primární prevence a občanská poradna přibyly 
i aktivity pro školy a veřejnost. Tak hezky od začátku:
n 27. 5. - alcohol free zone na I. Beer festivalu Říčany. 
Pro děti, mládež a dospělé aktivity sportovní i tvořivé. Fot-
bal, streetball, stolní fotbálek, ping-pong, tvorba placek 
atd. Bavit se dá i bez alkoholu!
n 28. 5. – Dětský den na hřišti Strašínská – sportovně 
dopravní aktivity na odstrkovadlech a koloběžkách pro 
nejmenší 
n 31. 5. – Světový den bez tabáku a Klub Cesta i v uli-
cích na říčanském náměstí. Pozvané 5. ročníky základ-
ních škol (9 tříd, cca 200 žáků), družiny z Říčan a dále ve-
řejnost z řad dětí, mládeže i rodičů (dalších cca 200 dětí). 
Na místě informace podané hravou formou o tom, že kou-
ření není in! Celodenní akce Klub i v ulicích a živé náměstí 
– bublifuky, fotbálek, streetball, výroba placek (odznaků). 
Říčanská pohoda na náměstí aneb zdravé alternativy trá-
vení volného času a představení služby nízkoprahového 
Klubu Cesta. Akce se konala za finanční podpory města 
Říčany.
n 8. 6. – Den bez úrazů za účasti složek integrovaného 
záchranného systému – Městské policie Říčany, Sboru 
dobrovolných hasičů a Záchranné služby Středočeské-
ho kraje. 4 školy, 8 tříd, cca 200 dětí. Informace, soutěže, 
zábava, ceny. Akce byla pořádána za finanční spoluúčasti 
města Říčany, Ministerstva zdravotnictví ČR a BESIP – 
Ministerstva dopravy ČR. Všem patří velké poděkování. 

n 22. 6. – Turnaj ve streetbalu s Klubem Cesta na hřišti 
Strašínská, placky a hudba.
Ani o prázdninách nezahálíme!  Čekají nás 2 turnusy hoj-
ně obsazeného příměstského tábora pro děti: Tajní agenti 
– výcvikové středisko FBI, aktivity v Klubu CESTA.  
Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto a prázdniny!

Provozní doba Občanské poradny  
v červenci a srpnu
Bezplatné odborné právní rady a sociální poradenství 
v Občanské poradně Říčany na adrese Masarykovo nám. 
6/17 během prázdnin je možné každou středu 9:00- 
12:00, 13:00- 17:00 hod., vyjma 9. 8. 2017, v ostatních 
dnech po předchozí dohodě.  Objednání na emailu: porad-
naricany@cestaintegrace.cz nebo 312 315 284. Více info 
na www.cestaintegrace.cz nebo FB Cesta integrace.

Vítání občánků
Ve dnech 8. 6. a 13. 6. 2017 se uskutečnilo v obřadní síni  
na Staré radnici slavnostní vítání občánků. Radní pan 
Michal Mrázek a David Michalička přivítali 41 nových ob-

čánků. Zazpívat nám přišly děti z mateřské školky U Slu-
nečních hodin a Čtyřlístek z Kolovratské ulice. Všem moc 
děkujeme, přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na 
říjnové setkání.

Jana Šimková, Lucie Nováková, matrikářky

Slavnostního vítání se zúčastnila i kolegyně z redakce Kurýru 
adéla ambrožová. Nejen jí a jejímu synkovi, ale i všem ostatním 
malým občánkům přejeme za redakční radu do života hodně 
štěstí a radosti.

Pro děti a rodiče
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Pro děti a rodiče

Od září opět lesní družina
V novém školním roce zveme opět školní děti do lesa na 
pravidelné každotýdenní dobrodružství se zkušeným 
průvodcem. Lesní družina úspěšně probíhá v ZŠ U Ří-
čanského lesa v Říčanech (každé úterý 14-17 hodin), ZŠ 
Světice (každá středa 14-17 hodin) a ZŠ Tehov. Další in-
formace a přihlášky na našich webových stránkách www.
lesniklubpraminek.cz.

Komunitní dům získává nový rozměr
Do našeho komunitního domu 12. června poprvé přišly 
babičky a dědeček na přednášku o paměti. Bylo to milé 
setkání. Děkujeme lektorce Evě Kubínové za zajímavé 
a působivé povídání. V září se rozběhne dvouměsíční kurz 
trénování paměti. Od září si také mohou senioři zajít na 
masáž do komunitního domu. Masíruje zkušená a milá 
masérka Jana Šilarová. Pro seniory platí zvýhodněná cena 
180 Kč/masáž. Chystáme i tvořivé dílny. Více informací 
na www.lesniklubpraminek.cz.

lesní dopoledne měla velkou účast
Právě uplynulý školní rok byl velmi bohatý na účast ma-
minek s malými dětmi na lesním dopoledni. Vytvořil se 
příjemný ženský kruh, tvořilo se, sdílelo a povídalo. Na 
konci společně podávaná domácí polévka setkání dodala 
tu pravou atmosféru. Děkujeme vám za přízeň a v novém 
roce se těšíme na nová setkávání. 

Krásný čas prázdnin přejí za Pramínek  
Bára Smetánková a Olga Jarkovská

šKOlNí rOK V KOlOVráTKU
V letošním školním roce jsme ote-
vřeli třídu pro děti od 2 let, kterou 

děti, rodiče i tety ze školky velice úspěšně zvládli. Samo-
zřejmě i třída starších dětí byla velice úžasná. Všichni 
společně připravili dvě besídky, kde děti mohly ukázat, 
co vše se ve školce naučily. Každé dítě je osobnost a vyví-
jí se jinak rychle, každé také jiným způsobem, proto není 
důležité, jak secvičené vystoupení bylo dokonalé, ale že 
se děti snažily. Při práci s malými dětmi musí být člověk 
přizpůsobivý a mít dostatek pochopení. Některé děti ra-
ději cvičí, jiní malují nebo tvoří, proto máme na každý den 
jiný program s činnostmi, Veselou notu, Šikovné ručičky, 
Malý sportovec, Všeználek a Předpředškoláček. Vše při-
pravujeme speciálně pro naše děti dle věku či dovednosti. 
Samozřejmě mimo těchto důležitých prací chodíme velmi 
rádi na naši hezkou zahradu. A hlavně se neustále snaží-

me vylepšovat naše služby pro naše – vaše děti. I když naše 
školka je o prázdninách v provozu formou příměstského 
tábora, kde každý týden má svůj program (a jeho cena je 
u půldenní docházky 1.850,- Kč a u celodenní docházky 
2.600,-Kč, včetně stravy a pitného režimu, sourozenci 
mají slevu), přejeme všem krásné a pohodové prázdniny.
Nové kamarády a kamarádky, kteří by s námi chtěli trávit 
společný čas ve školním roce 2017/2018, budeme přijí-
mat během celého léta. 

Těší se na vás TETY z KOLOVRÁTKU

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

Cestovatelský týden v mš Čtyřlístek
Již po několik let vyrážejí paní učitelky 
s malými dětmi na cestovatelský týden. 
Jinak tomu nebylo ani v letošním roce. 

Paní učitelky s dětmi navštívily spoustu zajímavých 
a atraktivních míst jako jsou ZOO Praha, zámek Loučeň 
a další. Nechyběl ani výchovně vzdělávací program, kdy 
se děti seznámily s prací záchranářů, hasičů i policistů. 
Celý týden jim počasí přálo, a tak si děti mohly všech-

ny výlety maximálně užít. Poslední den celého týdne se 
nesl v duchu mašinek. Děti čekalo divadelní předsta-
vení právě o nich a současně cesta vlakem byla pro děti 
ohromným zážitkem. Paním učitelkám patří velký dík 
za veškerou snahu a starost o naše malé ratolesti. Děti si 
celý týden velmi užily a myslím, že na něj budou dlouho 
vzpomínat. Děkujeme

Spokojení rodiče ze Žabiček
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Jaro v Zahrádce
V měsíci březnu a dubnu se i v naší ško-
le začalo probouzet jaro. Třída Třešni-
ček vysadila semínka rajčat a paprik. 
Děti s pomocí paní učitelky připravily 
vše potřebné, vysadily semínka a pozo-
rovaly, jak se ze semínka klubou mladé 
rostlinky. Ani ostatní třídy nezůstaly 
pozadu a vysadily si semínka různých 
kytiček. Nyní už roztříděné sazenice 
kvetou a děti netrpělivě čekají, až uvidí 
první plody rajčat a paprik. Ani záhon-
ky na druhé části školní zahrady nezů-
staly ladem. Děti ze všech tříd za po-
moci paní učitelek vysely zrníčka obilí 
a kukuřice a zasadily sazenice dýně, 
cukety a hrachu. Každý den pozorují, 
jak nám plodiny rostou.
Když bylo vše zaseto a připraveno, tě-
šili jsme se na svátek všech maminek. 
Každá třída si připravila vystoupení 
a pohoštění, aby děti společně s rodiči 
a prarodiči svátek ve školce oslavily. 
Jako překvapení si každé dítě vyrobilo 
dárek pro maminku s paní lektorkou 
z Muzea Říčany, a to korále techni-
kou plstění. Korále se dětem podařily 
a měly z nich radost nejen děti, ale pak 
i maminky. Třída Třešniček společně 
s paní učitelkou upekla na pohoštění 
jablečný závin. Děti okrájely a nastrou-
haly jablka a do závinu nezapomněly 
dát rozinky a skořici. Holčičky ze třídy 
Hruštiček namazaly linecké cukroví 
a všechny děti se podílely na prostí-
rání slavnostních stolů. Na besídku 
dorazili rodiče a prarodiče v hojném 
počtu a měli velkou radost, jak se dě-
tem vystoupení vydařila. Společně pak 
poseděli ve třídách a pochutnávali si na 
připraveném pohoštění. Nic nezbylo.
Po vystoupení pro maminky jsme se 
vydali na výlet do Mirákula v Milovi-
cích. Děti vyzkoušely prolézací hrad 
se skluzavkou do podzemí, obří tram-
políny, lanové centrum, velký dřevě-
ný prolézací hrad i přírodní labyrint. 
Druhý - červnový výlet nás zavedl na 
pohádkové Staré Hrady, kde nás če-
kala prohlídka pohádkového podze-
mí a dračích komnat. Seznámili jsme 
se s pánem Starých Hradů čarodějem 
Archibaldem I. a mnoha dalšími po-
hádkovými bytostmi. Oba výlety se 
nám moc líbily a byl to pro nás krásný 
zážitek.

Posledním malým výletem byla ná-
vštěva městské policie v Říčanech. 
Pan policista nám ukázal výzbroj 
a výstroj, kterou při své práci použí-
vá městská policie. Vše jsme si moh-
li vyzkoušet a osahat. V další míst-
nosti policejní služebny nás čekala 
ukázka kamerového systému, který 
sleduje život a bezpečnost v našem 
městě. Na závěr prohlídky jsme si 
mohli prohlédnout služební auto 
a jeho výbavu. Děti vyzkoušely ma-
jáky, houkačku, ale také, jak se sedí 
v policejním autě. Ve školce nás pak 
navštívili zdravotníci z rychlé zá-
chranné služby v Říčanech. Povídali 
nám o tom, jak se chovat na návštěvě 
u pana doktora a jak se chovat a po-
moci při zranění ve školce. Nakonec 
jsme si mohli prohlédnout zázemí 
sanitního vozu, kde jsme zhlédli 
praktické ukázky vybavení. Obě ex-
kurze k záchranným složkám byly 
zajímavé a děti se při nich opravdu 
bavily.

Nezapomněli jsme ani na svátek dětí. 
Na školní zahradě proběhlo karneva-
lové zábavné dopoledne pro děti z celé 
školy. Za účast v soutěžích pak děti do-
staly diplom a sladkou odměnu a celé 
dopoledne jsme završili diskotékou.
Tak jako loni, i letos jsme pořádali pro 
děti, které půjdou po prázdninách do 
školy, rozlučkové spaní s předškoláky 
ve školce. Na školní zahradě jsme si 
udělali zábavný večer se soutěžemi, 
opekli buřty a večer ve spacácích 
zhlédli pohádku na dobrou noc. Po 
klidné noci jsme se společně nasní-
dali a děti si pak domů odnesly pa-
mětní list za odvahu při školkovém 
nocování. Chtěli bychom poděkovat 
pekařství Frydrych v Říčanech, které 
dětem na tuto akci věnovalo pečivo 
a výborné koláče k večeři a snídani.
Poslední akcí června bylo stužkování 
předškoláků s programem na školní 
zahradě a společně se těšíme na letní 
prázdniny.
Všem přejeme krásné slunečné léto 
a budoucím školákům dobré vykro-
čení do základních škol.

Kolektiv MŠ Zahrádka

Poděkování mš Srdíčko
chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu 
MŠ Srdíčko za perfektní péči o syna Míšu během jeho 
předškoláckých let.
zvlášť děkuji paní ředitelce Jiřince, asistence pedagoga 
Jitce a paní učitelce drahušce.

Jen díky nim bylo možné zrealizovat téměř nemožné a přes všechny 
administrativní překážky zařadit našeho syna do kolektivu ostatních dětí.
Moc vám všem děkuji, protože jste Míšovi umožnily si předškolní léta užít 
a poskytly mu skvělé podmínky pro rozvíjení jeho schopností a dovedností.
Je opravdu vidět, že svou práci děláte srdcem (srdíčkem), a my vám všem 
za to moc děkujeme. M. Fürstová 
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Zprávy ze základní školy Sofie

úspěchy na prknech, která znamenají svět 
Žáci ZŠ Sofie, kteří chodí na dramatický kroužek, se pod 
hlavičkou souboru „Ejchuchú MŠ a ZŠ Říčany“ zúčastnili 
46. republikové přehlídky dětského divadla Dětská scéna 
ve Svitavách. Představení se nakonec hrálo během jedno-
ho dne několikrát, pro účastníky i pro veřejnost.
Z diskuse lektorského sboru o představení vybíráme: 
„Velká parta malých dětí navíc s několikaletými věkovými 
rozdíly se na malém jevišti cítí evidentně bezpečně. Jejich 
projev je energický, pevný a srozumitelný pro ně samotné 
i pro diváky. Jasně znají svůj úkol nejen v situacích, ale – 
a to není běžné – i v momentech přechodů mezi situacemi. 
Rozumějí i vtipu svého počínání, sami se svým divadlem 
baví. Navíc jsou všichni po celou dobu soustředění a ani 
v momentech, kdy zrovna „nehrají“, nepřestávají být sou-
částí dění. Struktura drobné inscenace je důmyslná. Od 
úvodního ptačího pohledu na město přechází k Praze viděné 
lidmi. Po celou dobu pracuje s momentem překvapení. Zno-
vu a znovu nečekaně proměňuje optiku, atmosféru, hudební 
styl. Přičemž ovšem zároveň udržuje zdání, že jedna akce 
přirozeně vychází z druhé.“
Divadlo je pro nás jedna z forem využití věkově smíšené-
ho kolektivu pro výchovu i vzdělávání. I proto se mu vě-
nujeme intenzivněji. Máte zájem se přidat? Od září 2017 
otevíráme dramatický kroužek pro mladší (od 1. ročníku) 
a starší žáky (od 3. ročníku). 
Napište nám na info@zs-sofie.cz.

Zprávy z mateřské školy 
Samostatná třída pro děti do 3 let
Od září 2017 otevíráme třídu pro děti od cca 20 měsíců do 3 let. děti se potkají se spektrem aktivit a pomůcek, které 
již svou krásou motivují k vyzkoušení, současně se budou učit postarat o své potřeby za pomoci prostředí připraveného 
pro jejich velikost a schopnosti. 
Třída nabídne prostor maximálně 10 dětem ve dnech pondělí až středa. Starší děti budou mít možnost docházky do 
16.00 hodin, mladší děti do oběda. V případě zájmu napište na info@ms-sofie.cz.

rozloučení s absolventy
Letní slavnost uzavřela školní rok programem pro budou-
cí prvňáky a končící žáky pátého ročníku. Hymna školy 
tak zazněla poprvé také se slokou s tématem loučení se. 
Celou slavnost nás doprovázela živá hudba flétnistů Lenky 
Sedlákové, klavír Mirka Paťhy a také sbor Ivety Limbur-
kové. Páťáci si na závěr připravili retrospektivu pěti let ve 
škole, ve které se dokonale našli jejich učitelé i žáci samotní. 

První společné bruslení 
V pátek 16. 6. večer jsme za hojné podpory rodičů absol-
vovali první společné bruslení Sofie. Už teď se všichni tě-
šíme na pokračování v příštím školním roce. 

Přejeme hezké a slunečné letní prázdniny.
Za celý kolektiv MŠ a ZŠ Sofie 

Patrik Matlák
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ZáKlaDNí šKOla u ŘíČaNSKéHO leSa

DěTSKý DeN V OliVOVNě
Začátkem měsíce června si Olivova dětská léčebna ve spolu-
práci se 3. ZŠ u Říčanského lesa, připravila dětský den nejen 
pro děti z naší školy, ale také děti z dětských domovů a dal-
ších, tou dobou pobývajících na zdravotním pobytu právě 
zde. Děti v areálu Olivovy dětské léčebny přivítal sám pan 
ředitel, který jim ukázal trasu stanovišť a popřál příjemnou 
zábavu. Disciplín a stanovišť měly děti na výběr spoustu. 
Podle speciální kartičky tak navštívily například stanoviště 
kriketu, chůze na chůdách, slalom na koloběžkách, překáž-
kovou dráhu, hod na cíl, skoky v pytlích, přetahování s la-
nem a další. Na stanovištích vypomáhaly také starší žáci ze 
3. ZŠ u Říčanského lesa. Dětem k zábavě hrála veselá hudba 
a k jídlu a pití si kuchaři z Olivovy dětské léčebny připravili 
chutné grilované maso, ovocný salát a jablečný mošt. Děti 
po splnění disciplín unavené, ale šťastné, dostaly za odměnu 
balíček s překvapením. V závěru se ještě pan ředitel s dětmi 
i rodiči osobně rozloučil, poděkoval za hojnou účast a popřál 
šťastnou cestu zpět.

Martina Hytychová - vychovatelka

(D)oběhni školu
Středa 7. června se na Základní škole u Říčanského lesa 
nesla ve znamení sportu a pohybu, a to konkrétně běhu. 
Abychom neběhali jen tak zbůhdarma, rozhodli jsme se 
zároveň pomoci dobré věci a spojit příjemné s užitečným. 
Pod záštitou Konta bariéry se tak u nás uskutečnil první 
ročník akce „Run and Help“ s podtitulem (D)oběhni ško-
lu. 
Jak již název napovídá, trasa charitativního běhu ved-
la kolem budovy ZŠ a měřila něco málo přes 300 metrů. 
Sportovní den si užili všichni žáci 2. stupně, také někteří 
jejich mladší spolužáci a všechny děti navštěvující školní 
družinu. Podpořit nás také přišli strážníci městské policie 
města Říčany a své zastoupení měli i zástupci veřejnosti, 
převážně pak z řad rodičů našich žáků.
 A komu že náš běh pomáhal? Zdravý pohyb jistě prospěl 
všem účastníkům, drobná částka v podobě dobrovolného 
startovného pak putovala na pomoc říčanskému občano-

vi Milanu Roubalovi, který je po vážném úraze upoután 
na invalidní vozík. Při naší premiéře se podařilo vybrat 
16.104 Kč, které přispějí k zakoupení speciálního auto-
mobilu, jenž usnadní panu Roubalovi jeho mobilitu a tím 
zkvalitní jeho život. 
Všem účastníkům dobročinného běhu děkujeme a již teď 
vyhlížíme další, jistě ještě o něco úspěšnější ročník této 
sportovní akce. Za tým organizátorů 

Kateřina Raková

rOmeO aND JUlieT
V jazykové třídě 7.A letos probíhala výuka občanské 
výchovy částečně v angličtině (metoda CLIL – 
zapojení angličtiny do nejazykového předmětu). Při 
probírání tématu „kultura“ napadlo žáky zinscenovat 
Shakespearovu klasiku „Romeo and Juliet“ a obléci 
ji do moderního hávu. Žáci si za pomoci paní učitelky 
Jany Uríkové napsali texty, sehnali kostýmy a rekvizity, 
připravili scénu a vybrali hudbu. Čtyři měsíce intenzivně 
hru nacvičovali a výsledek je obdivuhodný. Žáci zahráli 
divadlo pro ostatní třídy, pro rodiče i pro naše zahraniční 
stážisty. Potlesk nebral konce, herci se museli na pódium 
několikrát vracet. Na začátku příštího školního roku 
uvedeme hru pro veřejnost na opravdové scéně a těšíme se 
na hojnou účast. Zuzana Pokorná 

KZŽ: VeSmír – Naše TrValé byDlišTě
Dne 23. května se žáci 2. stupně ZŠ u Říčanského lesa moh-
li zúčastnit semináře na téma Vesmír – naše trvalé bydliště, 
vedeným panem učitelem Václavem Černým. První část za-
hrnovala prezentaci, ve které nás pan učitel seznámil se slu-
neční soustavou a vesmírnými tělesy. Druhá část semináře 
obsahovala pozorování hvězd vesmírným dalekohledem, ve 
kterém jsme zachytili šestou planetu sluneční soustavy – Sa-
turn. I když jsme viděli jen bílé kolečko s hnědými šmouhami, 
tak si myslíme, že tento seminář byl jeden z nejpovedenějších 
v tomto školním roce.  

Karolína Slezáčková a Linda Pokorná 7.B
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TaNeČNí HráTKy S HONZOU ONDerem

Děti z prvních a druhých tříd se mohly alespoň na chvil-
ku odreagovat od stresu ze závěrečných písemek, a to tím 
nejlepším způsobem – pohybem. Pohybem ne ledajakým, 
ale přímo tancem a k tomu ještě pod vedením tanečního 
mistra ze všech nejpovolanějšího. Přijel za nimi Jan On-
der, hvězda Stardance. Sto padesát dětí v mžiku hopsalo, 
repovalo, dřepovalo, plazilo se a soutěžilo. Každé dítě 
Honza za jeho snažení odměnil fotkou s vlastním podpi-
sem a podpisem na ruku.  Martina Kořenová

ZaHraNiČNí STUDeNTi Ve VýUCe
Stalo se již milou tradicí, že naše škola hostí na konci škol-
ního roku skupinu vysokoškoláků z nejrůznějších částí 
světa a ti celý týden zábavnou formou předávají žákům in-
formace o jejich zemi a kultuře. Stážisté pracovali hlavně 
na druhém stupni, ale navštívili i většinu tříd na prvním 
stupni i odpolední družinu a klub, kde s dětmi hráli hry 
a dováděli na školní zahradě. Tento rok jsme přivítali stu-
denty z Indie, Iránu, Ukrajiny, Kanady, Číny, Singapuru, 
Taiwanu a Gruzie. Žáci strávili každý den tři vyučovací 
hodiny s jiným studentem, který jim interaktivně prezen-
toval fakta a zajímavosti o své zemi. Kromě prezentací se 
žáci naučili národní hry, sporty a tance našich návštěvní-
ků. Také s nimi uvařili jejich typická jídla a zapsali si re-

cepty. Jiný den si žáci v literární kavárně poslechli tradiční 
příběhy jednotlivých zemí, které potom písemně zpraco-
vali a převyprávěli spolužákům svými slovy. Poslední den 
se konala Global village, odkud žáci odcházeli ozdobeni 
henou, se svým jménem napsaným čínsky, ukrajinsky 
nebo persky a kde okusili zajímavě chutnající dobroty. Vý-
stupem z celého týdne je informační plakát o každé zemi; 
deníčky, které si žáci každý den vedli a kam si zapisovali, 
co se který den dozvěděli a co zajímavého zažili a také al-
manach. Velký dík patří paní učitelce Jaroslavě Zajíčkové, 
která celou akci připravila. Zuzana Pokorná

ŽáKOVSKý TUrNaJ V rUGby
další akce pořádaná Žákovským Zastupitelstvem

V úterý 6. června 2017 se uskutečnil jedinečný turnaj ří-
čanských škol v rugby. Pro své spolužáky si jej nachystali 
žákovští zastupitelé. Na tento přebor se mohly těšit týmy 
gymnázií a druhého stupně základních škol.
Celý turnaj probíhal na ragbyovém hřišti v Říčanech pod 
záštitou paní místostarostky Hany Špačkové a v těsné 
spolupráci s Rugby clubem Mountfield Říčany.
Ve čtyřech kategoriích - starší chlapci/dívky a mladší 
chlapci/dívky - proti sobě nastoupilo na čtyři hřiště třicet 
týmů. Žáci o výhru usilovně bojovali celé dopoledne a sil-
ně obsazené chlapecké kategorie svoje utkání dohrávaly 
i po obědě, který byl zajištěný pořadatelem. 
Nesmíme opomenout, že všechna utkání rozhodovali 
zkušení ragbisté z Říčan a nad celým turnajem bděl svým 
okem také prezident Ragbyové unie ČR pan Pavel Cha-
loupka. 
Po velice nabitém dni zážitky a radostí přišel okamžik 
vyhlášení výsledků. Celkově nejvíce dosáhlo „na bednu“ 
Gymnázium Říčany, které si vezlo domů všechny příčky 
a k tomu ještě jednu zlatou. Druhá nejúspěšnější byla 3. 
ZŠ u Říčanského lesa, dále pak 2. ZŠ Bezručova a 1. ZŠ 
Masarykovo nám. s MKG Říčany.
Všechny zúčastněné školy si domů odnášely sportovní po-
můcky a vítězné týmy kromě diplomů také volné vstupy do 
ICE Arény. Ovšem i pro ty, co nevyhráli, byla připravena 
sladká tečka na závěr od pekařství Frydrych.

Dle radosti plápolající z očí snad každého studenta může-
me považovat tuto akci za velice úspěšnou.
Závěrem patří veliké poděkování organizátorům akce 
a jejím partnerům. V prvé řadě členům Rugby clubu Ří-
čany za jejich ochotu a podporu nejen při realizaci turna-
je, ale i pomoci s pravidly a dodání potřebných materiálů 
a zázemí. Dále pak rozhodčím, všudypřítomné Zdravot-
nické záchranné službě i Českému červenému kříži, kteří 
drželi dozor nad mladými sportovci. V neposlední řadě 
také společnosti Veolia, která poskytla cisternu pitné vody 
pro soutěžící týmy.

Za organizátory z řad Žákovského zastupitelstva
Tomáš Mondschein  a  Adam Babiš
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europa machT Schule

V úterý 23. května nás přijel navštívit do hodiny ně-
meckého jazyka pan Julian Klenke z Hannoveru, aby 
nám představil spolkovou zemi Dolní Sasko a město 
Hannover, odkud pochází. 
Pan Klenke si připravil prezentaci, v níž nám ukázal, 
jaké zvyky, svátky, tradice a památky mají v části Ně-
mecka, kde žije. Prezentace byla poutavá a poučná, 
odnesli jsme si z ní mnoho informací o Německu, na-
příklad, že tam mají velmi drahé pivo. Prezentace byla 
plná obrázků a sepsaná v bodech, takže byla srozumi-
telná pro všechny.
Na konci dvouhodinové lekce nás čekal závěrečný kvíz 
s otázkami, které jsme se ve skupinách v rámci soutěže 
snažili zodpovědět. Každá skupina si zvolila svůj vlastní 
německý název. Sladkou odměnu za účast získaly nako-
nec všechny soutěžící skupiny žáků. Kvíz byl velmi jed-
noduchý, takže většina ho zvládla za plný počet bodů. 
Pan Klenke si pro nás připravil německé sladkosti.
Jsme rádi, že pan Klenke naši školu navštívil, a doufá-
me, že se mu u nás líbilo stejně tak, jako nám a chtěli 
bychom poděkovat za zajímavou a informacemi nabi-
tou dvouhodinovku němčiny!

Anna Hanzlová, 8.B, Julie Rovenská, 8.A
Jana Krebsová, vyučující německého jazyka

Závěr školního roku 
v naší družIně
15. května 2017 se školní družina vypravila na výlet do 
Včelího světa v Hulicích, kde se nachází interaktivní 
expozice ze života včelstva. Děti se včelkou Medulkou 
se ocitly ve velkém úlu s obřími plástvemi, na dotyko-

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

pro výuku českého jazyka, výtvarné výchovy, fyziky. 
dále hledáme učitele tělesné výchovy  

a informatiky na I. stupeň. 
Nabízíme výborný kolektiv a práci na celý i částečný 

úvazek. Informace na tel. čísle 323 602 794

vých monitorech si prohlédly anatomii včely, zahrály 
si kvíz ze života včel, slyšely zvuky včel, vyzkoušely 
si pomůcky pro práci včelaře, prohlédly si opravdo-
vý včelí úl a bylinkovou zahrádku, vyrobily si svíčku 
z včelího vosku. Nakonec si děti zakoupily upomín-
kové předměty a medové pamlsky. Byl to krásný den.
Ve čtvrtek 8. června 2017 přivítali žáci školní družiny 
dětskou spisovatelku Kláru Smolíkovou, která pro 
ně měla nachystaný čtenářský workshop nazvaný 
„Viktorka a vesmírná dobrodružství: Co se schová do 
bubliny?“. Žáci prozkoumali komiksový vesmír, učili 
se správně číst a porozumět komiksům, stali se ko-
miksovými postavami a zkusili si vymyslet vlastní ko-
miks. Zábavná forma pracovních listů, prezentace na 
interaktivní tabuli a výstavka knih paní Smolíkové se 
dětem velmi líbila. Všichni odcházeli spokojení a ještě 
si odnášeli knihu s vlastnoručním podpisem autorky.

L. Kratochvilová, Š. Kapinusová – vychovatelky ŠD
ředitel 1. základní školy – pořadatel soutěže
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Konec školního roku v Nerudovce
Tak jako každý rok i v naší škole zakončujeme různými ak-
cemi - od sportovních, kulturních po vzdělávací. A jaké to 
byly v letošním školním roce?
Na konci května soutěžili předškoláci již v 5. ročníku sou-
těže z oblasti EVVO v rámci projektu Patriot. Letos sou-
těžilo celkem 8 družstev z různých zařízení - z naší školy, 
z 3. základní školy U Říčanského lesa a z Mateřské školy 
U Slunečních hodin. Nezáleží na tom, kdo zvítězil, ale na 
tom, jak jsme si všichni ten den užili. Patrony všech druž-
stev byli jako každoročně nejstarší žáci naší školy. Zde by-
chom chtěli poděkovat městu za finanční účelovou dotaci 
na ceny pro děti.
V rámci vzdělávacích akcí jsme se prostřednictvím skupi-
ny historického šermu Pernštejni seznámili s dobou vlády 
Karla IV. a jeho otce Jana Lucemburského. Celé vystoupe-
ní jsme prožili v kulisách říčanského hradu.
S historií říčanského hradu jsme se seznámili i v dopro-
vodném programu říčanského muzea, kterého se zúčast-
nily děti ze 4. - 7. ročníku.
Vzdělávali jsme se i v oblasti minimální prevence. V tomto 

případě bychom chtěli poděkovat pracovníkům Městské 
policie Říčany - p. Fabiánovi a jeho kolegyni paní Piláto-
vé. Zároveň děkujeme vedoucímu MP Říčany p. Řezáčovi 
za zprostředkování tét o besedy a na podzim i na návštěvě 
služebny městské policie.
Děti z přípravné třídy navštívily dvě představení v rámci 
projektu „Hurá do opery“. Pohádku „O Jeníčkovi a Ma-
řence“ znají všichni, tak si ji krásně užili v prostorách Hu-
debního divadla v Karlíně.
Jak se chovat při dopravních nehodách, v rámci proti-
požární ochrany a se zásadami poskytnutí první pomoci 
jsme se dozvěděli v rámci Dne bez úrazů, který pořádala 
Cesta integrace.
Největším zážitkem byl asi celodenní pracovní workshop 
v rámci projektu Řemesla na říčanské hájence. Zde byli 
žáci rozděleni do třech pracovních skupin. Nejmenší pra-
covali s panem Bublinou, starší drátovali a ti nejstarší se 
seznámili s pečením chleba. Celý den jsme si všichni ná-
ramně užili a naučili spoustu nových dovedností.

A co nás čeká, na co se můžeme těšit po prázdninách? Na 
nově vymalovanou školu, na nové akce - lehkoatletické 
meziškolní závody pro žáky ze stejných typů škol, Ekokos-
teládu, možná na nové kamarády a kamarádky.
Ale hlavně krásné dva měsíce možná slunečných, pro něko-
ho posledních prázdnin, a proto si je náležitě všichni užijeme, 
abychom načerpali spoustu nových sil do nového školního 
roku. Totéž přejeme dalším čtenářům Říčanského kurýru.

Jitka Macháčková

Vyhodnocení soutěže Patriot ve sběrové 
soutěži  
Do této soutěže se zapojily všechny čtyři základní školy 
v našem městě.
Všechny školy se zúčastnily sběru papíru a hliníku. Hod-
nocení probíhalo v průměru sebraných hmot na jednoho 
žáka. 
V průběhu celého školního roku se konal sběr papíru na 
všech říčanských základních školách. Celkem bylo sebrá-
no: 94.332,45 kg starého papíru v průměru na 1 žáka ří-
čanských škol tj. 55,83 kg.
Sběr hliníku probíhal na 3 základních školách. Hliníku 
sebrali žáci škol celkem 763,3 kg, v průměru na jednoho 
žáka zúčastněných škol je 0,723 kg hliníku.

Název školy Papír Hliník

1. základní škola  
masarykovo nám. Říčany

73268 445,9
117,984 kg/žák 0,71 kg /žák

2. základní škola  
bezručova Říčany

9860 238,5
13,27 kg/ žák 0,32 kg / žák

3. Základní škola  
U Říčanského lesa Říčany

5524,42 X
9,777 kg/žák x

4. základní škola  
Nerudova Říčany

5680 78,9
82,31 kg/žák 1,14 kg/ žák

Děkujeme Městu Říčany za poskytnutí finančních pro-
středků na odměny pro všechny školy v rámci projektu 
Patriot. Jitka Macháčková
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Zš bezručovka přeje pohodové prázdniny
absolventské 
práce žáků  
9. ročníku a jejich 
obhajoby

V květnu - letos už šestým rokem - 
probíhaly na naší škole obhajoby ab-
solventských prací žáků 9. ročníku. 
Žáci si tradičně volí témata vztahující 
se k jejich zájmové činnosti a při ob-
hajobách před komisí učitelů proka-
zují svoje znalosti a dovednosti, které 

získali během devítileté docházky na 
ZŠ. Práce jsou zadány už v únoru, aby 
žáci na jejich kvalitní zpracování měli 
dost času.
Někdy je překvapivé, čím se naše 
děti zabývají ve svém volném čase, 
ale jsou i témata, která se pravidel-
ně opakují. Chlapci často píší práce 
o sportu, letos se mezi ně zařadila 
jedna dívka s prací o softbalu. Dalším 
oblíbeným okruhem jsou práce o zví-

řatech nebo o různých zemích, které 
naši žáci navštívili. 
Mezi nejzajímavější práce v tom-
to ročníku obhajob patřily např. 
absolventská práce o bylinkách 
v gastronomii i léčitelství, o foto-
grafování lokomotiv jako koníčku, 
o výrobě bezpečnostního skla, o pěs-
tování krystalů v domácích podmín-
kách. Absolventská práce o šlechtění 
pšenice byla doplněna ochutnávkou 
pečiva z kvalitní mouky. Nově se letos 
objevilo téma airsoft, jehož příznivci 
předvedli celé svoje vybavení.
Většina žáků uspěla při obhajobách 
výborně. Známky z prací jsou vždy 
také započítány do klasifikace z čes-
kého jazyka dle stanovených pravidel.
Více naleznete na webu školy: http://
www.2zsricany.cz/akce-skoly/prace-
-zaku 

Jaroslava Mandíková

Po stopách říčanské 
historie
V měsíci květnu se žáci druhého stup-
ně naší školy zúčastnili zajímavých 
akcí s historickou tématikou. 
Skupinka 25 žáků vybraných z 6. až 
9. tříd pro svůj zájem o historii (a také 
výborné známky z dějepisu) se nejpr-
ve vydala na vycházku po Říčanech. 
Naším průvodcem byl historik Mar-
tin Hůrka z říčanského muzea a pro-
vedl nás významnými místy říčanské 
historie. 
Z Komenského náměstí jsme prošli 
Parkem por. Josefa Koreše, Masa-
rykovým náměstím kolem radnice 
(kde byla v minulosti i šatlava) a kos-
tela k hradu a k středověké katovně 
a kolem Mlýnského rybníka zpět na 
náměstí. 

Objevili jsme spoustu zajímavostí, 
třeba rybníček s kačenami na ná-
městí nebo „zmatené“ radniční ho-
diny, na kterých dříve velká ručička 
ukazovala hodiny a malá ručička 
minuty.  
Nejvíc pozornost dětí přitahovaly 
historky ze soudních procesů a života 
místního kata – naše město mělo to-
tiž v minulosti jako jediné na uhříně-
veském panství hrdelní právo. 
Vycházka byla užitečnou přípravou 
na soutěž – historický fotokvíz, který 
pro žáky základních škol připravil ře-
ditel 1. ZŠ Pavel Bednář. 
Pětičlenné skupinky závodníků vy-
běhly s mapou v ruce hledat po Ří-
čanech indicie, které je dovedly ke 
čtyřem zajímavým osobnostem. 
Na Jurečku se soutěžící „potkali“ 
s hercem a režisérem Oldřichem No-
vým, který byl častým návštěvníkem 
prvorepublikových Říčan, u Olivovy 
léčebny si připomněli mecenáše Aloi-
se Olivu, v bývalé čtvrti Nový Jeru-
zalém narazili na stopu generála čs. 
legií R. Gajdy, který měl „Na Gajdov-
ce“ vilu. A u radnice je čekala vzpo-
mínka na Otakara Klapku, protina-
cistického odbojáře, který byl v době 
první republiky říčanským starostou 
a pražským primátorem. 

Přestože se soutěžnímu týmu naší 
školy nepodařilo obhájit prvenství 
z loňských let, závodníci se dobře ba-
vili a navíc i pořádně zapotili. 
Soutěžní tým: Marek Ruda (5. E), 
Ondřej Hybner (6. B), Jan Kříž (7. 
B), Filip Nevický (8. B), David Za-
chař (9. B)

Obě květnové akce - historická exkurze 
„za odměnu“ i historický fotokvíz -  dě-
tem ukázaly, že dějiny nejsou jen stohy 
papíru popsané událostmi a daty, na 
které v archivech sedá stoletý prach, 
ale že historie je součástí naší součas-
nosti a její stopy je možné nalézt všude 
kolem nás. Stačí mít oči otevřené… 

Iva Mašková

2. základní škola  
Bezručova Říčany, p. o. 

přijme od 30. 8. 2017 
kvalifikovaného asistenta 
pedagoga na úvazek 0,5 

(20 hodin týdně).

Kontakt: 775 101 151
reditel@2zs.ricany.cz 
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Finanční svoboda
Začátkem června si žáci 9. a 8. tříd 
zahráli hru „Finanční svoboda“.  Jed-
nalo se o celodenní projekt v rámci fi-
nanční gramotnosti. Jde o vzdělávání 
zážitkovou formou, o možnost prožít 
si na vlastní kůži 30 let života a zažít 
přitom nejrůznější životní situace, se 
kterými se někdo setkal.
Cílem hry je dozvědět se něco o fi-
nančních produktech, učit se zhod-
nocovat svůj majetek a spořit peníze. 
Dvojice žáků se stará o finance jedné 
rodiny od jejích 30 let až do důchodu. 
Musí rodině poradit investice, pro-
deje a rozhodnutí na následující tři 
roky a zároveň je provést.  V průběhu 
30 let je úkolem žáků plnit cíle, které 
rodina má (např. získání vlastního 
bydlení, vysněné dovolené, bazénu) 
a dosáhnout finanční nezávislosti při 
odchodu do důchodu. Ve hře přitom 
používají běžné produkty jako sta-
vební spoření, hypotéky nebo různé 
druhy pojištění. Mohou si brát spo-
třebitelské úvěry, nakupovat akcie 
a dluhopisy buď přímo, nebo pro-

střednictvím podílových fondů. Čelí 
přitom stejným situacím jako v živo-
tě – zvýšení daní, ztráta zaměstnání, 
investice do vzdělání, propady na 
burze, narození dítěte, nemoc i úmrtí 
v rodině. Zjišťují důležitost pojištění, 
výhody vzdělání i vlastního bydlení.
Některé rodiny skončily vinou nepřed-
vídatelných událostí v hlubokém mínu-
su, jiné měly naopak štěstí při rozho-
dování o investicích, které jim v závěru 
hry přinesly takové zisky, že byly pro 
mnohé velkým překvapením. Děti hru 
silně prožívaly a dávaly najevo své emo-
ce - nechybělo napětí, radost ani smu-
tek, nebyla nouze o hádky, strategické 
manévry, riskování i doufání v trošku 
toho štěstí. 

A co hra dětem přinesla kromě zábavy? 
Děti objevily nejdůležitější pravidla, jak 
získat kontrolu nad svými financemi, 
poznaly chyby, které je mohou v prů-
běhu života stát desítky i stovky tisíc 
korun a poznaly, jak se jim vyhýbat. Vi-
děly, jak poznat drahé nebo nepotřebné 
finanční produkty a dozvěděly se, jak 
každý měsíc více ušetřit třeba na pojist-
kách nebo hypotéce. Zjistily, jak ochrá-
nit a násobit svůj majetek a natrvalo se 
finančně zabezpečit. 

Miloslava Straková

internet je mocné médium
Problematika zdravého využívání 
internetu je stále častějším tématem 
diskuzí i mezi učiteli.
Poslední dobou jsme zaznamenali 
ve škole nárůst případů zneužívání 
internetu k různým projevům šikany 
mezi dětmi i směrem k učitelům. 
To nás vedlo k tomu, že ve škole bylo 
plošně zakázáno používání mobil-
ních telefonů a dalších mobilních za-
řízení vyjma práce ve výuce. 
Dalším krokem, který jsme podnikli 
(za finanční podpory sdružení rodičů 
- Spolku Bezručovka), byla realizace 
cyklu vzdělávání žáků 2. stupně v rámci 
prevence patologických jevů. 
Vše se odehrávalo v řízené formě, 
s odborníkem zabývajícím se proble-
matikou kyberšikany. 
Dnešní internet, který je již praktic-
ky neřízeně plněn pravdivými, ale 
rovněž i lživými informacemi, v sobě 
schovává spoustu nebezpečí. Můžete 
si ve vašem věku založit účet na so-
ciální síti? Když smažete fotografii ze 
svého profilu, opravdu už nikde není? 
Jak se chovat, když jdete na schůzku 

s někým, koho znáte pouze přes cha-
tovací okno? 
Tyto a mnohé další otázky jsme s dět-
mi řešili v rámci kurzu.
Žáci si osvojovali pravidla bezpečné-
ho chování na internetu a především 
na sociálních sítích. Dozvěděli se, jak 
zacházet s fotografiemi, videem, jaké 
informace o sobě vyplňovat a kde. 
Měli možnost vyslechnout si několik 
pravdivých příběhů právě z oblasti 
kyberšikany. 
A my, učitelé, pevně věříme, že se jim 
alespoň část těchto informací vryla 
do paměti a že si dají na internetu vět-
ší pozor než doposud. 

David Beneš

rUN aND HelP 2017
Od prvopočátku akce, kterou vyhla-
šuje nadace Konto bariéry, jsme byli 
u toho!
Třetím rokem celá Bezručovka běhá 
a pomáhá tak dětem s hendikepem. 
Cílem je přispět vybranou finanční 
částkou na rehabilitační a kompen-
zační pomůcky, či rehabilitační pobyty 
dětí. Zároveň si děti i dospělí trochu 
protáhnou tělo a uvědomí si, o co mají 
život jednodušší než ti, pro které běhají.
Děti naší školy vždy znají příběh ka-
maráda, pro kterého běží, znají jej 
jménem, případně se potkají s ním, 
nebo členy jeho rodiny. 
Letos se běhalo pro Lukáška z Říčan. 
Trasa vedla po lesní cestě okolo kou-
paliště Jureček.
Atmosféra byla báječná! Nadšení 
dětí i kantorů, slunečné počasí a pří-
zeň rodičů či náhodných kolemjdou-
cích nás naplnily radostí z dobré věci. 
Každý účastník si odnesl na památku 
malý dárek v podobě náramku nebo 
špendlíku s logem akce. 
Celá akce byla organizována a fi-
nančně podpořena Spolkem Bezru-
čovka, za což jim patří velký dík.
Vybraná částka činila:  30 319,- Kč.
Děkujeme všem, kteří běhali a pomá-
hali!

Marie Lejčková – ředitelka školy 
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve fotografii

Další úspěchy našich 
studentů v soutěžích 
Výborného výsledku dosáhli v kraj-
ském kole olympiády ze španělské-
ho jazyka studenti Jakub Melichar 
z kvarty, který se umístil v kategorii 
SS I na 3. místě, a sextánka Kristý-
na Pěstová získala v kategorii S II 1. 
místo. V celostátním kole pak Kris-
týna vybojovala výborné 3. místo!
Velmi dobře nás reprezentovali žáci 
v okresním kole matematické olym-
piády, ve kterém získali v kategorii 
Z7 1. - 3. místo žáci sekundy Pavel 
Kletečka a Eliška Hrubošová. 
Také v okresním kole soutěže Ma-
tematický klokan projevili svoje na-
dání nadějní matematici. V kategorii 
Benjamín obsadil 4. místo primán 

Hynek Tolar, v kategorii Kadet vy-
bojovala 1. místo kvartánka Barbora 
Hálová, v kategorii Junior získali 
2. místo Eva Gettingová z druhého 
ročníku, 3. místo kvintánka Klára 
Landová a 4. místo Petr Slavíček ze 
sexty. V kategorii Student získali ok-
taváni Jan Stejskal 2. místo, Jakub 
Paplhám 3. místo a Václav Petržel-
ka za čtvrtého ročníku 4. místo. 
I sportovci dosáhli na stupně vítě-
zů. V krajském kole orientačního 
běhu si Martina Pelantová doběhla 
pro 1. místo a Štěpán Holeček pro 
4. místo, oba žáci primy. Tercián 
Lukáš Rejnek a Marie Vyhnálková 
z kvinty obsadili 2. místo a Marie 
Hanzalová 4. místo.
Blahopřejeme a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci školy! dř

Na střeše se třpytila koruna
Je 22. květen a druhý ročník gymná-
zia vyráží do hlavního města na ex-
kurzi do jedné z nejobdivovanějších 
budov v Praze. V poledním slunci 
se blýská zlatá koruna chlouby čes-
kých divadelních scén: Národní di-
vadlo.
Jako ve stroji času jsme postupně 
procházeli jednotlivá období historie 
této stavby. Od položení základního 
kamene (mimochodem dovezeného 
z nedalekých Louňovic),  přes požár 
staré budovy, Schulzovu přestavbu, 
až k moderním dějinám Národního 
divadla. Procházeli jsme mezi mal-
bami M. Aleše, F. Ženíška nebo B. 
Schnircha jako omámení. Všechny 
zaujala bohatá výzdoba, mohutnost 
a vážnost stavby. Většina z nás se 
poprvé v životě dostala na střechu 
divadla. Z prázdného hlediště jsme 
mohli chvíli sledovat přípravu jeviš-
tě na večerní představení opery Lo-
hengrin.
Na závěr mohu konstatovat, že ná-
vštěva ND rozhodně stojí za to, i když 
se zrovna nehraje. 

  Tomáš Mondschein, 2.A

Vítězství v celostátním kole 
SOČ putuje do Říčan!
Celostátní přehlídka SOČ se konala 
16.-18. června 2017 na Vyšší odbor-
né škole ekonomické a zdravotnické 
a Střední škole v Boskovicích. Do ce-
lostátní přehlídky postupuje v každém 
oboru jedna nejlepší práce z krajského 
kola. V každém oboru soutěžilo 16 
prací. Naše gymnázium reprezento-
valy dvě práce. 

V oboru Teorie kultury, umění a umě-
lecké tvorby s prací Novela Nícení 
Ivany Myškové soutěžila naše ma-
turantka Šárka Melicharová, která 
obsadila 12. místo.
Největším překvapením a velmi pří-
jemným je umístění sextána Jakuba 
Neuhöfera, který se této soutěže 
zúčastnil poprvé! Jeho práce Vliv ar-
buskulární mykorhizy na invaziv-
nost nepůvodních taxonů rodu So-
lidago L. odbornou porotu v oboru 

Ochrana a tvorba životního prostředí 
natolik zaujala, že získal 1. místo!!!
Těší nás, že se s vámi o informaci 
můžeme podělit, i když se konala po 
uzávěrce Kurýru, a děkujeme tím za 
vstřícnost paní Stoszkové.  
Gratulujeme oběma našim stu-
dentům a přejeme Šárce hodně 
úspěchů ve vysokoškolském studiu 
a Jakubovi odhodlání a velkou dáv-
ku trpělivosti a píle do dalších vítěz-
ných tažení! dř
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Všemi smysly v botanické 
zahradě
Poslední půlrok života nás kvintánů se 
z hlediska biologie točí kolem rostlin. 
Teoreticky o nich víme už snad skoro 
vše, i když v praxi to možná vypadá 
trochu jinak. Umíte například popsat 
rodozměnu mechů nebo případně 
určit, co je vlastně pyrenoid? My ano, 
tedy minimálně bychom měli tušit. 
Ať už tak či tak, i pro nás byly všech-
ny tyto věci stále velmi abstraktní 
záležitostí. Jen těžko z řádků textu či 
obrázků například zjistíme, jak daná 
rostlina voní či dokonce chutná – a to 
byste se divili, jak důležité poznávací 
znaky to pro mnohé zástupce jsou. 
Přesně z toho důvodu jsme se tedy 
spolu s naší paní profesorkou biologie 
a paní profesorkou třídní vypravili do 

Botanické zahrady Příro-
dovědecké fakulty UK.
Kolem půl desáté jsme se 
všichni sešli před hlavním 
vstupem. Exkurze měla 
sice začínat až v deset 
hodin, ale to nám vůbec 
nevadilo. Mezitím jsme 
vytáhli sešity a pera a spolu s naším 
doprovodem jsme se procházeli po 
prvních expozicích. O některých ze 
zajímavých zástupců rostlinné říše 
jsme si také udělali poznámky. Čas 
rychle utíkal a najednou  jsme se 
vraceli zpět ke skleníkům, abychom 
mohli zahájit prohlídku zbytku bo-
tanické zahrady, tentokrát již pod ve-
dením zdejší průvodkyně. Viděli jsme 
opravdu mnoho různých rostlin, a to 
nejen z našich končin. Přírodově-
decká fakulta UK totiž vlastní i velké 

množství exotických druhů, jako na-
příklad sukulenty ze samotné severní 
Ameriky. Kromě výkladu o těch nej-
zajímavějších z rostlin byla součástí 
prohlídky také ochutnávka opravdu 
všeho možného – od listů našich do-
mácích bylinek až po tropickou papá-
ju. Po konci exkurze jsme mohli ještě 
zavítat na aktuální výstavu sukulen-
tů, a některé si dokonce také nakou-
pit – jednalo se o hezké zakončení 
povedené exkurze. 

Natálie Najdenová, kvinta

Stav a ochrana půd a udržitelný rozvoj
Páteční dopoledne 16. 6. bylo pro mno-
hé žáky vítanou úlevou mezi psaním 
závěrečných testů v právě probíhajícím 
zkouškovém období. Navštívili nás Mi-
lada Švecová z Přírodovědecké fakulty 
v Praze a ředitel Výzkumného ústavu 
meliorací a ochrany půdy Jiří Hladík. 

Přednášky byly bohaté na nové infor-
mace. Dověděli jsme se o možných 
důsledcích špatného hospodaření na 
půdách, udržitelném rozvoji, meliora-
cích, ekologii i environmentalistice.
Největším významem přednášky však 
bylo uvědomění si, proč máme naši 

modrou planetu chránit, jak se sami 
můžeme na její „záchraně“ podílet 
a jaké jsou vize do budoucna. A pokud 
se alespoň na chvíli zamyslíme nad 
problémy, které nám byly předloženy, 
měla přednáška smysl.
Poděkování patří zejména přednáše-
jícím, kteří přijali naše pozvání. dř

absolventi ZUš 2016/2017
První ŘaDa zleva: marie Šebková – taneční obor, Štěpánka slámová – klavír, taneční obor, kateřina končická – housle, anna 
ruszová – saxofon, magdaléna Polívková – klavír, barbora hálová – klavír, adéla kučerová – klavír, kateřina Podlucká – violon-
cello, zpěv, sabina stodolová – zpěv, alžběta thümmelová – hoboj, noemi matochová – příčná flétna, agáta jedličková – klarinet, 
anna hálová – taneční obor
Druhá ŘaDa zleva: vendula matochová – klavír, viktorie najmonová – výtvarný obor, nikola novotná – klarinet, David tománek 
– klavír, barbora nováková – klavír, Jana Janovská – saxofon, Jáchym svoboda – lesní roh, kristýna Janovská – výtvarný obor, 
Štěpán choutka – kytara, oliver Ferenczy – bicí nástroje, martin klásek – klavír, alex Páleníček – kytara, Jakub hejna - klarinet
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PaTriOT 2017 – malé ohlédnutí za 
uměleckými soutěžemi

V. rOČNíK SOUTěŽe PěVeCKé mláDí 
27. března 2017 proběhl již V. ročník soutěže Pěvecké mlá-
dí. Soutěž se uskutečňuje pod patronací místostarostky 
města Říčany Hany Špačkové a organizuje ji ZUŠ Říčany 
společně s Městem Říčany a KC Labuť v rámci programu 
spolupráce škol PATRIOT.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 62 žáků z říčan-
ských škol i školek. Soutěž proběhla ve čtyřech kategori-
ích a podle předvedeného výkonu soutěžící získali bron-
zové, stříbrné či zlaté pásmo.
V porotě zasedli učitelé hudební výchovy z říčanských 
škol. Role předsedkyně se ujala nezávislá porotkyně pro-
fesorka Jana Nováková, která vyučuje zpěv na Mezinárod-
ní konzervatoři v Praze.
Úroveň soutěže by se dala zhodnotit jako dobrá, se stou-
pající tendencí. V budoucnu bychom byli rádi, aby se zú-
častnilo víc dětí z MŠ (letos pouze 6). Organizačně byla 
soutěž dobře zajištěna, komunikace mezi pořadatelem 
a školami byla výborná
Žádné dítě neodešlo s prázdnou, každý soutěžící dostal 
diplom a malou odměnu. 
Na závěr zhodnocení soutěže by se slušelo poděkovat 
všem, kteří nám s organizací pomohli.
Děkujeme žákům ze ZŠ Berzučova za přípravu mikrofo-
nů. Další poděkování patří Radimovi Kadlčákovi z KC La-
buť za ozvučení a Heleně Duškové, učitelce VO ZUŠ Říča-
ny, za přípravu plakátů a diplomů. Další poděkování patří 
Haně Javorské za organizaci soutěže a Petrovi Malínkovi 
za klavírní doprovody.

Celá akce proběhla za finanční podpory města Říčany. 
Těšíme se v březnu 2018 na VI. ročník, takže už začněte 
zpívat!

SOUTěŽNí VýTVarNá PŘeHlíDKa KraJ 
méHO SrDCe
Soutěž pořádala ZUŠ Říčany ve spolupráci s Městem Ří-
čany a Husovou knihovnou. Výtvarnou soutěžní přehlíd-
ku pořádáme již více než 10 let. Jejím prvním organizáto-
rem byl emeritní ředitel školy pan Bohumil Průcha.
Vzhledem k přetíženosti škol se říčanští ředitelé usnesli, že 
v rámci programu Patriot bude pořádat každá škola pouze 
jednu soutěž.  Za ZUŠ Říčany si ředitelé vybrali pěveckou 
soutěž Pěvecké mládí.
Po poradě s vedoucím odboru panem Petrem Duškem 
jsme společně konstatovali, že by bylo škoda výtvarnou 
soutěž zrušit a zkusili jsme ředitelům škol nabídnout její 
další pokračování, už i vzhledem k tomu, že práce měly 
děti připravené z výtvarné soutěže ke konferenci partner-
ských měst, která probíhala v listopadu.
I přesto byla účast škol velmi mizivá a ředitelé dali najevo, 
že výtvarnou soutěž podporovat nebudou.
Soutěže se zúčastnilo celkem 6  škol -  ZŠ  Bezručova, ZŠ 
Masarykvo nám., ZŠ Nerudova Říčany, ZŠ Olešovice, 

ZUŠ Říčany a ZUŠ Velké Popovice. K hodnocení se sešlo 
asi 100 prací, ale většina byla ze základních uměleckých 
škol. Vernisáž proběhla v prostorách Staré radnice a Hu-
sovy knihovny 24. 5. 2017 v 18.00 hodin. Pro děti byl při-
praven diplom a malá odměna. Děkuji kolegyním Haně 
Šebestíkové a Heleně Duškové z výtvarného oddělení 
ZUŠ Říčany za zorganizování celé akce a za práci, která 
byla často nad rámec pracovních povinností.
Vzhledem k předešlým informacím jsme se s kolegyněmi 
z výtvarného oboru rozhodly v příštím školním roce vý-
tvarnou soutěž v rámci programu Patriot nepořádat. Dě-
kujeme Městu Říčany za finanční podporu celé akce.

 Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Výtvarná soutěž kraj mého srdce a oceněné děti a hanou 
Šebestíkovou, helenou duškovou a ředitelem husovy knihovny 
Vladimírem Levickým

Pěvecké mládí - Jana Nováková a Martina Červená s dětmi 
z mateřských škol
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Závěr školního roku v ZUš Říčany
Konec školního roku se nezadržitelně blíží, všichni již vy-
hlížíme  prázdniny, ale přesto se stále něco děje. 

ústřední kolo soutěže mšmT v oboru 
dechových orchestrů

Opravdu velikou radost máme z úspěchu ,,Říčanské dva-
náctky“ v ústředním kole soutěže dechových orchestrů 
26. května2017 v ZUŠ  Letovice. Středočeský kraj v této 
náročné soutěži zastupoval pouze jediný orchestr, a to ze 
ZUŠ Říčany. Ve velmi silné konkurenci moravských de-
chových orchestrů a pod přísným hodnocením předsedy 
poroty Jana  Slabáka, dlouholetého kapelníka známé Mo-
ravanky,  si naše děti vybojovaly stříbrné pásmo!!!
Radost je obrovská i vzhledem k tomu, že ZUŠ Říčany ješ-
tě před několika lety neměla žádný reprezentativní decho-
vý orchestr. Děti hra v orchestru baví a je to znát. ,,Říčan-
ská 12“ je orchestr složený z žáků Jiřího Odcházela, Petra 
Sinkule a Radka Břicháče. Vynikající učitelé, výborní žáci 
a skvěle vybraný repertoár! Samozřejmě největší zásluhu 
na tomto úspěchu má kapelník souboru Jiří Odcházel!

Plzenecké housličky – soutěž nejmenších 
houslistů
A další velkou radost nám udělali naši nejmladší houslisté 
na soutěži v Plzenci. Vzhledem k tomu, že v letošním roce 
probíhala soutěž MŠMT ve hře na housle, sešlo se v Pl-
zenci opravdu velké množství malých houslistů, ale naši 

žáci zahráli opravdu skvěle. Získali jsme jednu 1. cenu, 
jednu 2. cenu, tři 3. ceny a jedno čestné uznání. Žáci jsou 
z houslové třídy paní uč. Jitky Adamusové a paní uč. Hany 
Kutmanové.
Kateřina Stocková - 1. cena,  Adéla Hobzíková - 2. cena 
Karolína Týblová - 3. cena ,
Jakub Kudibal - 3. cena (ped. H. Kutmanová)
Jakub Jedlička - 3. cena, Marie Luisa Hanko - čestné uzná-
ní (ped. J. Adamusová)
K úspěšnému týmu patří ještě korepetitorky Hana Javor-
ská a Markéta Sinkulová.

Gratulujeme všem a děkujeme za skvělou práci!

PŘEJEME VŠEM DĚTEM A RODIČŮM KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE V ZÁŘÍ ZASE NA VIDĚ-
NOU!!
Za kolektiv zaměstnanců ZUŠ Říčany
Iveta Sinkulová, ředitelka školy

Kateřina Stocková s paní učitelkou hanou Kutmanovou Marie Luisa hanko

zleva Karolína Týblová, Jakub Kudibal, Jakub Jedlička, adéla 
hobzíková, hana Kutmanová, hana Javorská, Jitka adamusová 
a Markéta Sinkulová.
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Kodaň přilákala Sirény  
aneb dámsko - dánská jízda
Dva a půl roku a nějakých osm-
desát minut letu trvalo, než jsme 
se my, pěvecký soubor Sirény, 
potkaly s naší sestrou - mořskou 
pannou, jejíž bronzová socha stojí 
na promenádě Langelinie v Koda-
ni. Takovou dobu jsme čekaly na 
setkání s našimi dánskými přáteli 
z Altbertslundu, města vzdáleného 
jen dvacet kilometrů od metropole.
Ale vezměme to popořadě. V říjnu 
2014 hostilo město Říčany v rámci 
programu Twinning pěvecký soubor 
z družebního města Albertslundu, 
který měl u nás dvě vystoupení. Si-
rény se obou koncertů zúčastnily 
a k pěkným společným zážitkům při-
spěly také svou produkcí. 
Od jara 2015 jsme  začaly připravovat 
naši reciproční cestu do Dánska, ale 
ukazovalo se, že najít vhodný termín 
není jednoduché. Povedlo se to až le-
tos, domluvili jsme se na předposled-
ní květnový víkend od 18. do 21. 5.   
Během tří dnů jsme měly možnost na-
vštívit přírodní centrum Herstedhøje, 
odkud jsme z  vršku měly výhled na Ko-
daň a deset kilometrů vzdálené moře. 
Seznámily jsme se s krátkou historií 
města a filosofií budování klidného 
a zeleného místa k životu. Navštívily 
jsme sběrný dvůr a zjistily, že v třídění 
odpadů máme co dohánět. Viděly jsme 
množství kol zaparkovaných před ško-
lou a záviděly místním rychlou a  bez-
pečnou dopravu po městě. Navštívily 
jsme knihovnu s maketou sochy Marie 

Uchytilové Sousoší lidických dětí. Prá-
vě město Albertslund na realizaci bron-
zového originálu v Lidicích přispělo 
významnou částkou.
Jako Sirény jsme si nenechaly unik-
nout aspoň symbolické šplouchání 
v moři a sběr mušlí na pláži.  Také 
jsme si prohlédly kostel Herstedøster, 
kde jsme si  s chutí zazpívaly a sklidily 
první úspěch - pokud tedy nepočítám 
údiv našich spolupasažérů, které 
jsme hned po přistání v Kodani pře-
kvapily krátkým popěvkem.
Vyvrcholením turistické části výpra-
vy pak byla návštěva Kodaně a koneč-
ně, setkání s mořskou pannou. 

Absolutním vrcholem pobytu však 
byly koncerty, páteční v kostele Stran-
dmarkskirken a sobotní v kulturním 
centru Birkelundgaard. Na prvním 
jsme se prezentovaly písněmi duchov-
ními, druhý byl ve znamení lidových 
a jazzových šlágrů. Každý koncert 
jsme pak zakončili společnými písně-
mi s dánským sborem pod vedením 
jejich sbormistryně Randi Gislason. 
Dánské publikum nám připravilo 
hezké ovace, stejně jako jsme my oce-
nily vystoupení domácího souboru. Po 
oficiálním programu pokračovala zá-
bava v dánském, českém, moravském 
i jazzovém rytmu. Znovu se ukázalo, 
že hudba přináší radost a spojuje lidi.
Děkujeme našim přátelům v Albert-
slundu za perfektní organizaci, pestrý 
program, srdečné přijetí a prvotřídní 
počasí.  Děkujeme městu Říčany za 
finanční příspěvek. Děkujeme naší 
vrchní Siréně,  paní Martině Červené 
za její nadšení, trpělivost a podporu.
Od čtvrtečního přistání na letišti 
Kastrup do nedělního odletu jsme 
zažily něco, čemu se říká mezinárod-
ní úspěch. VIP program - akce střídá 
akci, přistavená vozidla čekají a všu-
dypřítomní fotografové šílí. Na život 
celebrit se zvyká snadno. Ještě že už 
to skončilo, pomalu jsme začaly chy-
tat hvězdné manýry.  Ale fakt si nepa-
matuji, že by někdo říkal, že když se 
zdržíme v duty free shopu, letadlo na 
nás čekat nebude…

Pavla Trnková

Vzpomínka 
dne 4. července 2017 uplyne 100 roků od narození 
mojí milované maminky paní Jarmily Novákové 
z Říčan, která zemřela 13. prosince 2009. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi. 

Syn Václav s přítelkyní Hankou

Poděkování
V sobotu 10. 6. ve 13.30 při kontrolní činnosti zadržela hlídka Městské 
policie na rybářském revíru Mlýnský rybník dva občany Moldávie, kteří 
chytali ryby bez patřičného oprávnění a navíc v chráněné rybí oblasti. 
Městskou policií byla vyrozuměna rybářská stráž místní organizace  
rybářského svazu. Tato událost byla v součinnosti Městské policie 
a rybářské stráže vyřešena. Tímto bych chtěl poděkovat příslušníkům 
Městské policie za významnou pomoc při ochraně rybářského revíru.

Za místní organizaci Rybářského svazu Říčany
Vladimír Šourek  místopředseda MO
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Střípky z maSky
První výzva MAS 
Říčansko na příjem 
projektů do Ope-
račního programu 
Z a m ě s t n a n o s t 

(OPZ) na dětské skupiny, školní klu-
by, příměstské tábory a další aktivity 
proběhne v červenci, prosím sledujte 
naše www stránky mas.ricansko.eu, 
kde se brzy objeví detailnější informa-
ce. Školení pro žadatele do této výzvy 
s názvem „Sladění rodinného a pra-
covního života a podpora zaměstna-
nosti“ jsme pro vás připravili na 11. 
7. 2017 od 14 hod. Přihlášky posílejte 
a pro podrobnější informace kontak-
tujte Petru Přílučíkovou, mob. 774 780 
543, e-mail: projekty2@ricansko.eu
V průběhu léta vyhlásí MAS Říčansko 
také výzvy z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP 
a Programu rozvoje venkova (PRV). 

Jde o záměry vhodné pro školy a školky 
a jejich zřizovatele na zvýšení kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro vzdě-
lávání a celoživotní učení. Projektem 
lze podpořit vybavení odborných uče-
ben a také rozšíření stávajících prostor 
za podmínek daných IROPem. MAS 
dále podpoří projekty žadatelů, které 
slouží k vybudování zázemí pro sociál-
ní začleňování. Obce a SDH II a III.kat. 
určitě uvítají možnosti podávat své pro-
jektové záměry na technické vybavení 
pro zajištění mimořádných událostí. 
Upozorňujeme, že podmínky dotace ve 
výzvě MAS se řídí Pravidly IROP.
Z Programu rozvoje venkova v letoš-
ním roce podpoříme investice na za-
ložení nebo rozvoj nezemědělských 
činností a dále investice do lesnických 
technologií a zpracování lesnických 
produktů, včetně jejich mobilizace 
a uvádění na trh. Pro informace o těch-

to výzvách kontaktujte Pavlínu Šan-
torovou Filkovou, mob. 774 780 141,  
e-mail: kancelar@ricansko.eu
K 30. 6. 2017 byla ukončena výzva na 
Podporu škol formou zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 
Do projektu se na Říčansku zapojilo 
celkem 34 škol a tím přišlo do regio-
nu na podporu škol 44 mil. Kč. Výzva 
podpořila osobnostně profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků prostřed-
nictvím dalšího vzdělávání a pomohla 
školám v personálním posílení o škol-
ního asistenta, sociálního pedagoga. 
Školy také využily možnost tandemo-
vé výuky, vzájemného setkávání a sdí-
lení zkušeností pedagogů a spolupráci 
s rodiči dětí a žáků. Na školách vznikly 
nové aktivity jako doučování žáků ZŠ, 
čtenářské kluby a kluby zábavné logi-
ky a deskových her.

Tým MAS Říčansko přeje všem čte-
nářům Kurýru krásné a pohodové 
letní dny.

radioamatéři našeho města
VOlá OK 1 Karel, rUDOlF, iVaN
raDiOKlUb OK1 Kri -  ŘíČaNy – část čtvrtá
Potkal jsem nedávno kamaráda. Mezi 
řečí se dozvěděl, že jsem radioamatér. 
První reakce je vždy stejná. Co to je? 
Snažil jsem se vysvětlit, že sport. Kou-
kal divně. A co si vysíláte, jak daleko se 
dovoláte? U fotbalu je cílem dát gól, 
u šachu mat, u tenisu vyhrát set a zá-
pas. U nás radioamatérů je cílem na-
vázat spojení s protistanicí. Můžeme 
vysílat na krátkých vlnách (KV) nebo 
na velmi krátkých vlnách (VKV).
Samozřejmě velmi jednoduše řeče-
no. Na KV nám leží u nohou celý svět 
s malým výkonem vysílače a dobrou 
anténou. Na VKV  jsou to jen stovky 
kilometrů. Normální komunikace pro-
bíhá výměnou několika zdvořilostních 
frází včetně předaných zeměpisných 
souřadnic místa vysílání, tzv. QTH.
To, že jsme spojení navázali, si vzá-
jemně potvrzujeme. Slouží k tomu 
lístky, kterým říkáme QSL lístky. Na 
nich jsou uvedeny všechny potřebné 
údaje o spojení.
Posílají se onou speciální poštou. 
Mnoho zemí má svou QSL službu, na 

kterou lístky pošleme, tam je přetřídí 
a rozešlou na QSL služby příslušných 
zemí. Tuto službu využíváme za roční 
poplatek. Spojení se dnes potvrzuje 
ale i elektronicky.
V každém okamžiku na Zeměkouli 
vysílá tisíce radioamatérů na frek-
vencích přidělených mezinárodní 
organizací IARU. 
Existuje mnoho závodů. Republi-
kových, národních, ale i světových. 
Pravidelně se někteří z nás zúčastňují 
těch nejprestižnějších. Překvapením 
možná je, že mezi sebou máme kama-
rády, kteří je buď vyhrávají, nebo se 
umísťují na předních místech. Každá 
protistanice ví, že jsou z Říčan u Pra-
hy. Krásná reprezentace, že?
 Jako kolektivní stanice OK 1 KRI 
máme letos za sebou první evropský 
závod na VKV. Uskutečnil se v květ-
nu. Zvolili jsme si pro něj vysoký 
kopec HAVRAN v oblasti Českého 
lesa. Čekají nás ještě dva. Ten první 
je všeobecně nazýván „ POLNÍ DEN 
“. Je to evropský závod, kde zpravi-

dla všichni vysílají z vysokých kopců 
celé Evropy mimo své bydliště, tzv. 
domovské QTH. To je náš svátek.  Až 
na malé výjimky jezdíme na stejné 
místo už přes 45 let. Závodní sezónu 
zakončíme začátkem září na stejném 
místě jako v květnu. Na HAVRANU. 
Příznačné místo pro ukončení letní 
sezóny a nástup podzimu a zimy. Če-
kají nás dva krásné měsíce prázdnin, 
teplo, koupání a výlety do přírody, do 
hor i nížin. Pokud při svých toulkách 
zahlédnete na kopci antény a pár lidí, 
věřte, že to nejsou podivíni, ale radi-
oamatéři. Klidně se zastavte na kus 
řeči. Jsou stejní jako vy, jen mají o ně-
jaký ten drátek navíc.
Radioamatéři našeho města vám 
všem přejí hezké prázdniny.

Za radioklub Říčany,  
Jiří Gažda, OK 9 GJA, předseda
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Vladimír Čech:  
Ozvěny starých časů
Válečné příběhy
Když se za války v Říčanech potkali čeští a němečtí 
kluci, často se prali. Jednou byla nějaká větší pranice 
a jeden z německých chlapců, který měl vysoce po-
staveného tatínka, doma žaloval. Zjišťovalo se, který 
z našich ho zbil.
Ke kostelu přijelo německé auto, ve škole chodili ze třídy 
do třídy, ten německý kluk si prohlížel děti, ale nikoho ne-
poznal. Byli i v naší třídě. Já jsem se tedy nepral, pamětliv 
maminčina varování, ale stejně to byla napínavá chvilka. 
Ke konci války mi bylo jedenáct, nejstaršímu bratrovi dva-
cet jedna. U Mostu sebevrahů stál německý vlak, střílelo 
se tam, ale já jsem v té době chodil s maminkou za ruku po 
městě. Později se tady pohybovali Rusové. S lidmi, kteří 
byli napůl Češi, napůl Němci, se krutě zacházelo. To se mi 
nelíbilo, některé jsem totiž znal.
V domě za někdejším mýtem, v našem „novém baráku“, 
jak jsme říkali, postaveném ve třicátých letech v tehdejší 
Husově ulici, jsou dole tři obchody a v prvním a druhém 
patře pět bytů. Vždycky jsme je pronajímali, naše rodina 
tam nikdy nebydlela. Za války v domě bydlel pan Šoulej. 
Jeho povolání jsem neznal, byl to takový lepší pán, vysoký, 
urostlý, sečtělý… Rodiče si ho vážili a otec ho zvával na 
zabijačku. Za Marvánkem, mezi Thomayerovými školka-
mi a Srnčím paloučkem, měl chatu a jak jsem se později 
dozvěděl, za války se v ní ukrývali partyzáni. Chodil k nám 
tenkrát nějaký pan Freiwillig jakoby nic, v létě jako když 
jde na houby, nosil jim od nás vajíčka, chleba a další po-
traviny. Měli tam nějakou jednoduchou vysílačku. Němci 
to zjistili a začala se stahovat mračna.
Navštěvovala nás jedna zajímavá žena, původem Něm-
ka, paní Weberová – vzdělaná (uměla snad sedm jazy-
ků), movitá a hodně silná, to si člověk pamatuje… Přes 
sto kilo měla, sedávala u nás v širokém křesle. Na pod-
zim jsme některým známým krmili husy a kachny a ona 
říkala: „Já chci tu nejtěžší, paní Čechová.“ Představte si, 
ona na Vánoce snědla sama celou kachnu. Bylo známo, 
že pak volala panu doktoru Berkovskému, ten musel při-
jet a vypumpovat jí žaludek. Bydlela blízko železničního 
přejezdu v Olivově ulici. Nejstaršího bratra Pepu učila 
německy. Neuznávala Hitlera, spíš pomáhala nám. A tato 
paní Weberová se dozvěděla, že do Říčan jedou německá 
auta kvůli chatě u Marvánku, nevěděla, co přesně se děje. 
Přišla se zprávou k nám, někdo z našich běžel k panu Šou-
lejovi a on se vydal nejkratší cestou do chaty. Přijela dvě 
auta, SS důstojníci a druhé auto ozbrojených vojáků, měli 
s sebou stopařské psy. Prošli pod okny, maminka je viděla: 
„Už jdou. Už jdou!“ Myslela si, že k nám. Na sobě rajtky 
a vysoké kožené boty a pochodovali tak, že už jen z té chů-
ze jsme měli strach. Ale šli do nového domu hledat pana 
Šouleje. Ten už ale mezitím dorazil do chaty a zahladil 
stopy. Když tam vojáci přijeli, nebyla tam žádná vysílačka, 

žádní partyzáni a nemohli vyslechnout ani pana Šouleje. 
On se totiž na místě zastřelil. Na samém konci války vedli 
paní Weberovou mezi kolaboranty – šli po ulici průvodem 
a lidi je bili klacky, deštníky. Dodnes to vidím, jak jí teče 
krev z hlavy. Mně jí bylo tak líto. Vždycky na nás byla hod-
ná, neublížila nikomu.
Před naším starým domem byla malá zahrádka (dnes tam 
parkují hosté penzionu) a velký ořešák. Na oploceném 
pozemku měla maminka trochu zeleniny a květiny. A teď 
prchali ulicí Němci s obrněnými vozy a tanky. Bylo asi do-
hodnuto, že u nás budou odevzdávat pancéřové pěsti. Za-
stavil velký obrněný náklaďák. Tatínek měl připnutou tri-
koloru, domluvil se s nimi německy a jako legionář uměl 
i rusky. Možná ho tak zaslechli mluvit, možná usuzovali 
podle vizáže – jeden z vojáků na něho ukázal s otázkou: 
„To je ruský voják?“ A když to řekl, z auta vyskočilo asi šest 
Němců a běželo Mlýnskou ulicí směrem k rybníku, co jim 
nohy stačily.  Němci se Rusů hrozně báli. Oni se s nimi ne-
mazlili, většinou je hned zastřelili. No zkrátka utekli. Sku-
pina našich lidí se hned za nimi vydala a přivedla je. Na 
zahrádce se shromáždilo obrovské množství pancéřových 
pěstí. Kdyby to vystřelilo, stačila by jedna nebo dvě, tak to 
by letěl celý barák do vzduchu.

Pokračování příště. 
Redakční spolupráce:  

Renata Skalošová

V dalších kapitolách od září 2017 bude Vladimír Čech 
vzpomínat na dobu po druhé světové válce a padesátá léta, 
na klukovské kousky nebo na slavné zabijačky u Čechů. 

Uvítáme vaše postřehy ke vzpomínkám říčanských 
pamětníků. Napište nám na e-mail texty.kuryr@ricany.
cz nebo nechejte své připomínky v Infocentru na náměstí. 
Děkujeme.

u nás na dvoře s ruskými vojáky a jejich koňmi. Vlevo kamarád 
Jirka Černík, květen 1945
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Devadesáté narozeniny milady Vykoukalové
Narodila se 24. července 1927. Už 
jen málokdo zažil tolik let z rozpo-
ruplného 20. století a v něm množ-
ství nadějí i ran – dopadaly na její 
rodiče, na ni a na manžela Josefa, 
na širší rodinu. Její muž bojoval 
proti nacismu a komunismu, na 
podzim 1989 spoluzakládal v Ří-
čanech Občanské fórum. Stála při 
něm v dobrém i zlém, žena pevných 
názorů, která se nebála žádných 
mocipánů. Taková je dodnes. Za-
vzpomínejme s ní na dobu její mla-
dosti, na léta, kdy se přestěhovala 
do Říčan a na Sokol, jehož myšlen-
kám zůstala celý život věrná.
Bydlela s rodiči nejprve v Praze-
-Vršovicích. V sobotu odpoledne 
nebo v neděli chodívali do Grébovky 
(Havlíčkových sadů), do Krčského 
lesa, koupali se ve Vltavě… a paní 
Milada dále vypráví: „U fotbalové-
ho stadionu Eden ve Strašnicích byl 
park s kolotoči a také brouzdaliště, 
takový bazének, i tam jsme zavítali. 
Někdy jsme jezdili na neděli do Ra-

došovic a koupali jsme se na Jurečku. 
Později jsem tu i bruslila. Jinak celý 
týden byli maminka s tatínkem hodně 
zaměstnaní.“ Miladini rodiče, Marie 
a František Vladykovi, měli na Ko-
daňské ulici obchod s elektropotře-
bami. V roce 1939 koupili domek 
v Říčanech v dnešní Táborské ulici 
a ve čtyřicátém roce se stěhovali. Do 
obchodu dojížděli do doby, než jim 
ho komunisté znárodnili.

Samostatná dívenka
Milada byla jedináček a pracovně 
vytížení rodiče (tatínek také často 
jezdil se zbožím po stavbách) ji vedli 
k samostatnosti. Chodila do školky 
a od raného dětství měla hodně ka-
marádů: „Nikdy jsem nebyla sama. 
Od malička, od pěti let, jsem běhala 
od nás do sokolovny nad kostelem 
sv. Mikuláše. Jako bychom se niče-
ho nebáli, nebyl asi důvod. Byli asi 
jiní lidé…“ Přemýšlí nad tím, proč 
se válkou a komunismem vztahy 
a důvěra mezi lidmi nějak pokazily. 

O kladení základního ka-
mene k mateřské škole ve 
Vršovicích v roce 1928 ví 
od rodičů a z fotografií, na 
kterých je sama ještě v ko-
čárku. Slavnosti se účast-
nila také dcera TGM, Alice 
Masaryková. Tenkrát dosta-
la Milada památeční medai-
lonek se svatým Václavem: 
„Nechala jsem si na něm 
později udělat ouško, abych 
ho mohla nosit.“

Sokolka už od dětství
Sokol byl v mládí výraz-
nou součástí jejího života: 
„V roce 1932 jsem cvičila na 
sletu jako pětiletá a v roce 
1938 jsem cvičila na bra-
dlech před prezidentem 
Benešem, před hlavní tribu-
nou. Následovala prostná.“ 
Účastnila se i XI. všesokol-
ského sletu v červnu 1948, 
na kterém účastníci vyjádřili 
nesouhlas s nastoupeným 
režimem. Když šla se sokoly 
ve slavnostním průvodu po 

Václavském náměstí, shora od Ná-
rodního muzea kolem sochy svatého 
Václava, byl její muž na vojně. Svatbu 
měli v listopadu téhož roku.

Říčany
O tom, že je v Říčanech na prodej 
dům, řekl rodině František Holada. 
Vyhlášený pekař si vzal za ženu ses-
tru Miladiny maminky. Pekárnu měl 
ve svém domě v Radošovicích na 
Černokostelecké ulici, pod dnešním 
penzionem Marta. Ještě než bydleli 
v Říčanech, jezdila k nim Milada na 
prázdniny: „Měli velkou zahradu. 
O sobotách a o prázdninách jsem po-
máhala péct.“ Za války jezdil pekař 
Holada k sedlákům, vozil obilí, záso-
boval chlebem a pečivem Radošovice 
a okolí. Denně dodával chleba do Oli-
vovny, o prázdninách ho doprováze-
la: „Koupil si osobní auto, tatrovku 
– byla dlouhá, všechna sedadla se 
vyndala a vozil se v ní chleba. Jinak 
pekaři jezdili po městě i do okolních 
vesnic na kolech,“ uzavírá Milada 
Vykoukalová vzpomínku na strýčka 
z Radošovic.

Renata Skalošová  
s přispěním Jaroslavy Tůmové

Milada, tehdy ještě Vladyková, v roce 1944 jako 
sedmnáctiletá. V té době byla totálně nasazena na 
práci u železnice ve Strančicích. Předtím čtyři roky 
studovala vršovické gymnázium a poté dvouletou 
obchodní školu na Vinohradech.

Sestru miladu před krátkým časem  
osobně pozdravili zástupci T. J. Sokol 
Říčany a radošovice s přáním zdraví, 

pohody a klidu do dalších let. S radostí 
se přidávají i ostatní členové místní 
sokolské jednoty v čele se starostou 

robertem bělohlávkem.
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Milada Vykoukalová je nejstarší členkou 
T. J. Sokol Říčany a radošovice. Mnoha 
členům i příznivcům Sokola je známa jako 
„kmotra praporu“ při slavnostním křtu 
– rozvinutí repliky historického praporu 
jednoty na akademii ve sportovní hale 
v roce 2006. Na jeho zhotovení přispěli 
s manželem Josefem nemalou částkou. 
Na snímku uprostřed.
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Mezi námi

Josef Koreš 
trochu jinak 
(dokončení z minulého 
čísla)

Poručík Josef Koreš pocházel z ro-
diny tesařského mistra Antonína 
Koreše a jeho ženy Boženy, rozené 
Novákové, měl čtyři sourozence. Po 
vypuknutí druhé světové války se 
zapojil do protinacistického odbo-
je, zahynul v sedmadvaceti letech 2. 
října 1944. Přinášíme vzpomínky 
jeho sestry, Dany Šatopletové, za-
znamenané v devadesátých letech.
Obešel spojky, zařizoval potřebné 
věci v Říčanech a v blízkém okolí – 
sám, gestapu přímo pod nosem, jen 
aby bylo všechno v naprostém pořád-
ku a nemohlo se nic zlého a špatného 
stát. Měl být po kom. Byl pravým 
potomkem svých rodičů. Maminka, 
když přijelo gestapo a poznala, že je 
zle – bylo 22.srpna 1944 –, poslala je 
na koupaliště Jureček v Radošovicích 
a vzala košík a srp na trávu a běžela 
Pepíka varovat na koupaliště Mar-
vánek na druhé straně města. Sešla 
se s ním a domluvili se, že je všechno 
v pořádku, že ráno generála Vojtěcha 
Lužu, který se schovával v našem 
domě Na Obci 758, odvezl, že kdyby 
bylo nejhůře, že má pistoli a cyankáli 
a my, že musíme říkat, že nic nevíme! 
Ten den byli vyšetřováni gestapem 
v naší rodině všichni až na mne. 
Chodila jsem předtím jeden rok do 
německého lycea v Masné ulici v Pra-
ze a oni asi předpokládali, že umím 
dobře německy, budu jim rozumět 
a to asi nemohli potřebovat.
Nejmladší bratr Ludvík se učil u ta-
tínka doma tesařem a spal normál-
ně „dole“ s Pepíkem (v naší vile Na 
Obci 758). Tatínek usoudil, že by 
bylo dobře, aby šel do vily spát jako 
jindy. Pokud se ovšem nebojí gestapa 
a zvládne to, bylo mu teprve 16 let. 
Dům, respektive náš byt nahoře (dole 
byl nájemník), gestapo obsadilo. 
Ludvík šel tedy spát „dolů“, jak řekl 
tatínek. V noci musel skládat a roz-
kládat gauč a křesla, otvírat a zavírat 
skříně, procházet bytem a na půdě 
přehazovat seno a hledat Pepíka. 

A samozřejmě odpovídat na otázky, 
nenechali ho spát. Ráno, když „naho-
ru“ (do Světické, dnešní Široké ulice) 
nepřišel na snídani a do práce, šel ta-
tínek pro něj a taky se nevrátil. Sestra 
Věra se cestou na nádraží taky zasta-
vila v domě Na Obci a také ji gestapo 
zadrželo. Ani maminka doma nezů-
stala, když se tatínek a Ludvík nevrá-
tili. Nařídila mi, abych zůstala doma 
a v žádném případě nikam nechodila. 
A tak jsem doma zůstala já, vlčák Ka-
zan a strach. Tatínka, bratra a sestru 
odvedli na četnickou stanici v Říča-
nech a na maminku dělali nátlak, že 
všechny odvedli k výslechu do Prahy 
na gestapo a že všichni všechno řekli, 
že se přiznali. Ať maminka udělá to-
též. „Nevím, co vám mohli říct, nevím, 
co věděli. Ale já neřeknu nic, protože 
nic nevím.“
Ludvík byl velice milý, tichý, hodný 
chlapec, asi v ten den velmi statečný 
a silný. A tatínek ho patrně velice pod-
pořil svým rozumným hrdým chová-
ním. Protože když ho postavili ke zdi 
s rukama nahoru, přistoupil ke gesta-
pákovi se zaťatou pěstí se slovy: „To 
si nedovolujte! Kdo si myslíte, že jste! 
Mohl byste být mým synem. A pokořo-
vat mě nebudete. Zastřelte mě. Ale po-
kořovat se nedám!“ A během dalších 
hodin vyšetřování jim předvedl, co ve 
svém věku (bylo mu 53 let) dokáže: 
stojku na židli a chůzi po rukách. Tatí-

nek měl upracované tvrdé ruce a zjiz-
vené nohy. Měl tak tvrdé ruce, že ani 
včela a vosa mu nemohly dát žihadlo. 
A na nohách měl tolik jizev od široči-
ny, kolik, už ani sama nevím. Po asi 
třínedělním vyšetřování Říčany gesta-
po opustilo. Jen jeden stále chodil za 
sestrou Věrou do práce. Nevím proč. 
Třeba se mu líbila, nebo si myslel, že 
z ní něco dostane. Nevím...
Žili a chodili jsme všude jako před-
tím, abychom působili co nejnormál-
něji a všedně. Ale byli jsme utrápení. 
To už lidé věděli, že gestapo k nám 
nepřijelo kvůli zabijačce „na černo“, 
ale kvůli Pepíkovi, protože podle 
fotografie a popisu chytali říčanské 
chlapce se slovy: „Ty jsi Koreš !“ A my 
jsme neměli žádnou zprávu, protože 
se všichni báli a ti, co se třeba nebá-
li a přišli, ty jsme my považovali za 
konfidenty. A asi jimi byli, protože po 
válce nepřišel ani jeden z nich!
Na svatého Václava museli Pepík 
s generálem Lužou opustit úkryt 
v Babicích, protože spojka nepřišla 
na schůzku a to mělo být „echo“, že 
je v Říčanech opět gestapo. Ten den 
jsme šly s maminkou do Kuří a Nu-
pak k sedlákům pro mléko. Pršelo, 
já měla na sobě na modro obarvený 
trenčkot, ten mi pustil barvu na pod-
šívku i na šaty pod kabátem. Runcala 
jsem, co si vytrpíme kvůli pitomé-
mu mléku, že to je daleko atd. atd. 

Když se po letech, v roce 1977, sešli někdejší členové Studentského sportovního 
klubu, pro které  Josef Koreš hodně znamenal, uctili jeho památku. u pomníku v Parku 
por. Koreše promluvil jeden z hlavních organizátorů SSc dr. Josef Němeček.
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Mezi námi
a maminka, vždycky silná a statečná, 
řekla: „ Pojď, půjdeme tady tou polní 
cestou a budeme si říkat, že tudy šel 
Pepik, taky zmoklý, zkřehlý… tak blíz-
ko nás a nesmí domů. Musí dál a hle-
dat nové a nové přístřeší. Já to vím, já 
to cítím, že tudy šel před námi...“ A on 
tou cestou několik hodin před námi 
opravdu šel.
Druhého října maminka ulehla. A ta 
maminka to poznala! Maminčino 
srdce to vědělo. Psala jsem výpla-
ty tesařům, maminka se na posteli 
zvedla a ptá se: „Byl tady ten kluk?“ 
A já říkám: „Který?“ – „No přeci Pe-
pik... Tak to se mi jen zdálo,“ povídá 
maminka. „Přišel mi říct, že jde na ne-
dobrovolnou dlouhou cestu a že se při-
šel rozloučit…“ A bylo 2. října 1944!
Po dlouhém vyšetřování a hlídání 
gestapa ve městě a zřejmě i v okolí pro-
hlásili na četnické stanici v Říčanech: 
„Kdyby byli v Československu všichni 
jako rodina Korešova, nepřekročili 
bychom hranice ani o metr.“ Štábní 
kapitán František Jiříkovský (vězněn 
gestapem do konce války, poté štábní 
kapitán SNB) a plukovník Karel Šta-
iner (uvězněný v letech 1949–1953) 
přišli mým rodičům poděkovat za 
syna a jeho práci a statečnost. Byl jedi-
nou spojkou mezi československými 
generály, později Radou tří.

Text přepsala autorčina dcera  
Alena Černická-Šatopletová,  

prošel redakční úpravou.

Parním vlakem 
do Posázaví

PRAHA – KÁCOV,
PRAHA – VLAŠIM A ZPĚT

Projeďte se proti proudu řeky Sázavy 
vlakem s parní lokomotivou „Velký 
bejček“.

Se zpáteční jízdenkou z parního vlaku získáte v den vyjížďky 
zvýhodněné vstupné na některé akce, prohlídky a kulturní program!

Co nás čeká
•  všechny Jílové u Prahy – otevřené regionální muzeum 

termíny    těžby zlata v Čechách, středověké zlaté štoly
•  24. 6.          Sázavský klášter – celodenní duchovní  

                      a zábavný program pro děti 
                       Sázava – Centrum sklářského umění,  
                      setkání autoveteránů na nádraží

•  8. 7.   Sázava – Sázavská pouť (s jízdenkou  
                      z parního vlaku zlevněné vstupné), Centrum 
                      sklářského umění (Skleněný jarmark, loutkové 
                      divadlo, možnost foukání skla pro veřejnost),  
                      setkání autoveteránů na nádraží

•  19. 8.   Hrad Český Šternberk – prohlídky hradu, 
      přednostní prohlídka ve 14:00 hod.

•  19. 8.  Kácov – zámek a pivovar (Kácovská pouť) 
•  26. 8.         Tankový den v Lešanech, Krhanice – 

   Vojensko-technické muzeum (vstupné zdarma)
•  26. 8.   Benešov u Prahy – prohlídka pivovaru 

       Ferdinand s ochutnávkou piva (rezervace ve  vlaku),  
        vyhlídková jízda ekovláčkem v Benešově

lokomotiva „Velký bejček“ 

www.cd.cz/nostalgie

červen–srpen 2017
JÍZDNÉ 

• zpáteční jízdenka Praha – Kácov, Praha – Vlašim 320 Kč*

• zpáteční jízdenka Praha – Sázava, Praha – Postupice 280 Kč*

• jednosměrná Praha – Kácov, Praha – Vlašim 280 Kč

• zpáteční Praha – Týnec n. S. nebo jednosměrná Praha – Postupice, 
    Praha – Sázava 240 Kč

• jednosměrná Praha – Týnec n. S., Čerčany – Kácov 200 Kč

• úsekové mezi stanicemi Praha – Davle, Davle – Čerčany, 
    Čerčany – Sázava, Sázava – Kácov, Čerčany – Postupice, 
    Praha – Říčany a Říčany – Čerčany 120 Kč

• úsekové mezi jednotlivými stanicemi 60 Kč

• děti 6–15 let poloviční

• děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)
* Základní jízdné, ke kterému jsou uznávány slevy a doplatky pro ZTP, žáky a psy.  
Ostatní uvedené ceny jsou obchodní nabídky a neplatí k nim žádné slevy ani tarifní výhody.

PŘEDPRODEJ A INFORMACE 
Praha Masarykovo nádraží: T 972 246 161

Nádraží Praha-Braník: T 725 859 426 | Pavlik@zap.cd.cz

ROC Praha: T 972 241 629 | Lemberk@gr.cd.cz

Při nákupu v předprodeji místenka zdarma!

PARTNEŘI AKCE

NPR_plakat_Posazavske_linky_a_Ferdinand_2017_A4_210x297_v01_tisk.indd   1 08/06/17   14:16

Co se děje nového v partnerských městech?
rok 2017 opět běží aktivním tempem v našem týmu
Milníkem pro náš rozvoj bude v září povýšení neoficiální 
spolupráce s Borkenem v Německu na úroveň oficiální. 
Přestože spolupráce s Borkenem fungovala na neformální 
úrovni již předtím, od září mají borkenské spolky, kluby či 
jednotlivci, kteří budou mít zájem spolupracovat s Říčany, 
zajištěnu finanční podporu borkenské radnice. Cestování 
do Říčan by tedy mělo být dostupnější a jednodušší. V září 
odjede delegace z Říčan složená ze zástupců města,  twin-
ningu a ZUŠ na borkenské městské slavnosti, kde bude ofi-
ciálně podepsaná smlouva o partnerství mezi našimi městy.
Koncem dubna vyrazil na svou první cestu do Molndal ve 
Švédsku náš mládežnický tým florbalistů. Říčany repre-
zentoval na již tradičním turnaji a přivezl několik medailí 
v různých věkových kategoriích. Spolupráce vypadá slib-
ně a doufáme, že se bude i nadále rozvíjet.

Cestu do Albertslundu podnikly v květnu sboristky ze Si-
rén, které jely navštívit partnerský sbor v Dánsku. S tímto 
sborem jste se v Říčanech mohli setkat při několika spo-
lečných vystoupeních těchto těles před dvěma lety.
Začátek června byl ve znamení novinky v naší spolupráci. 
Dlouhodobým cílem Komise pro partnerská města bylo 
zapojit do výměny zkušeností i zaměstnance radnice. První 
vlaštovkou byla cesta zástupkyň sociálního odboru města do 
partnerského Albertslundu. Na místě se setkaly s jejich kole-
gyněmi ze sociálního odboru a vyměnily si zkušenosti v ob-
lastech sociálních služeb, práce se sociálně znevýhodněnými 
rodinami, bezdomovectví, ochrany práv dítěte apod. Setkání 
bylo oboustranně obohacující a my vám o něm určitě přine-
seme zprávu v příštím čísle. Petra Šmolíková

předsedkyně Komise pro partnerská města
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moje vzpomínky na začátky příjmu  
televize v Říčanech
V roce 1953 mi bylo patnáct let. Jako radioamatér jsem 
se samozřejmě velmi zajímal o vše, co souviselo se za-
čátkem vysílání Československé televize. Bohužel jsem 
se nedostal na žádnou prvotní předváděcí akci, a tak 
jsem poprvé uviděl televizní obraz až v květnu toho 
roku na malé obrazovce prvního československého te-
levizoru Tesla 4001/A v Říčanech v Mlýnské ulici.
Bylo to u pana Kratochvíla, tehdejšího zaměstnance Tesly 
Strašnice. Televizor mohl přijímat pouze na jednom kaná-
lu (kanál Praha), měl obrazovku o rozměrech 150 x 200 
mm a elektrický příkon 150 W. Někteří „koumáci“ umís-
ťovali před obrazovku velké obdélníkové lupy. Později se 
vytvořila oficiální verze i s vestavěným rozhlasovým přijí-
mačem, ale „lidová tvořivost“ vytvářela i další verzi nahra-
zující původní obrazovku větší obrazovkou určenou pro 
další typ televizního přijímače Mánes. Pohyblivé obrázky, 
které jsem předtím mohl vidět jen v kině, mne zaujaly na-
tolik, že patrně přispěly i k zaměření mého dalšího studia.
Druhé místo, kde jsem se díval na televizi, bylo u pana Emi-
la Rálka v ulici Boženy Němcové. On byl v té době členem 
říčanského radioklubu a držitelem vlastní radioamatérské 
vysílací stanice OK1AZ. Televizor v jeho vilce byl v čase vy-
sílání umístěn do dveří a diváci seděli v chodbě na schodech. 
Nejčastěji jsem však chodil sledovat televizi do budovy říčan-
ského gymnázia, kde jsem tenkrát navštěvoval čtvrtý ročník 
měšťanky. Pan ředitel Klenka pořídil do školy televizor znač-

ky Leningrad, instaloval jej do malé místnosti vedle sborovny 
a umožnil, po domluvě s panem školníkem, i individuální 
sledování večerního televizního programu. Na tehdejší dobu 
to byl odvážný a výjimečný přístup k žákům.
K televizoru zmíněné značky se váže další moje vzpomínka. 
V roce 1959, jako student čtvrtého ročníku elektrotechnic-
ké fakulty, jsem se zúčastnil prázdninové studentské praxe 
na Technické univerzitě Drážďany. Kromě krátkých exkur-
zí jsme celých čtrnáct dní, denně od 7 do 16 hodin, tvrdě 
pracovali na lince pro výrobu televizorů v závodě Rafena 
Radeberg, kde již v té době vyráběli televizory s plynulým 
přelaďováním kanálů a podle tří různých mezinárodních te-
levizních norem – takové se u nás tehdy vůbec nevyskytova-
ly. Na závěr praxe nás pozvali do firemního muzea, a ejhle, 
jaké mě čekalo překvapení: na historickém stojanu stál mně 
dobře známý televizor Leningrad. Průvodce nám sdělil, že 
tato značka se nikdy nevyráběla v SSSR, ale pro celý vý-
chodní blok pouze zde v rámci tzv. válečných reparací.
V průběhu let byly dány do prodeje další typy televizorů 
a postupně se zvětšovaly rozměry obrazovek. Byly to např. 
televizory Mánes (Tesla Strašnice) a Athos (Tesla Pardubi-
ce). Domů jsme si zakoupili první televizor značky Athos 
až v roce 1958 při příležitosti padesátých narozenin mého 

z historie televizního vysílání u nás
První pokusné vysílání televize v Československu se 
konalo již 23. 3. 1948 v Tanvaldě, kde skupina vědců 
Vojenského technického ústavu uskutečnila ukázku 
pro veřejnost. další pokusné televizní vysílání se pak 
uskutečnilo v témže roce v rámci Mezinárodní výstavy 
rozhlasu MEVrO v Praze. zkušební televizní vysílání ze 
Studia Praha v Měšťanské besedě (ve Vladislavově ulici) 
však bylo zahájeno až 1. května 1953. Pro první televizní 
vysílač byla v roce 1953 adaptována pražská rozhledna 
na Petříně. Televizní signál v Říčanech byl velmi dobrý. 
zpočátku televize vysílala pouze tři dny v týdnu (v létě 
jen dva dny), v listopadu 1953 se počet vysílacích dnů 
rozšířil na čtyři. Teprve 25. února 1954 bylo televizní 
vysílání prohlášeno za pravidelné. V roce 1955 se 
vysílání rozšířilo na šest dní v týdnu a od 29. prosince 
1958 televize své pořady vysílala již po celý týden.
dne 10. května 1970 bylo vysílání Čs. televize 
obohaceno o druhý program. Na něm 9. května 1973 
začalo pravidelné barevné vysílání. Na prvním programu 
se ho však diváci dočkali až 9. května 1975. V lednu 
1979 byl v Praze zprovozněn nový objekt televizního 
zpravodajství na Kavčích horách. Souběžně s rozvojem 
televize přibývalo i diváků. V září 1962 bylo u nás již 
milion platících diváků, v březnu 1965 byly hlášeny 2 
miliony koncesionářů, v prosinci 1969 byla překročena 
hranice 3 milionů a v roce 1978 přesáhl počet hlášených 
přijímačů 4 miliony. záhy začala vznikat další studia: 31. 
prosince 1955 v Ostravě, 3. listopadu 1956 v Bratislavě, 
6. července 1961 v Brně a 25. února 1962 v Košicích.

První čs. televizor 4001a, výrobce Tesla Strašnice, výroba 
1953–1957. dřevěná skříň, obrazovka 25QP20 s rozměrem 
obrazu 150x200 mm, celkem 21 elektronek, napájení 120/220 
V, příkon 150 W
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Mezi námi
otce, mně bylo právě dvacet let. Teprve od té doby jsem 
mohl sledovat televizi doma. Později došlo k výrobě prvního 
československého televizoru se zaobleným tvarem – Ame-
tyst. K návrhu tohoto výrobku Tesly Strašnice významně 
přispěl i říčanský občan, technolog Jan Crhonek.
Když jsme už televizi měli, musel jsem se začít zajímat i o to, 
jak opravovat případné závady. Televizory byly elektronkové, 
a tak nejčastější poruchy zavinily právě elektronky. Vzpomí-
nám si na říčanského známého, který byl vyučený lakýrník 
a o principech elektronek ani televizorů „neměl ani šajnu“. 
Přesto se mezi kamarády stal uznávaným televizním opravá-
řem, neboť si opatřil servisní návody k běžným typům tele-
vizorů a sadu příslušných elektronek. A to mu stačilo: v ná-
vodech si přečetl, při jaké závadě by se měla vyměnit která 
elektronka. Jinak se tehdy jednalo o opravy např. porušených 
nedostatečně dimenzovaných odporů či kondenzátorů – ni-
koliv jako dnes o výměnu celých elektronických bloků.
Jako radioamatér jsem chtěl víc, než se dívat jen na jediný 
program. Protože náš televizor měl k dispozici vedle ka-
nálu Praha pouze kanál Bratislava, pokusil jsem se právě 
na něm dálkově přijímat televizní signál z rakouského 
vysílače Ochsenkopf, neboť vysílal na stejné frekvenci. To 
se mi v Říčanech v Nerudově ulici, po několika pokusech 
s různými anténami, skutečně podařilo. Mohl jsem ovšem 
přijímat pouze obraz, protože toto vysílání neprobíhalo 
podle televizní normy SECAM používané u nás, nýbrž 
v PAL. I tak to pro mne bylo zajímavé a mohl jsem takto 
sledovat programy Eurovize.

Později jsem byl náročnější. V roce 1975 jsem měl štěstí 
a podařilo se mi zakoupit barevný japonský televizor znač-
ky NEC. (Do Československa byl dovezen jen omezený po-
čet po návštěvě předsedy vlády Štrougala v Japonsku.) Byl 
to lidový televizor bez dálkového ovládání, s příjmem podle 
PAL i SECAM, ale pro můj záměr zcela stačil. Jeden z mých 
kolegů pro mne vyrobil síťovou parabolickou anténu o prů-
měru 2 metry, kterou jsem instaloval jako otáčivou, dálkově 
ovládanou anténu. To jsem již bydlel ve svépomocně vy-
stavěném domku v ulici Sibiřská (nyní Verdunská) a sku-
tečně se mi podařilo pomocí této sestavy dálkově přijímat 
signál několika západoněmeckých, východoněmeckých 
a polských televizních stanic. Na tehdejší dobu to byl velký 
radioamatérský výdobytek. Samotný televizor s digitálním 
doplňkem dodnes používám jako náhradní nebo pomocný 
přijímač. Jeho exkluzivitou zůstává, že od doby nákupu 
neměl poruchu, má stále přijatelný barevný obraz a je stále 
původně zapečetěn. Síťovou parabolu však dnes užíváme 
jen jako sušák na vlašské ořechy.
Uvědomíme-li si současné možnosti příjmu zahraničních 
televizních stanic buď pomocí satelitního vysílání, ke které-
mu je nutné jen zakoupit satelitní přijímač a relativně ma-
lou parabolickou anténu, anebo příjem televizních progra-
mů pomocí kabelových sítí či internetu, tak jasně vynikne 
skutečnost, že dnešní mladí už nemají potřebu zabývat se 
průzkumnými radioamatérskými pokusy, se kterými jsme 
se tehdy museli potýkat my, nyní již zestárlí senioři.

Jaroslav Svoboda
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Kauza Kavčí skála stále není u konce
Mnozí obyvatelé Říčan si ještě pamatují na kauzu místní-
ho bytového družstva Kavčí skála, které se dostalo do po-
tíží vinou defraudace někdejšího předsedy Miroslava Mu-
sila. Z majetku družstva zpronevěřil více než 12,5 milionu 
korun. Přes stabilizační program nového vedení byl na 
podzim 1998 na družstvo prohlášen konkurz a velká část 
obyvatel našeho města se po dlouhá léta obávala o střechu 
nad hlavou. Na průlomový okamžik v soudní bitvě muse-
li počkat až do podzimu 2007, kdy konkurzní soudce po 
řadě prohraných sporů uložil správci konkurzní podstaty 
Tomáši Korandovi vyškrtnout z konkurzní podstaty anu-
itní byty. Nástavbové byty na vyloučení čekaly ještě řadu 
měsíců i let. 
Zdálo by se, že příběh dospěl do šťastného konce. Bohužel 
ne pro všechny. Někteří lidé buď vlastním pochybením či 
vinou svého právního zástupce o své byty skutečně přišli, 
správce je vydražil. Další vyřešili svou individuální situ-
aci a dohodli se se správcem na zaplacení nemalé sumy, 
za kterou jejich byt z konkurzní podstaty vyloučil. Lidé, 
kteří skládali peníze na výstavbu bytů a garáží do rukou 
Miroslava Musila, však nadále vinou rozhodnutí svých 
zástupců ve věřitelském výboru byli odsouzeni k dalšímu 
nekonečnému čekání, zda většina získaných prostředků 
bude promrhána v nesmyslných a neúspěšných soudních 
sporech a jestli vůbec něco zůstane k vyplacení.

Po 18 letech od prohlášení konkurzu má kauza další po-
kračování. Správce rozeslal bývalým družstevníkům do-
pisy, v nichž požadoval od každé domácnosti zaplacení 
částky v průměru přesahující sto tisíc korun. Celkově chtěl 
tímto krokem získat více než 30 miliónů korun.   
Vlastníci bytů zaplatit odmítli a správce se proto rozho-
dl vymáhat nově požadované prostředky soudní cestou. 
Obyvatelé těžce zkoušeného sídliště se tak opět dostávají 
pod tlak nesmyslné soudní mašinérie. Tímto krokem bu-
dou utraceny z konkurzní podstaty i poslední peníze, kte-
ré v ní ještě zbývají, aniž by věřitelé viděli jedinou korunu 
a náklady konkurzu dále jen porostou. Prodejem majetku 
družstva správce získal 39 milionů korun, 35 milionů ko-
run bylo v průběhu konkurzu nesmyslně promrháno, při-
čemž ze získaných peněz bylo možno uspokojit všechny 
zjištěné pohledávky a ještě by více jak 10 milionů zbylo. 
První spor se konal ve středu 24. května 2017 a Obvodní 
soud pro Prahu 5 Korandovu žalobu hned při úvodním 
stání zamítl. Ten se však proti prvoinstančnímu rozsudku 
chystá odvolat. 
Možná se ani nepočítá s úspěchem nově vyvolaných soud-
ních pří. Jde spíše o další drahý pokus, jak česká justice na 
tak absurdní krok zareaguje. Vidina dalších letitých taha-
nic určitě nikomu neprospěje a konkurz se tím bude jen 
dále protahovat. Pavel Žďárský

Parkovací dům?
Vážený pane starosto,
získala jsem informaci, že se městu podařilo koupit poze-
mek KN 1212/1 od společnosti RIM a plánuje zde posta-
vit parkovací dům. 
Před asi 8 lety jste spolu s OS Fialka bojoval za menší za-
stavěnost, za více zeleně. Upozorňovali jste, že se develo-
per vyhýbá vypracování  posudku EIA a zástavbu lokality 
plánuje  "salámovou metodou". Dnes tu je, mimo byto-
vých domů, volnočasové centrum, škola, školka a množ-
ství aut s minimem zeleně. 
Nemohu uvěřit, že když KM nechce rozšiřovat zástavbu, 
buduje dětská hřiště, zřizuje zeleň, nyní navrhuje do té-
měř centra města hlučný a prašný objekt, který sem při-
vede další dopravu? 
Bude-li zde parkovací dům pro 200, 500 i 1000 aut, vždy 
se postupem času zaplní, navíc přibude aut v ulicích. 
Nikdy město Říčany nemůže uspokojit okolní obce, kte-

ré překotně staví. Praha vytlačuje auta mimo svá území, 
parkoviště na jeho okraji nestačí. Stávající plochy k par-
kování u našeho nádraží jsou v porovnání s jinými městy 
dostatečné. Jaké plochy či parkovací domy mají stanice 
Uhříněves, Měcholupy, Hostivař, Strašnice…? Chceme, 
aby se Říčany staly centrálním parkovištěm pro region na 
východ od Prahy?
Oblast Fialky sužuje hluk, prach, emise z přiléhajících ko-
munikací a hlavně Říčanské. V lokalitě se díky miskovité-
mu tvaru území drží emise z aut i komínů, které sem zanáší 
převažující západní proudění, a nyní by přibyl do nejnižší-
ho místa další zdroj? Nad nádražím budou plochy zeleně, 
slepé ulice a pod nádražím auta, prach, hluk s minimem 
zeleně? 
Pochybuji, že budou splněny hygienické  limity v lokalitě 
určené k bydlení.
Pane starosto, uvěřila bych, že zde chcete vybudovat par-
kovací dům pro cyklisty, zejména když v prvním „pébéčku“ 
získal od říčanských nejvíce hlasů, vešly by se sem i ad-

Je chodník pro chodce, nebo pro cyklisty?
V poslední době se jízda cyklistů na chodníku stává zcela 
běžnou. Nejčastějším argumentem je, že se cyklisté necítí 
bezpečně na silnici, a proto jedou po chodníku, kde se ov-
šem přestávají cítit bezpečně chodci!
Největší ohrožení je na úzkém chodníku, kdy cyklista 
nemá možnost vyhnout se někomu, kdo právě vychází 
z obchodu. Brzdná dráha (skládá se z reakční doby + tech-
nické prodlevy brzd + samotného brzdění ovlivněného 

stavem pneumatik a povrchu chodníku) může být i při po-
malejší jízdě klidně 15 – 20 metrů a není tak reálné střetu 
zabránit.
Po chodníku jezdí lidé bezohlední, nebo ti, kteří si jen svou 
nebezpečnost pro chodce neuvědomují, ale tím nejsou 
menším rizikem pro chodce (ale i pro sebe).
Po chodníku se prostě jezdit nesmí – prosím všechny cyk-
listy, aby to dodržovali! Roman Lenard
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ministrativní prostory, městské byty, zeleň i dětské hřiště 
vzhledem k množství dětí, které tu bydlí nebo chodí do ško-
ly či školky, ale betonový, hlučný a páchnoucí objekt patřící 

mimo obytné zóny, ne, tomu nemohu uvěřit. Děkuji za váš 
názor Renata Kristianová
Této problematice se věnuje tisková zpráva na str. 7.

Co to máme za tajemníka měú v Říčanech?
Vyjádření pana tajemníka Maříka k mé otázce, co to máme 
za tajemníka MěÚ, bylo velmi zajímavé. Argumentuje 
podle své okamžité potřeby. Mj. uvádí, že stanovisko Od-
boru státní správy lesů a myslivosti MZe jako nejvyššího 
správního orgánu v problematice lesů a myslivosti není 
pro něj závazné. Zvláštní. V přípise ze dne 9. 1. 2017 mně 
sdělil, že je vázán stanoviskem nadřízeného orgánu KÚSK, 
které napsal odborný pracovník referátu lesů na KÚSK, 
když "okecával" problém Staráku, ve snaze obhájit nedba-
lou práci svého podřízeného a vůbec mu nevadilo, že zaujal 
přesně opačný názor, nežli ve svém předchozím stanovisku. 
Znovu stojí za zmínku, že stanovisko téhož pracovníka pan 
tajemník v roce 2014 ignoroval a necítil se jím kupodivu 
vázán, protože nebylo v souladu s přáním pana starosty 
a jeho nohsledů. Pan tajemník po vzoru svého chlebodár-
ce také rád uvádí nepravdy, případně polopravdy. Např. 
cituje ze stanoviska MZe, které má k dispozici, ale velmi, 
ale opravdu velmi nepřesně. Stanovisko MZe nemluví 
o problému Staráku obecně, ale označuje přímo hudební 

produkci Staráku za porušení §9 zákona o myslivosti, který 
zakazuje plašit zvěř jakýmkoliv způsobem. Pan tajemník 
také taktně zamlčuje, že to platí nejen pro les jako takový, 
ale i pro tzv. dotčené pozemky. Omezení aktivit v lese v době 
hnízdění nebo lovu s tím vůbec nesouvisí, to pan tajemník 
jenom mlží. Závěrem pane tajemníku snad jenom to. Ti dva 
chudáci na SSL Říčany jsou v tom víceméně nevinně. Jsou 
poplatní choutkám pana starosty a tím pádem i vám, který 
jste kašpárkem pana starosty a ne státním úředníkem. Jste 
tragická postava, bohužel ke škodě Říčan.
A ještě jednu informaci pro vás. Kategorické potvrzení 
svého stanoviska MZe zaslalo na základě mé žádosti, 
aby vyjasnilo pojem plašení zvěře, které vámi respekto-
vaný „odborný pracovník na KÚSK“ vysvětloval dosti 
svérázným způsobem. Za tím účelem jsem MZe zaslal 
veškerou proběhlou korespondenci, jak s MěÚ Říčany, 
tak s KÚSK. Výsledek je takový, jaký je, ale jak je vidět, 
pro tajemníka MěÚ Říčany je to málo. Tolik svévole se 
hned tak nevidí. Václav Macinauer

Pane Macinauere, Váš způsob vyjadřování se mi zdá poně-
kud zavádějící, ale v otevřeném médiu typu věstníku Ku-
rýr na něj asi máte právo. Co dodat? Je smutné, jak někteří 
lidé stářím zatrpknou a myslí už jen a jen negativně, ztrácí 
přirozené zábrany a často i orientaci, nedokážou rozlišit 

T.J. Sokol Říčany a Radošovice

pořádá 7. ročník volejbalového turnaje

O  BABIČČIN  MAZANEC
Termín:
Místo: Sokolské hřiště v Říčanech, Sokolská ul.

Zahájení:
Ředitel turnaje: Jarmila Voráčková

Rozhodčí: dle rozpisu zápasů
Účastníci: Muži a ženy, ročník narození 1967 a starší
Herní systém: Do turnaje se přihlašují jednotlivci, podle počtu přihlášených budou 

vylosována smíšená družstva a určen hrací plán.
Přihlášky: Nejpozději do 2.8.2017 na uvedené kontakty.

V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, rok narození.
Startovné: Včas přihlášení 80,- Kč, po termínu 100,- Kč.

Mazanec pro vítěze a drobné ceny pro ostatní zajištěny.
Doplňující informace: Turnaj se hraje podle pravidel Českého volejbalového svazu.

Soutěžící hrají na vlastní nebezpečí.
V místě je možné zakoupit občerstvení.

Těšíme se na příjemné, přátelské a sportovní setkání.
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vylosována smíšená družstva a určen hrací plán.
Přihlášky: Nejpozději do 2.8.2017 na uvedené kontakty.

V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, rok narození.
Startovné: Včas přihlášení 80,- Kč, po termínu 100,- Kč.

Mazanec pro vítěze a drobné ceny pro ostatní zajištěny.
Doplňující informace: Turnaj se hraje podle pravidel Českého volejbalového svazu.

Soutěžící hrají na vlastní nebezpečí.
V místě je možné zakoupit občerstvení.

Těšíme se na příjemné, přátelské a sportovní setkání.

– anketa –
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správné a nesprávné, pravdu a lež, důležité a nedůležité. 
A nakonec vlastně nerozumí už ani sami sobě.

Tomáš Mařík, tajemník



Nadpis lze volně přeložit asi takto – členo-
vé Sokola Říčany a Radošovice 10. června 
2017 slavnostně otevřeli sokolské sporto-

viště po modernizaci, jehož nejviditelnějším prvkem je sytě 
oranžová polyuretanová atletická dráha. 
Po létech strávených na prašném atletickém oválu během 
tréninků a závodů pořádaných atletickým oddílem Sokola 
Říčany a Radošovice přišlo jaro 2016 a s ním i příslib dotace 
MŠMT na modernizaci Sokoláku ve výši 3,96 mil. Kč. Mo-
dernizaci spolufinancoval Sokol Říčany a Radošovice a měs-
to Říčany. Stavební práce probíhaly do jara 2017 a od května 
jsme trénovali ve zkušebním provozu s tím, že běžný provoz 
zahájíme právě po slavnostním otevření. 

10. června otestovali naši novou „oranžádu“ atleti během 
štafet 4 x 60 m napříč generacemi (děti, dospělí, rodiny). 
Superfinále o nejrychlejší štafetu vyhráli kluci z atletické pří-
pravky ve složení Jan Boháč, Ondřej Šátek, Matyáš Drobný 
a Tomáš Rudolf časem 34,06 s. Běželi fantasticky a doufám, 
že o nich ještě uslyšíme. V přestávkách mezi jednotlivými 
rozběhy jsme obdivně zatleskali mladému gymnastovi Vikto-
ru Fraňkovi. Viktor zacvičil krátkou sestavu na gymnastické 
hrazdě, která je součástí nového workoutového hřiště. Bě-
hem další přestávky se nám představili koloběžkoví mistři 
světa Michal Kulka a Tomáš Pelc. Pánové předvedli, jak se 
jede štafeta na koloběžkách – prostě se předává místo štafe-
tového kolíku štafetová koloběžka. 
V druhé části odpoledne zacvičily děti z oddílů všestrannosti 
a z atletického oddílu krátké sestavy na téma 90 let atletiky 
v Říčanech. Moc hezká byla sestava zacvičená rodiči a dětmi. 
Bylo vidět, že společné cvičení baví děti i rodiče. 

ze sportu

Říčanští sokolové mají na „Sokoláku“ „oranžádu“ 
Potom došlo na přestřihávání pásky a Sokolák byl otevřen. 
Hlady nikdo netrpěl, během programu byl otevřen stánek 
„U Jany a Zuzky“. Specialitou byly koláče, které napekli so-
kolové a přátelé Sokola. Po oficiálním programu se podával 
grilovaný pašík a pivo nealko i alko za doprovodu živé hudby 
v podání Josefa Gulšbauera. 
Na tento den budeme jistě dlouho vzpomínat, protože se vy-
dařilo vše od počasí po dobrou atmosféru během celého dne. 
Velké díky patří Viktoru Drobnému, trenérovi a architektovi 
sportovních staveb, Marku Holinkovi a starostovi říčanské-
ho Sokola Robertu Bělohlávkovi, kteří se zasloužili o zahá-
jení, průběh a zdárné dokončení modernizace Sokoláku. 
Děkujeme MŠMT a městu Říčany za financování akce. Dále 
děkujeme hostům slavnostního otevření - starostovi Říčan 
panu Vladimíru Kořenovi, 1. místostarostovi panu Zdeňku 
Hrabovi, bývalému krajskému zastupiteli panu Miloslavu 
Šmolíkovi a starostovi župy Barákovy panu Janu Firbasovi, 
kteří nás během modernizace z pozice svých funkcí podporo-
vali. Děkujeme za pomoc při přípravě slavnostního otevření 
Sokoláku Muzeu Říčany, společnosti Studio 2p a pekařství 
Frydrych. Speciální dík patří všem dárcům, kteří přispěli do 
veřejné sbírky, jejíž výtěžek půjde na novou vstupní bránu 
a bezpečnostní prvky. 
Pokud budete v Říčanech, přijďte se podívat na náš Sokolák, 
určitě bude otevřeno, protože pokud tam zrovna necvičí so-
kolové, jsou tam školy nebo veřejnost.

Vendula Höfinghoff, atletický oddíl  
T. J. Sokola Říčany a Radošovice

Jak pokračuje cvičení mužů a žen v Sokole?
Tělocvičná jednota Sokol Říčany a Radošovice nejsou 
pouze rodiče a děti, atletika a tenis. Cvičení žen probíhá 
v sokolovně v Radošovicích a dole v Říčanech v zrcadlo-
vém sále. Rozpis najdete na sokolských webových strán-
kách, ale já vás chci pozvat zejména na úterní cvičení žen 
v zrcadlovém sále od 18 do 19 hod. Jedná se o zdravotní 
cvičení se cvičitelkou II. třídy vhodné pro starší ženy a ženy 
v produktivním věku, které pochopily, že bez cvičení záda 
bolet nepřestanou. Nebojte se přijít do veselého kolektivu. 
Jsem velmi ráda, že již přes rok funguje také cvičení mužů, 
které probíhá opět v zrcadlovém sále každou neděli od 
19:45 do 20:45 hod. Nečekejte aktivní pohyb či skákání 
přes kozu. Cílené pomalejší cvičení uleví vašim zádům, 
kloubům a zlepší vaši psychickou náladu. Stačí, když 
přijdete, podložky na cvičení pro vás máme v tělocvičně. 
Začít může každý a v každém věku, jen se nebát. V září za-
čínají muži cvičit od 24. 9.!
Příští rok se na začátku července bude konat XVI. Všeso-
kolský slet v Praze. Zúčastnit se ho tentokrát mohou i ne-
členové Sokola. Budete-li mít zájem nacvičovat s námi, 
zavolejte na tel. číslo: 603 531 125. Máme ještě tři volná 
místa pro ženy, které nacvičují taneční skladbu Ženobra-
ní. Nácviky budou probíhat od 22. 9. každý pátek večer 
v sokolovně od 18:30 do 20:00 hod. 

Těším se na všechny – Jaruška Voráčková - náčelnice
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O Sokole v Říčanech část 7.
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 6/2017 byl popsán 
vznik Husovy knihovny a Bia Sokol.
V Kronice Sokola Radošovice čteme: 
„Založení jednoty bylo uspíšeno udá-
lostí, která v sokolstvu nemá nikdy 
nastati, ale bohužel ani Sokol jí nebývá 
ušetřen. V jednotě Říčany totiž vyvr-
cholil rozkol o valné hromadě, jejž ni-
komu se nepodařilo urovnati ... Smut-
ná tato událost skončila odchodem 
většiny cvičitelského sboru ... Vedle 
řady jiných sester a bratří odešel též 
okrskový náčelník bratr Ota Karafiát ... 
Příchod jejich byl velmi vítán, ač jsme 
z události v jednotě Říčany ani dost 
málo se neradovali ... S nadšením, jež 
nesmí vyprchati, jsme tedy vykročili”.
Sokol Radošovice byl založen na usta-
vující schůzi 15. března 1932 v hotelu 
Amerika. Starostou byl zvolen řídící 
učitel Karel Čermák, místostarostou 
František Polák, stavitel a starosta 
Radošovic, náčelníkem Mikoláš Bre-
tl, další rok krátce Jaroslav Svobo-
da, poté Přemysl Čermák, náčelnicí 
Anežka Pánková. Jednou z cvičitelek 
byla Hedvika Karafiátová, náčelnice 
I. okrsku župy, cvičitelem a úspěš-
ným gymnastou byl Otakar Karafiát 
st. Vzdělavatelem zvolen Jan Husták, 
rada státních drah. Žactvo a dospělí 
cvičili na zasklené verandě jmenova-
ného hotelu, kterou jim zapůjčil maji-
tel Arnošt Hermann, též sokol. Jedno-
ta se zúčastnila X. všesokolského sletu 
s 25 muži, 11 ženami a 25 dětmi. První 
slavnostní veřejné cvičení v Radošovi-
cích se konalo 18. října 1932.
Jednota vyvíjela bohatou kulturní 
a sportovní činnost. Uspořádala tělo-
cvičnou akademii, v roce 1933 první 
šibřinky s pohybovými půlnočními 

scénami, okrskové cvičení, rytmická 
cvičení s hudbou, provozovala loutko-
vé divadlo. Sokolové také tvořili větši-
nu členstva v ochotnickém divadelním 
spolku Dramatika. Jeho režisérem 
a vůdčí osobností po mnoho let byl 
rovněž sokol a někdejší ruský legionář 
Jan Petříček. V roce 1933 zvolena ná-
čelnicí jednoty Marie Kafková. Cvičilo 
se v restauraci Sport, protože do hote-
lu Amerika (dnes zbořen) se členstvo 
už nevešlo. Jednota odkoupila z ma-
jetku Lichtensteinů jeden a čtvrt hek-
taru lesního pozemku v Radošovicích. 
Les je v majetku Sokola dodnes.
V roce 1934 navázána opět přátelská 
spolupráce s říčanským Sokolem. 
Provozují se prostná cvičení, lehká 
atletika, volejbal a pořádají se sou-
těže mezi oběma jednotami. Rodina 
Kulíkova věnovala sokolské jednotě 
velkorysý dar: dům čp. 136, který byl 
později prodán a výtěžek použit při 
výstavbě sokolovny. Praporový fond 
v roce 1936 obnášel 3 424 Kč. Prapor, 
zhotovený v Jedličkově ústavu v Pra-
ze, rozvinuli sokolové v čele se sta-
rostou jednoty Čermákem 10. května 
1934 při velké slavnosti v Radošovi-
cích za účasti starosty župy a dalších 
hostů (prapor po roce 1990 nenale-
zen). Jednota se rychle rozrůstala, 
roku 1938 měla 292 dospělých členů, 
35 dorostenců a 85 žáků. V roce 1939 
při vysazování aleje navštívila pracu-
jící dorostenky náčelnice ČOS Marie 
Provazníková.

I Sokol Radošovice byl v nacistické éře 
postižen zákazem činnosti. V létech 
1942 – 1943 se uchovával sokolský 
duch při přednáškách a besedách na 
utajených setkáních, na společných 
výletech zejména členů z loutkářského 
odboru. V rámci zatýkání 139 sokol-
ských činovníků ČOS v roce 1941 byl 
zatčen a uvězněn nejprve v Pečkár-
ně, pak na Pankráci a v Terezíně i Jan 
Husták, vzdělavatel jednoty, místosta-
rosta Středočeské župy J. Podlipného 
a člen předsednictva ČOS. Odtud byl 
spolu s ostatními transportován do 
koncentračního tábora v Osvětimi. 
Pouze devět jich přežilo a vrátilo se 
s podlomeným zdravím, mezi nimi 
i Jan Husták. Další obětí byla členka 
jednoty sestra Ungermannová, která 
zahynula v plynové komoře v Osvětimi.
Po válce obnovená jednota pokračo-
vala ve svých aktivitách. Roku 1947 se 
jí podařilo to, co se nepodařilo nikdy 
sokolům v Říčanech: vybudovat soko-
lovnu. Ta byla postavena na dosavad-
ním cvičišti na východním okraji Ra-
došovic, v nyní Strašínské ulici. Podle 
vzpomínek pamětníků byla, podobně 
jako Bio Sokol, přebudována z dove-
zeného vojenského baráku z Chlumu 
na Sedlčansku. Objekt byl vztyčen 
na podezdívce, kterou vybudovali 
členové svépomocí. V takřka dokon-
čené budově byl hostem i člen ČOS, 
gymnasta a slavný závodník, pozdější 
náčelník ČOS Miroslav Klinger ze So-
kola Nusle.  V. V.

Náčelnice ČOS M. Provazníková (vpředu druhá zprava) v radošovicích v roce 1939
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Světový ženský tenis opět v OáZe Říčany
Je mi velkým potěšením a zároveň ctí, že vás mohu opět 
po roce pozvat na druhý ročník mezinárodního tenisové-
ho turnaje ITF žen PENTA TRADING Říčany open 2017 
s dotací 15 000 USD.
Turnaj se uskuteční v termínu 27. 8. – 3. 9. 2017 v are-
álu OÁZA Říčany.
Už od konce loňského ročníku jsem se těšil na opětovné 
setkání v našem krásném areálu při dalším ročníku. Celý 
rok jsme přemýšleli, jak ještě vše vylepšit, ne jen pro hráč-
ky, ale i pro vás partnery a fanoušky tenisu.
Uvidíte sami, zda se nám to povedlo.
Je naším cílem dát příležitost mladým hráčkám ke startu 
kariéry v profesionálním tenise a k získání prvních bodů 
do světového žebříčku WTA. S rostoucí dotací našeho tur-
naje se však zvedají nároky na nás, jako organizátory tur-
naje ze strany mezinárodní tenisové federace ITF. Budeme 
se snažit, abychom splnili jak povinnosti, tak přání všech, 
kdo do našeho areálu na tento turnaj zamíří.
Chtěl bych tímto moc poděkovat generálnímu partne-
rovi firmě PENTA TRADING a všem dalším tradičním, 
ale i novým partnerům.  Jsem moc rád, že loňští partneři 
tvoří opět základ našich pomocníků, a jsem moc potěšen, 
že můžeme v našem společném týmu přátel tenisu, Oázy 
a Říčan přivítat i nové společnosti a kamarády.
Jako v loňském roce se i letos hraje turnaj pod záštitou sta-
rosty města Říčany Vladimíra Kořena.

Doufám, že se vám týden prožitý v Oáze při turnaji bude 
líbit a že si moc užijete jak tenisová utkání, tak setkání 
s přáteli.

Jakub Kahoun

zleva Lucie adamovská – hlavní rozhodčí turnaje, Jakub Kahoun 
– ředitel turnaje, Vladimír Kořen – starosta města Říčany, 
Katharina Gerlach – vítězka turnaje v roce 2016, Miriam Kolod-
ziejová, Pavel Matoška- majitel společnosti PENTa TradING.
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Stolní tenisté 
v albertslundu
Stalo se již tradicí, že se stolní tenisté každý rok potká-
vají se sportovci z partnerských měst Říčan. Stále vzpo-
mínáme na naši loňskou návštěvu hrabství Kent a města 
Whitstable. V letošním roce jsme na konci května navští-
vili dánský Albertslund, který sousedí s metropolí Kodaní, 
podobně jako Říčany a Praha.
První den nás přivítala zástup-
kyně města a na programu byla 
menší prohlídka centrem, včet-
ně návštěvy moderní radnice 
a herny stolního tenisu. Bohu-
žel místní klub nemohl zorga-
nizovat přátelský zápas v tento 
den, a tak jsme využili nabídky 
dvou celků z Kodaně k menšímu 
turnaji družstev. Za každý klub 
nastoupila dvě tříčlenná druž-
stva s možností střídání. Prvním 
soupeřem byl klub Brønshøj 
Bordtennis a potvrdil svoji vy-
sokou kvalitu hráčů. V souboji 
A-mužstev nás po vyrovnaných 

zápasech domácí přehráli v poměru 7:3 a stejným výsled-
kem skončilo utkání i B-mužstev. Pak naši hráči nastou-
pili proti celku Københavns Bordtennisklub, kde jsme 
i zlepšeným výkonem rozdrtili soupeře v poměru 9:1 a 7:3. 
Celý turnaj se konal v krásném Multicentru Grøndal, který 
bych přirovnal k Fialce, ale 5x větší.
Na závěr jsme poděkovali našim hostitelům a pozvali je 
k nám do Říčan nejen na stolní tenis. A my se také může-
me těšit na francouzské Dainville.

Vratislav Valenta
TTC Říčany v rámci TJ Tourist
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Tš Twist Říčany míří na mistrovství 
světa a evropy!

I když bychom rádi vyzdvihli mno-
hé úspěchy z posledních týdnů 
před prázdninami, využijeme raději 
prostor v článku na to, co nás čeká.
Velký úspěch – a zároveň velký závazek 
– získal náš rokenrolový oddíl  v podo-
bě nominace za ČR na mistrovství svě-
ta a Evropy. Mohli bychom reprezento-
vat naši zemi (a město pochopitelně) 
ve čtyřech z pěti formačních ktg., ve 
kterých se koná MS a ME!  
V rokenrolové párové akrobatické for-
maci a ani ve formaci Boogie-woogie 
však reprezentovat nebudeme. A to 
přesto, že jsme v obou ktg. Mistři ČR!  
Párová akrobatická formace RETRO 
i boogie-woogie formace DYNAMIT 
BOOGIE (mimochodem pátá for-
mace světa z loňského roku ) vzdaly 
účast. Není pro ně prostor a tudíž ani 
chuť reprezentovat a vlastně ani pení-
ze na výjezdy. Že je to škoda? To víme, 
ale nemáme jinou možnost. Další for-
mace už reprezentovat budou!
V ktg. dívčí formace juniorek (do 
15let) získaly Říčany dvě místa z cel-
kových tří míst pro ČR! Reprezentovat 
nás budou MADONNA a QUEEN na 
MS 11.11. v Chorvatském městě Sla-
vonski Brod a 7.10. na ME v Praze.  
Obě formace střídavě vyhrávaly do-
mácí soutěže, a tak se máme (zase) na 
co těšit na titulárních akcích.
Dívčí formace senior (od 14 let) 
CZECH LADIES je v českém no-

minačním žebříčku celkově druhá, 
a tudíž i ona bude reprezentovat ČR 
na ME v Budapešti 23. 9. a 14. 10. na 
MS u německého Mnichova.  V této 
ktg. bychom mohli reprezentovat i na 
světovém poháru ve Slovinsku, ale 
i to musíme předem vzdát. Zejména 
z finančních důvodů.
     Náš rokenrolový oddíl se také chys-
tá na srpnová soustředění, kde budou 
zastoupeny všechny soutěžní složky: 
malé páry, velké akrobatické páry, 
formace dětské ( Minnies, Babies, 
Goldies, Stars, Jungles, Koťata), 

formace juniorské (Madonna, Que-
en, Twisties, Iris, párová juniorská 
formace) a seniorská dívčí formace 
Czech Ladies. Zkrátka je nás hodně. 
Každopádně ani o prázdninách ne-
zahálíme! A od září zase hurá na tré-
ninky, do přípravek zase nabíráme 
děti od čtyř let. Pokud máte zájem 
"dostat" se do naší rokenrolové rodi-
ny, koukněte na naše www.tstwist.cz, 
nebo na facebook.

Hezké prázdniny!
Jiří a Zuzana Boháčkovi

Stolní hokej – šprtec
V neděli 4. 6. 2017 probíhalo finá-
le 20. ročníku Českomoravského 
poháru ve stolním hokeji - šprtci. 
Souběžně si mohli zájemci zahrát 
doprovodný turnaj - Expres.  Tohoto 
turnaje se zúčastnili i hráči z týmu 
BHC Radošovice. Ti však nemohli 
chytit herní tempo a během turna-
je se jim moc nedařilo. Vojta Mátl 
a Adam Dašek se umístili až ke kon-
ci tabulky. Petra Mátlová po kolísa-
vých výsledcích skončila 25. Svoji 
turnajovou premiéru odehrál také 

Dan Pochop. I přes těžké zápasy si 
vedl dobře a stal nejlepším mladším 
žákem. 
Na pondělním tréninku 19. 6. 17 
jsme slavnostně zakončili sezónu 
v Mraveništi. Vítězem letošní ligy se 
stal Vojta Mátl, nejlepším nováčkem 
je Adam Dašek. 

Přejeme vydařené prázdniny a v září 
se těšíme opět na viděnou. 

Petra Mátlová
http://bhc-radosovice.webnode.cz 
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Sezóna basketbalistek ukončena
Poslední zápasy velmi úspěšné sezóny se dohrály 11. červ-
na. Ale pěkně po pořádku od těch nejmladších. V průběhu 
letošní sezony se začala tvořit nová přípravka holčiček 
ročníku 2009 a mladší. Pracovat s nimi začala Niko-
la Šmolcnopová a příští sezónu si je vezmou na starost 
Kamila Míková a Michal Doskočil. Do první mistrovské 
sezóny vstoupí družstvo nejmladších minižákyň (U 11) 
vedené Evou Vilhumovou. Toto družstvo má již za se-
bou přátelské zápasy a věřím, že se v Pražském přeboru 
neztratí, i když konkurence pražských oddílů je velká. 
Družstvo starších minižákyň bude účastníkem krajského 
přeboru pod vedením Lenky Schickerové a Alice Jirouš-
kové. Družstva U 15 pod vedením Nikoly Šmolcnopové 
a Aničky Kudrnové a U 17 s trenérkami Janou Machovou 
a Romanou Cahovou se pro příští sezónu kvalifikovala do 
celostátní ligy starších žákyň, respektive celostátní ligy 
kadetek. Čeká je tvrdá konkurence, a tak nezbývá, než se 
nezaleknout velkých jmen a prodat, co holky umí. Druž-
stvo trénované Michalem Doskočilem ukončilo své půso-
bení na basketbalové scéně. Ale většina hráček se s bas-
ketbalem neloučí, ale bude pokračovat buď v pražských 
oddílech, nebo v družstvu říčanských žen, které s trenér-
kou Kamilou Míkovou postoupily do nejvyšší pražské 
soutěže, ale postup přenechaly družstvu umístěnému za 
nimi. 

Tak vypadá strohý výčet faktů. Výsledky jsou velmi dobré. 
Šest družstev z malého města bojuje se ctí i s vyhlášenými 
baštami mládežnického basketbalu po celé republice. Ně-
které hráčky byly vybrány do reprezentací ČR. Velký dík 
patří průkopnicím našeho oddílu (hráčky ročníku 2000 
a 2001), jejichž družstvo už nebude ve stejném složení 
pokračovat, ale jako první se dokázaly kvalifikovat do 
celostátních soutěží a ukázat mladším, že i malý oddíl se 
může prosadit na celorepublikové úrovni. Doufám, že se 
nám dospělým podařilo jim dostat basketbal pod kůži a že 
je bude provázet i v dalších letech.

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.    

úspěšný 
první rok

Máme za sebou první rok fungování Abecedy praktického 
pohybu. Když se ohlédnu zpět, vidím obrovský pokrok, 
který děti za ten školní rok udělaly. 
Velký rozdíl vidím hlavně v repertoáru pohybů, které si 

děti osvojily. Na začátku nevěřícně kroutily hlavou, když 
měly balancovat na hranolu širokém 5 cm, dnes na něm 
dělají i dřepy. Dále jsme pracovali na zdolávání překážek, 
kde se děti učily zvládat jak nízké překážky, kde jsme se 
zaměřovali spíše na rychlost, tak vysoké, kde šlo o sílu 
a zručnost. 
Nepodceňovali jsme také pohyb po zemi, kde děti zvládly 
pád vpřed (roll) a všechny možné druhy lezení a plaze-
ní. Zem děti prostřídaly s hrazdou, kde se učily ručkovat 

a hlavně zvykat ruce na nový druh zátěže 
(vis). 
Nejoblíbenější částí programu byly opičí 
dráhy, kde si děti mohly procvičit kombi-
nování jednotlivých aktivit dle aktuální 
potřeby. Na konci roku již děti zvládly 
bez problémů přelézat z lavičky na la-
vičku více než 2 metry nad zemí (na za-
čátku mnoho dětí nezvládlo samostatně 
ani poloviční výšku). Protože se snažíme 
o zvyšování komplexity podnětů, občas 
jsme například zkomplikovali zadání 
tím, že dráhy procházely poslepu, nebo 
ve dvojicích za ruce. 
V prvním červencovém týdnu nás čeká 
tábor, kde si děti budou moci vyzkoušet 
své znalosti a schopnosti v přírodě, která 
nabízí novou úroveň komplexity. 

Kryštof Radek
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Páté místo na 55. m Čr 
družstev 
O víkendu 3. 6. - 4. 6. 2017 se v krás-
ném sále v Chrudimi hrály slavné 
ZAJEČICE. Již 55. ročník byl opět 
zároveň Mistrovstvím České repub-
liky družstev starších žáků, tzn. hrá-
čů do 15 let. Startovalo rekordních 
63 družstev. Družstvo tvoří 6 hráčů, 
z toho musí být jedna dívka a jeden 
mladší žák do 12 let. 
KŠ Říčany 1925 nasadilo do soutěže 
2 týmy.  A tým ve složení Novotný 
(nová posila do extraligy), Vilímo-
vá, Otrubová, Bartošová, Bartoš, 
Kurek a Šmolík skončil na 5. místě. 
V celé historii této soutěže se jedná 
o historicky nejlepší výsledek. Přitom 
na medaili nám chybělo pouze přidat 
jednu výhru, kterou jsme ztratili v zá-
pase s Vlašimí, kde jsme měli dlouho 
navrch, ale konečný výsledek byl 2:4. 
Tým byl velice kompaktní, a tak není 
jednoduché říci, kdo byl nejlepším 
hráčem. Martin Novotný uhrál na 
první desce 5,5 bodů z devíti partií, 
což byl velice sympatický výkon. 
B tým ve složení: Heger, Strnado-
vá, Zemen, Mačok, Strnad, Pravda 
a Vitvar skončili na 29. místě, což 
není pravdivý obrázek o tom, jak tým 
hrál, ale špatný los v posledním kole, 

což byl tým Unichess Praha, je odsu-
nul téměř až do třetí desítky. Nejlepší 
výsledek předvedl náš pracant Míša 
Strnad, který uhrál 6 b ze 7, což byl 
skvělý výkon. 
Vítězem se stal výběr hráčů (mini-
málně odchovanců) z různých krajin, 
a to tým ŠK 2222 Polabiny Pardu-
bice, který byl jasný favorit a neměl 
v soutěži konkurenci.
Zároveň se s turnajem hrála i soutěž 
dvojic, kde nás reprezentoval mladý, 
talentovaný a nebojácný pár Jáchym 

Němec a Tobias Pressler, kteří svoji 
premiéru okořenili ziskem bronzové 
medaile! Na turnaj klubových dvo-
jic se poslední desítky let sjíždí vždy 
nejlepší dvojice těch nejmladších. 
Dvojice musí tvořit hráči do 10 let. 
Vítězná dvojice reprezentovala Uni-
chess Praha.

Velká gratulace a držíme palce k zis-
ku dalších potřebných zkušenosti 
a úspěchu.

Stanislav Stárek

POHÁR města ŘÍČANY 2017
15. ročník

Klub šachistů Říčany 1925 zve přátele šachu do Říčan na otevřený turnaj pro všechny kategorie.

26. 8. – 2. 9. 2017
V sále Kulturního centra Labuť Říčany

Časový program:
So  26. 8. prezentace 13.30–15.30 hod. 1. kolo 17.00 hod. (Slavnostní zahájení 16.45 hod.) 
Ne  27. 8. 2. kolo 9.30 hod. 3. kolo 15.00 hod.
Po-Pá  28. 8.–1. 9. 4.–8. kolo vždy od 17.00 hod.  So  2. 9. 9. kolo 9.30 hod.
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Dance eDb – celé září 
otevřené kurzy  
pro tanečníky od 3 let 

Školní rok teprve končí, ale 
mnozí už plánují, na jaký 
kroužek svá dítka v září 
přihlásí. Pro ty, kteří jsou 

na tom stejně jako my a neradi kupují „zajíce v pytli“, 
máme celé září otevřené kurzy a mohou si vyzkoušet 
všechny taneční styly, co nabízíme, a zjistit tak, v kte-
rém se najdou (pom pom roztleskávačky 5-12 let a 15+, 
přípravka pro nejmenší 3-5 let, step / clogging 7-13 let, 
baby show 5-7 let, street dance 8 let a více, disco dan-
ce 8 let a více, balet 5 let a více, gymnastika, free show 
a show dance). Kurzy probíhají od pondělí do pátku 
v odpoledních hodinách po škole a školce. Věnujeme 
se dětem od 3 let, stavíme na jejich prvních tanečních 
krůčcích a většina dětí si u nás vybuduje taneční cestu 
až do let náctiletých. Úspěchy, kterých jsme v letošní 
sezoně dosáhli, vypisovat nebudeme, je jich opravdu 
hodně. Ráda bych povznesla tu CESTU za úspěchy, 
ta je stěžejní a nejdůležitější. To je to “know how”, co 
našim svěřencům předáváme od prvních krůčků spo-
lečně s budováním lásky k pohybu a tanci, k disciplíně, 
k respektu i pomáhání si v týmu a ke zdravé touze. Více 
než čtyři trenérky samy ve studiu začínaly jako pětile-
té a dnes předávají své zkušenosti dalším tanečníkům. 
Jsme vaše nová cesta. Jsme životní styl a kamarádi na 
stejné vlně. 
Od 16. 9. v odpoledních hodinách do 17. 9. po celý 
den se bude konat taneční víkend - TANEC DĚTEM 
BEZ ROZDÍLŮ. Ve sportovní hale v Říčanech si bu-
dou moci všechny děti z celého okolí zkusit nejrůznější 
taneční styly pod vedením profesionálů. Společně se 
spoustou her a dováděním. Pokud vám tedy dítko doma 
neposedí, pošlete ho k nám, u nás se bude cítit mezi 
svými. 

Přejeme všem našim tanečníkům, rodičům, trenérkám, 
ale i našim fanouškům krásné prázdniny plné sluníčka, 
pozitivní energie a lásky a budeme se vás těšit v plné síle 
druhý týden v září od 11. 9. 
Sledujte náš Facebook a www.danceeb.cz

za DANCE EB Tereza Broukalová

mistrovství Čr v jízdě na toboganech
moderátor a herec Jakub štěpán zahájil v sobotu 27. května 
v aquapalace Praha sedmý ročník mistrovství Čr v jízdě na 
toboganech. Návštěvníci si mohli užít nejen závodní klání, ale 
i bohatý doprovodný program v podobě soutěží a speciálních 
animací.
Netradiční závod byl rozdělen do čtyř kategorií: děti od 8 
do 12 let, mládež od 13 do 18 let a muži a ženy nad 18 let. 
Absolutní vítězkou se stejně jako v loňském roce stala 
Aneta Přibylová s časem 16,41 sekundy. Nejen vítězové 
si odnesli své výhry. Mistrovství ČR se zúčastnily i děti, 
které trpí spinální svalovou atrofií, a těm Dominika Mys-
livcová za Aquapalace Praha předala voucher na roční 
vstupné.  pp
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aiKiDO KeNKyUKai ŘíČaNy 
V září opět začíná-
me. Máme za sebou 
13 šťastných let na-
šeho působení v Ří-
čanech. Ve čtrnácté 
sezoně chystáme 
některé novinky. 

PrOGram STarT Na CeSTě 
-20 %
PRO KOHO JE PROGRAM UR-
ČEN? Pro lidi ve věku cca 20 - 30 let, 
kteří většinou v tomto věku startují 
do samostatného života.
Tento program obsahuje 20% slevu 
na kurzovném. 
Ceník je na www.aikidoricany.cz 

V novém školním roce můžete potká-
vat naše učitele i na nově otevřeném 
AIKIDO DOJO v Uhříněvsi, které se 

otevírá ve spolupráci s naším DOJO 
NA CESTĚ. 
U nás máme program tréninků již 

několik let naplněný. Každý 
den jedna ranní lekce jógy 
a odpoledne začínají od čtyř 
hodin cvičit děti aikido a násle-
dují další lekce pro dospělé až 
do večera. Podívejte se na naše 
stránky, tam najdete všechny 
další informace. Rádi vás i vaše 
děti uvidíme na našich společ-
ných cvičeních.

Za AKŘ vám přeji zdravé 
a spokojené léto.

Miroslav Skala 

Jarní část taneční sezóny je u konce
Polovina taneční 
sezóny je již ne-
návratně za námi 

a my vás tak můžeme informovat 
o souhrnných výsledcích.
V tuto chvíli nás reprezentuje přibliž-
ně 30 párů. Od ledna do začátku červ-
na skončily naše páry rovnou 103x 
na pozicích nejvyšších. Konkrétně 
vytančily 20x zlatou medaili, 37x stří-
brnou a 46x bronzovou. Devět párů si 
vytančilo vyšší třídu. Máme vicemist-
ry republiky v kategorii Senior I LAT, 
a to Jana a Pavlu Beránkovy. Dále se 
nám podařilo zorganizovat 40. roč-
ník Říčanského poháru, kde tančilo 
512 párů a vystřídalo se tam dohro-
mady přes 2000 lidí.
18. 6. proběhla tradičně letní akade-
mie, na které vám zatančili všichni 
od těch nejmenších až po už zkušené 
páry. Doufáme, že se vám líbilo. Přes 
léto se moc soutěží na domácí půdě 
nekoná, a tak naše páry vyrazí do 
zahraničí, hlavně do Německa a Ra-
kouska, v zářijovém čísle vás budeme 
informovat o jejich (snad výborných) 
výsledcích. Domácí soutěže začnou 
opět v září, a proto nás čeká pečlivá 
příprava, která započne začátkem 
července na letním soustředění 
v Rokytnu u Nového Města na Mo-

ravě a skončí minisoustředěním na 
konci prázdnin na našem studiu.
V září/říjnu opět začnou znovu 
všechny kurzy včetně těch pro dospě-
lé. Pro více informací sledujte webové 

stránky fuego.cz, facebook anebo na-
pište email na info@fuego.cz.

Celé Fuego vám přeje krásné prázd-
niny a tanci zdar
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Závěr gymnastické sezóny v TJ Tourist
Máme za sebou ná-
ročné měsíce před 

zaslouženým letním odpočinkem. Než 
se na pár týdnů rozloučíme, absolvu-
jeme několik závodů a ukázkové lekce 
ve všech našich kurzech. 
Vyšehradský dvojboj - netradičně 
kladina s hudbou a bradla. A. Bernar-
dová v ktg. Žákyně II. obsadila první 
místo. Mezi nejmenšími v ktg. Žáky-
ně 0 se nejlépe dařilo S. Ludvíkové 
a zaslouženě si odvezla zlato. Hned 
za ní byla B. Štěpáníková a třetí M. 
Pechmanová.
27. 5. Přebory Středočeského kraje 
ČGF, kde se v Kladně stala v ktg. ZS 
přebornicí K. Šebestová a stříbrnou 
medaili získala K. Rašková. V ktg.
VS1 zvítězila A. Jechová a 5. byla A. 
Žvejkalová (přestože byla nejméně 
o rok mladší, stejně jako Ája, splnila 
tento výkonnostní stupeň s přehle-
dem). Ktg. Žákyně B - 4. místo M. 
Škardová, která poprvé do sestavy na 
bradlech zařadila stojku, a 6. místo 
L. Gaždová - obě naše děvčata byla 
v této ktg. nejmladší – patří jim také 
velká pochvala.
Den na to proběhl oblíbený závod 
dvojic Opičky ve Všetatech, na kte-
rý se těšíme vždy koncem školního 
roku. L. Gaždová s M. Škardovou 
svou ktg. vyhrály, E. Pospíšilová 
s M. Koudelkovou braly nepopulár-

ní „bramborovou“, stejně jako A. 
Jechová s T. Hruškovou. Podmínkou 
účasti dětí byla účast v ktg.“Zlaté 
tandemy“ (dospělý + dítě) J. a A. Je-
chovy obsadily 2. místo. 
Posledními závody letošního roku 
byl závod O vázu Horních Počernic 
– odkud vezeme 2 zlaté díky K. Še-
bestové a E. Pospíšilové, stříbro díky 
A. Žvejkalové (která závodila v ktg. 
i s o 2 roky staršími) a bronz díky A. 
Rampulkové.
Medailové žně v Teamgymu se kona-
ly v sobotu 20. 5., kdy se tři družstva 

ve třech věkových ktg. vrátila domů 
se zlatým hattrickem – zlato si z praž-
ských závodů dovezly holčičky mini-
přípravky 2010, Lemurky i Eagles! 
Velká gratulace a poděkování patří 
i jejich trenérkám A. Dousoudilové 
a A. Krenkové. 
Všem čtenářům, gymnastkám 
i dětem v kurzech přejeme krásné 
prázdniny! Zveme na otevřené pří-
městské tábory, které pořádáme již 
5. rokem – nabídku termínů nalez-
nete na:
www.gymnastika-ricany.cz

Patnáctý Kvadriatlon  
– memoriál Honzy Kovrče

Kácov # 15. ročník závodu dvojic 
# 190 přihlášených # 4 disciplíny # 
10km běhu # 16km na vodě # 36km 
cyklistiky # 6km bloudění podle 
mapy # 7 kategorií # čas prvních 
4hod 40min # čas posledních 9hod 
30min # přes 20 říčanských závod-
níků # první z Říčan Čech + Rajtora 
# druzí Pračka + Gebauer # třetí Vo-
sáhlo + Mátl # 36 koláčů od Davida 
Frydrycha # hodnotné ceny od Cyk-
losportu paní Hroudové # desítky 
kilogramů ovoce a jídla # hektolitry 
iontových nápojů # originální bidon 

pro každého závodníka # několik 
málo  piv po závodě  # mnoho zá-
žitků a příběhů
Příští ročník bude 8. května 2018, 
více na www.kvadriatlon.com. 

Honzo, vzpomínáme na tebe! (po-
řadatel, závodník a hlavně kamarád 
Jan Kovrč 1980 - 2009)  dm
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Kurty u Jurečku  
– pohoda i kvalita

Tenisový klub Radošovice, to je syno-
nymum pro „pravděpodobně“ nej-
hezčí areál bílého sportu ve střední 
Evropě. Krásná příroda, žádná sil-
nice či auta, ale i klasické lajnování 
vápnem, které neklouže, neodska-
kuje a otisk míčku je jednoznačný. 

Zbývá již jen velmi málo míst, kde 
toto zažijete.
Přes jednoduché podmínky zde 
vyrostlo několik hráčů světového 
formátu, kteří se prosadili na WTA 
i ATP. Na kurtech u Jurečku navíc 
hrávali své zápasy i Říčaňáci, kteří se 

později proslavili jinak - vzpomeňme 
třeba Anetu Langerovou a Romana 
Červenku. 
I v dnešní době se má radošovický te-
nis čím chlubit. Do popředí českých 
i evropských žebříčků se dere odcho-
vanec Vojta Burian (2003), prosazo-
vat se začíná i Adam Krischke (2003) 
a další mladí hráči. 
V letošní sezóně se až nebývale daří 
našim družstvům – 1 kolo před kon-
cem se většina nacházela v popředí 
tabulek. Na postup do vyšší soutěže 
to sice asi ve většině případů nedo-
padne, ale ostuda to v žádném pří-
padě nebude. TK Radošovice letos 
reprezentuje celkem 11 smíšených 
družstev od dospělých po Babytenis. 
Všechny závodní hráče zveme na 12. 
ročník Memoriálu Oldy Nehasila 
o víkendu 2. - 3. září 2017.
Rekreační hráči mohou kurty vyu-
žít každý den v době 9 - 12 a 14 - 20 
hod. Poplatek za kurt činí 100 Kč/
hod dopoledne, respektive 160 Kč/
hod odpoledne. Přijďte si zasportovat 
i odpočinout.
Kontakt na správce a rezervace dvor-
ců: 792 435 100    www.tenis-rado.cz 

David Michalička

Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – červenec, srpen 2017    

DaTUm SPOrT a KaTeGOrie PrOGram míSTO

26.8. - 2.9. šachy Pohár města Říčany Kc Labuť

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

Zdravotní jógová cvičení
O prázdninách pro občany našeho města ZDarma
KDE: v parku kapitána Koreše, Oli-
vova ulice, 250 m od náměstí, vedle 
školy
KDY: každé úterý od 18 do 20 hod. 
V době prázdnin od 4. 7. do 29. 8. 2017
PŘIHLASTE SE MAILEM na ad-
rese joseftrojánek@gmail.com aby-
chom vás mohli informovat pro pří-
pad změny místa či času.
Přijďte se protáhnout, psychicky 
uvolnit, posílit imunitu, prodýchat 

i vy. Vezměte si volný oděv, karimat-
ku či deku a dobrou náladu.
Cvičení povedou zkušení cvičitelé  
Jitka Mášová a Josef Trojánek.
V cvičeních jde o jednoduché zdravotní 
cviky, prováděné jógovým způsobem, 
to je pomalu a s plným soustředěním. 
Cviky jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie, zvládnutelné prakticky vše-
mi příchozími. Zaměřujeme se přede-
vším na uvolnění páteře (bolavá záda), 

kyčlí a ramen, posílení oslabených 
svalů a uvolnění svalů trvale napja-
tých, ale i na aktivaci vnitřních orgánů, 
hormonálního systému, odstraňování 
energetických bloků na čínských me-
ridiánech. Významnou složkou našich 
cvičení je také nácvik správného dýchá-
ní a odstraňování nepříznivých streso-
vých vlivů příjemnou relaxací.
Takové cvičení vyvolává v těle pří-
jemné pocity, po cvičení se necítíme 
unaveni, ale naopak celkově fyzicky 
i psychicky uvolněni a osvěženi.
BLIŽŠÍ INFORMACE: Josef Trojá-
nek tel. 323 602 619
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ze sportu

Říčanská ragbyová mládež 
vévodí republice
Letošní sezóna byla mimořádně 
úspěšná pro naši ragbyovou mládež 
a děti. Největšího úspěchu dosáhli 
hráči do 18 let, kteří obhájili titul mis-
tra republiky v celostátní lize a titul 
mistra v olympijském sedmičkovém 
ragby.  
To samé se také podařilo kategorii do 
14 let, která navíc vyhrála s druhým 
týmem oblastní přebor Čech. Hráči 
do 16 let vyhráli celostátní ligu a dru-
hé místo v turnaji olympijského sed-
mičkového ragby.  
Dětské kategorie přidaly další úspě-
chy na celostátních turnajích. V ka-
tegorii do 10 let první místo, do 12 
let druhé místo a v kategorii do 8 let 
čtvrté místo. 
Všechny děti si celostátní turnaje na 
Moravě náramně užily a skvěle repre-
zentovaly Říčany.

Návštěva v zemi galského 
kohouta
V průběhu jara odehrály dětské týmy 
turnaje v Grenoblu a Paříži. Turnaj 
v Grenoblu byl vydařený nejen zis-
kem čtyř pohárů za první místo do 14 
let, druhé místo do 12 let a dvakrát 
třetí místo do 10 a 8 let, ale také zis-
kem velkého poháru za celkové druhé 
místo v pořadí klubů na turnaji.  
Druhý turnaj se hrál na hřišti prvoli-
gového pařížského klubu Racing 92 
v kategoriích do 12 a 14 let. Turnaj 
byl organizován pro mladší roční-
ky těchto kategorií a naše naděje se 
předvedly výborně. Na poháry v silné 
konkurenci nedosáhly, ale porazily 
například špičkové kluby Lyon, Ne-
vers, s domácím Racingem remizo-
valy 0:0. V kategorii do 14 let byla 

konkurence také velmi silná. Utkání 
s Toulonem, který naši prohráli 17:0, 
bylo výbornou zkušeností a zážitkem. 

Dětský den na ragby po 
třinácté 
Největší sportovní akci pro děti v Ří-
čanech navštívilo bezmála osm set 
dětí a více než tisíc pět set rodičů. 
Na 150 dobrovolníků se podílelo na 
organizaci dne a připravilo sportovní 
soutěže, vystoupení Tanečního stu-
dia Dance EB, jízdu na koních Šárky 
Pánkové, ragbyový turnaj čtyřletých 
dětí, ukázku výcviku psa Hradní strá-
že, skákací hrady a pro každé dítě 
odměnu v podobě diplomu, malého 
dárku a buřtu s limonádou.  

Ženy těsně čtvrté
Ženský tým v letošní nejvyšší soutěži 
olympijského sedmičkového ragby 
sahal po třetím místě. V posledním 
turnaji sezóny v neděli 18. 6. sice 
ženy porazily v boji o třetí místo Spar-
tu, ale to stačilo jen na vyrovnání cel-
kového počtu bodů. Na skóre z toho 

bylo čtvrté místo, které by mohlo být 
odrazem do další sezóny.

muži vyzvou soupeře z USa
V pondělí 31. 7. od 18:00 hodin se 
uskuteční historicky první utkání se 
soupeřem s amerického kontinentu. 
Do Říčan zavítá tým kalifornské uni-
verzity Long Beach.   MK RCŘ

70 texty.kuryr@ricany.cz



co se děje v kultuře

ODDěleNí PrO DOSPělé 
Masarykovo nám. 83 
Tel. 323 602 654 
Email: dospele.odd@knihovna.ricany.cz

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

Vernisáž výstavy  
Zelený ostrov
Zahájení výstavy mělo opravdu neob-
vyklou atmosféru, které předcházelo 
setkání dětí v rámci oslav mezinárod-
ního dne dětí. Děti si pod vedením 
akademických výtvarníků vytvořily 
maorské masky a zapojily se do hu-
dební bubnové performance v duchu 
domorodé hudby zeleného ostrova. 
Tento program děti přivedl nenásil-
nou formou do galerie a učí je tak vní-
mat současné umění.
Těšíme se na setkání při příležitosti 
nových výstav zahájených po prázd-
ninách.

 Michaela Kočová

Prázdninový provoz v Husově 
knihovně
Oddělení pro dospělé:  V červenci 
a srpnu, jak jsme již informovali v mi-
nulém čísle Kurýru, bude uzavřeno. 
Důvodem je rekonstrukce půdních 
prostor budovy a z toho vyplývající nut-
nost prostory knihovny zcela vyklidit. 
Pokud nedojde k nepředpokládanému 
skluzu stavebních prací, měli bychom 
otevřít v září. Sledujte naše www strán-
ky a facebook, kde najdete o otevření 
knihovny aktuální informace.

Výpůjční lhůty pro vracení knih jsou 
samozřejmě prodlouženy, vrátit kni-
hy budete moci až po znovuotevření 
knihovny po ukončení stavebních 
prací.
Oddělení pro děti: O prázdninách 
bude otevřeno vždy v úterý, ve středu 
a ve čtvrtek od 8.30 do 18 hodin. 

balení učebnic „na míru“
Služba knihovny pro všechny, kteří 
nechtějí běhat po papírnictvích a shá-
nět atypické obaly na sešity a učeb-
nice. Balíme do průsvitné fólie, nej-

později do dvou dnů od převzetí, za 
exkluzivní cenu 5 Kč za kus.
Knihy a sešity můžete přinést do na-
šeho oddělení pro děti, a to od 1. čer-
vence do 17. září.  O přijetí zakázky 
rozhoduje pracovnice knihovny.

www.KNiHOVNa.riCaNy.CZ
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připravujeme
září, říjen 2017

ii. memoriál  
jiřího Kadluse
 Út 19 / 09 / 2017 – 20.00
   VzpomínkoVý Večer na jiřího  
   kadluse s kapelou Steamboat  
   StomperS a jejich hosty.  
 

hoT sisTers
 st 08 / 06 / 2016 – 20.00
   swingoVé Vokální trio  
   s doproVodnou kapelou.  

20.12. – adamus ensemble. kvintet založený hobojistou janem adamusem. jeho 
tvář ovlivnila úzká spolupráce  členů souboru s legendárním houslistou josefem 
sukem. jako host vystoupí vynikající česká hobojistka michaela hrabánková, 
působící nyní ve Francii.

17.1. – české filharmonické kvarteto. smyčcové kvarteto složené z členů české 
filharmonie. Vystupuje ve složení Štěpán pražák 1. housle, Viktor mazáček 2. housle, 
jiří poslední viola a jakub dvořák violoncello. hostem bude jejich kolega z čF, 
klarinetista petr sinkule.

14.2. – cantarina clarinette. dámské klarinetové kvarteto.  Vzniklo v roce 2011 
na půdě hudební a taneční fakulty akademie múzických umění v praze jako tvůrčí 
studentský projekt čtveřice mladých klarinetistek. z propojení hráčských kvalit  
s pěveckým nadšením se zrodil trefný název „zpívající klarinety“. 

14.3. – jan mráček. jeden z  našich předních houslistů nastupující generace, s mnoha 
úspěchy v prestižních soutěžích. roku 2010 získal druhou cenu na mezinárodní 
soutěži pražské jaro. V roce 2014 vyhrál mezinárodní soutěž Fritze kreislera  
ve Vídni. klavírní doprovod obstará lukáš klánský.

25.4. – Flétna a Vídeň. V klasicky laděném programu vystoupí flétnista jan ostrý, 
klavíristka silvie ježková a violoncellista libor mašek. i zde jde o výrazné osobnosti 
hudební scény, úspěšně působící u nás i v zahraničí jako sólisté a komorní hráči  
či pedagogicky na předních hudebních školách.

16.5. – kristina stepasjuková. klavírní recitál. interpretka dosáhla významných 
úspěchů v mnoha našich i mezinárodních klavírních soutěžích, nezřídka byla 
absolutní vítězkou (např. v roce 2013 na mezinárodní klavírní soutěži v madridu  
či na mezinárodní soutěž j. Brahmse v poertschachu). kromě studia na konzervatoři 
a hamu se účastnila také mezinárodních mistrovských kurzů. 

přes výrazné zastoupení „hvězdných“ interpretů v dramaturgii cyklu ani letos 
nezvyšujeme cenu předplatného, zůstává na 900 kč. průměrná cena na jeden 
koncert tedy vychází na 112, 50 kč…… 

Vstupenky budou v prodeji od poloviny srpna. majitel abonentní vstupenky se stává 
členem kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé místo v sále, 
přednostní informování o akcích měks, slevy na vybrané akce a také značné cenové 
zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť (to je samozřejmě také 
možné). Být členem kph, či alespoň navštívit některý z koncertů cyklu, znamená 
prožívat hudební zážitky při poslechu špičkových interpretů a sdílet je s dalšími, 
vesměs kultivovanými a vzdělanými posluchači.

tak jako v minulém čísle kurýra, i nyní bychom znovu apelovali zejména na stále 
členy kph, aby si vstupenku zakoupili co nejdříve. místa pro stálé držitele abonentek 
se snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem o ně ze strany 
dalších návštěvníků, někdy i prosby typu „my je známe, oni to letos určitě chtít 
nebudou, můžete to klidně prodat nám“. organizačně někdy stojíme před opravdu 
obtížným rozhodováním, když se snažíme vyhovět všem.

těšíme se na Vás v další sezóně 2017/18. 

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

září
06

ZásKoK
 Út 05 / 09 / 2017 – 19.00
   diVadlo járy cimrmana  
   předstaVení typické cimrmanoVské hry.  
 

Ben CrisTovao
 st 06 / 09 / 2017 – 17.00
   koncert pro Školáky z říčanských Škol  
   zdarma. ostatní se můžou zÚčastnit  
   se zakoupenou Vstupenkou.  
 

 dIVadLo 

zÁSKoK
Út divadlo Járy Cimrmana – představení typické cimrmanovské hry.

 KoNCert Y 

beN CrIStoVao
st  Vyprodané kluby, miliony na youtube a maximální energie na pódiu i mimo 
něj. Ben „jede bomby”! koncert pro školáky z říčanských škol zdarma. ostatní 
se můžou zúčastnit se zakoupenou vstupenkou.

 KoNCert Y 

II. memorIÁL JIŘího KadLuSe
Út Vzpomínkový večer na jiřího kadluse s kapelou Steamboat Stompers  
a jejich hosty.

 dIVadLo 

domÁCí štěStí
st michaela dolinová, david Suchařípa a Iva hüttnerová ve slovní  
a situační komedii. napsal: Jiří Just, režie: ondřej Kepka.

 dě tI 

mIChaLoVI mazLíčCI  
– mIChaL NeSVadba
so to nejmilejší michalovo představení se zvířátky, to jediné představení, kam 
se přijede podívat za dětmi i František, tak to si nenechte s Vašimi dětmi ujít, 
michal i celá zvířecí říše se na Vás moc těší :-)

 KoNCert Y 

mIChaL paVLíčeK a trIo
st michal pavlíček s doprovodnou skupinou: miloš meier – bicí, maťo Ivan  
– basa, michal Nejtek – klávesy.

září
05

září
19

října

04

října

07

října

11

u2 // desire +  
Green daY praGue idioTs 
revival praha
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
   společný koncert dVou 
skVělých českých  
   reViValoVých skupin.  

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.

taneční kurzy pro dospělé
–  sezóna 2017/2018
kurzy pro dospělé májí 12 lekcí. zahajujeme v pátek  
6. října 2017, kolem Vánoc budeme mít přestávku, 
v roce 2018 se znovu sejdeme 5. ledna.  taneční 
kurzy vede taneční mistr ing. ivan Vít s partnerkou 
paní janou Vítovou.

taneční 

NoVÁ SezóNa KoNCertů Kruhu pŘÁteL hudbY 
– 2017/18
koncertní cykly kruhu přátel hudby probíhají v kc labuť již plných 40 let. ze skromných 
začátků se rozvinuly v pravidelnou přehlídku hudebních vystoupení renomovaných 
umělců, z nichž mnozí jsou známí nejen v čr, ale i ve světě. zájem o koncerty se stále 
zvyšuje, padají návštěvnické rekordy – v  uplynulé sezóně si abonentní vstupenku 
koupilo 192 zájemců. 

Věříme, že návštěvnost bude vynikající i v nadcházející sezóně, ve které jsou opět 
připraveny hudební lahůdky:

18.10. – orchestr Virtuosi di praga. založen v roce 1976 dirigentem a houslovým 
virtuosem oldřichem Vlčkem. od svého vzniku se tento špičkový soubor stal 
neodmyslitelnou součástí dramaturgie nejvýznamnějších českých hudebních festivalů 
(pražské jaro, pražský podzim apod.). seznam sólistů spolupracujících s tímto 
orchestrem zahrnuje zvučná jména, např.  placido domingo, josé cura, Barbara 
hendricks, mstislav rostropovič, igor oistrach, pavel kogan, claudi arimany, sergej 
krylov či  marina Vyskvorkina.

8.11. – eva urbanová a moravské klavírní trio. sopranistku evu urbanovou není třeba 
blíže představovat.  díky fascinujícímu jevištnímu výrazu a zvučnému hlasu se stala 
první dámou české operní scény. trvale patří k největším hvězdám ve svém oboru  
a sklízí ovace na předních scénách u nás i v zahraničí.

těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.czinfo@kclabut.cz

Nebuď Labuť a  zajdi na kulturu!
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jiřího Kadluse
 Út 19 / 09 / 2017 – 20.00
   VzpomínkoVý Večer na jiřího  
   kadluse s kapelou Steamboat  
   StomperS a jejich hosty.  
 

hoT sisTers
 st 08 / 06 / 2016 – 20.00
   swingoVé Vokální trio  
   s doproVodnou kapelou.  

20.12. – adamus ensemble. kvintet založený hobojistou janem adamusem. jeho 
tvář ovlivnila úzká spolupráce  členů souboru s legendárním houslistou josefem 
sukem. jako host vystoupí vynikající česká hobojistka michaela hrabánková, 
působící nyní ve Francii.

17.1. – české filharmonické kvarteto. smyčcové kvarteto složené z členů české 
filharmonie. Vystupuje ve složení Štěpán pražák 1. housle, Viktor mazáček 2. housle, 
jiří poslední viola a jakub dvořák violoncello. hostem bude jejich kolega z čF, 
klarinetista petr sinkule.

14.2. – cantarina clarinette. dámské klarinetové kvarteto.  Vzniklo v roce 2011 
na půdě hudební a taneční fakulty akademie múzických umění v praze jako tvůrčí 
studentský projekt čtveřice mladých klarinetistek. z propojení hráčských kvalit  
s pěveckým nadšením se zrodil trefný název „zpívající klarinety“. 

14.3. – jan mráček. jeden z  našich předních houslistů nastupující generace, s mnoha 
úspěchy v prestižních soutěžích. roku 2010 získal druhou cenu na mezinárodní 
soutěži pražské jaro. V roce 2014 vyhrál mezinárodní soutěž Fritze kreislera  
ve Vídni. klavírní doprovod obstará lukáš klánský.

25.4. – Flétna a Vídeň. V klasicky laděném programu vystoupí flétnista jan ostrý, 
klavíristka silvie ježková a violoncellista libor mašek. i zde jde o výrazné osobnosti 
hudební scény, úspěšně působící u nás i v zahraničí jako sólisté a komorní hráči  
či pedagogicky na předních hudebních školách.

16.5. – kristina stepasjuková. klavírní recitál. interpretka dosáhla významných 
úspěchů v mnoha našich i mezinárodních klavírních soutěžích, nezřídka byla 
absolutní vítězkou (např. v roce 2013 na mezinárodní klavírní soutěži v madridu  
či na mezinárodní soutěž j. Brahmse v poertschachu). kromě studia na konzervatoři 
a hamu se účastnila také mezinárodních mistrovských kurzů. 

přes výrazné zastoupení „hvězdných“ interpretů v dramaturgii cyklu ani letos 
nezvyšujeme cenu předplatného, zůstává na 900 kč. průměrná cena na jeden 
koncert tedy vychází na 112, 50 kč…… 

Vstupenky budou v prodeji od poloviny srpna. majitel abonentní vstupenky se stává 
členem kruhu přátel hudby s dalšími výhodami, jakými jsou např. stálé místo v sále, 
přednostní informování o akcích měks, slevy na vybrané akce a také značné cenové 
zvýhodnění oproti nákupu vstupenek na každý koncert zvlášť (to je samozřejmě také 
možné). Být členem kph, či alespoň navštívit některý z koncertů cyklu, znamená 
prožívat hudební zážitky při poslechu špičkových interpretů a sdílet je s dalšími, 
vesměs kultivovanými a vzdělanými posluchači.

tak jako v minulém čísle kurýra, i nyní bychom znovu apelovali zejména na stále 
členy kph, aby si vstupenku zakoupili co nejdříve. místa pro stálé držitele abonentek 
se snažíme co nejdéle rezervovat, přitom ale zaznamenáváme zájem o ně ze strany 
dalších návštěvníků, někdy i prosby typu „my je známe, oni to letos určitě chtít 
nebudou, můžete to klidně prodat nám“. organizačně někdy stojíme před opravdu 
obtížným rozhodováním, když se snažíme vyhovět všem.

těšíme se na Vás v další sezóně 2017/18. 

Říčany – 17. listopadu 214 +420 323 602 456

září
06

ZásKoK
 Út 05 / 09 / 2017 – 19.00
   diVadlo járy cimrmana  
   předstaVení typické cimrmanoVské hry.  
 

Ben CrisTovao
 st 06 / 09 / 2017 – 17.00
   koncert pro Školáky z říčanských Škol  
   zdarma. ostatní se můžou zÚčastnit  
   se zakoupenou Vstupenkou.  
 

 dIVadLo 

zÁSKoK
Út divadlo Járy Cimrmana – představení typické cimrmanovské hry.

 KoNCert Y 

beN CrIStoVao
st  Vyprodané kluby, miliony na youtube a maximální energie na pódiu i mimo 
něj. Ben „jede bomby”! koncert pro školáky z říčanských škol zdarma. ostatní 
se můžou zúčastnit se zakoupenou vstupenkou.

 KoNCert Y 

II. memorIÁL JIŘího KadLuSe
Út Vzpomínkový večer na jiřího kadluse s kapelou Steamboat Stompers  
a jejich hosty.

 dIVadLo 

domÁCí štěStí
st michaela dolinová, david Suchařípa a Iva hüttnerová ve slovní  
a situační komedii. napsal: Jiří Just, režie: ondřej Kepka.

 dě tI 

mIChaLoVI mazLíčCI  
– mIChaL NeSVadba
so to nejmilejší michalovo představení se zvířátky, to jediné představení, kam 
se přijede podívat za dětmi i František, tak to si nenechte s Vašimi dětmi ujít, 
michal i celá zvířecí říše se na Vás moc těší :-)

 KoNCert Y 

mIChaL paVLíčeK a trIo
st michal pavlíček s doprovodnou skupinou: miloš meier – bicí, maťo Ivan  
– basa, michal Nejtek – klávesy.

září
05

září
19

října

04

října

07

října
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u2 // desire +  
Green daY praGue idioTs 
revival praha
 so 04 / 06 / 2016 – 20.00
   společný koncert dVou 
skVělých českých  
   reViValoVých skupin.  

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.

taneční kurzy pro dospělé
–  sezóna 2017/2018
kurzy pro dospělé májí 12 lekcí. zahajujeme v pátek  
6. října 2017, kolem Vánoc budeme mít přestávku, 
v roce 2018 se znovu sejdeme 5. ledna.  taneční 
kurzy vede taneční mistr ing. ivan Vít s partnerkou 
paní janou Vítovou.

taneční 

NoVÁ SezóNa KoNCertů Kruhu pŘÁteL hudbY 
– 2017/18
koncertní cykly kruhu přátel hudby probíhají v kc labuť již plných 40 let. ze skromných 
začátků se rozvinuly v pravidelnou přehlídku hudebních vystoupení renomovaných 
umělců, z nichž mnozí jsou známí nejen v čr, ale i ve světě. zájem o koncerty se stále 
zvyšuje, padají návštěvnické rekordy – v  uplynulé sezóně si abonentní vstupenku 
koupilo 192 zájemců. 

Věříme, že návštěvnost bude vynikající i v nadcházející sezóně, ve které jsou opět 
připraveny hudební lahůdky:

18.10. – orchestr Virtuosi di praga. založen v roce 1976 dirigentem a houslovým 
virtuosem oldřichem Vlčkem. od svého vzniku se tento špičkový soubor stal 
neodmyslitelnou součástí dramaturgie nejvýznamnějších českých hudebních festivalů 
(pražské jaro, pražský podzim apod.). seznam sólistů spolupracujících s tímto 
orchestrem zahrnuje zvučná jména, např.  placido domingo, josé cura, Barbara 
hendricks, mstislav rostropovič, igor oistrach, pavel kogan, claudi arimany, sergej 
krylov či  marina Vyskvorkina.

8.11. – eva urbanová a moravské klavírní trio. sopranistku evu urbanovou není třeba 
blíže představovat.  díky fascinujícímu jevištnímu výrazu a zvučnému hlasu se stala 
první dámou české operní scény. trvale patří k největším hvězdám ve svém oboru  
a sklízí ovace na předních scénách u nás i v zahraničí.

těšíme se na Vaši návštěvu!

www.kclabut.czinfo@kclabut.cz

Nebuď Labuť a  zajdi na kulturu!



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
do 20. srpna 2017
Přijďte si v létě prohlédnout výsta-
vu Pravěk v obrazech. Na obrazech 
ožívají zkameněliny živočichů, kteří 
obývali naši planetu před mnoha mili-
ony let, ale i nedlouho před příchodem 
člověka. Obrazy tvoří umělci společně 
s vědci na základě paleontologických 
nálezů. Ze zkamenělin a informací 
o tehdejším klimatu rekonstruují ob-
razy pravěké krajiny. Na obrazech jsou 
zastoupena hlavní geologická období 
a důležité nálezy, jako prvohorní moře 
s trilobity, kutnohorský dinosaurus, 
krajina doby ledové s jeskynními med-
vědy a srstnatými nosorožci.
Vystavené obrazy jsou dílem malí-
ře Petra Modlitby. Výstavu doplňují 
zkameněliny a výtvarné práce žáků 
ZUŠ Říčany. 
Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, rodinné 
100 Kč

Od 13. září 2017 se můžete těšit na 
novou výstavu „Jak semena putují“.

Výzva pro fanoušky železnic
Připravujeme výstavu „Vlaky a vláč-
ky“, která bude přístupná od prosin-
ce. Nyní, s předstihem, vyzýváme ve-
řejnost ke spolupráci. Jste-li fanoušky 
železniční dopravy, disponujete-li 
sety elektrických vláčků, máte věrné 
modely skutečných vlaků nebo před-
měty související s vývojem železnice 
na Říčansku, neváhejte a kontaktujte 
nás. Jakákoli spolupráce je vítána!
Kontakt: Martin Hůrka, 
martin.hurka@muzeum.ricany.cz, 
tel.: 604 237 175

Odpoledne se zvířaty  
a ovčí vlnou 
úterý 25. července 2017 od 16:00 do 
18:00

Dvorek naproti hlavní budově Muzea 
Říčany, Rýdlova ulice
Prohlédneme si společně Dvorek, 
nakrmíme naše slepice a králičí ro-

dinku a pohladíme si je. Povíme si 
zajímavosti o jejich chovu a dozvíme 
se, co můžeme udělat pro to, aby byla 
zvířata spokojená. Ukážeme si, jak 
přicházejí na svět a jak rostou kuřata. 
Pohrajeme si s ovčí vlnou a uplstíme 
si vajíčko nebo kuřátko.

Farmářské odpoledne  
– výroba másla a sýra
neděle 20. srpna 2017 od 16:00 do 
18:00 

Dvorek naproti hlavní budově Muzea 
Říčany, Rýdlova ul.
Ukážeme si výrobu domácího másla 
v pravé dřevěné máselnici a výrobu 

bylinkového másla z bylinek ze za-
hrádky. Sýrařka předvede výrobu 
sýra. Společně se postaráme o zví-
řátka na našem Dvorku – nakrmíme 
a pohladíme naši králičí rodinku i sle-
pice. Setkáme se i s dalšími zvířaty – 
kozou a ovcí.

Vstupné: 40 Kč; děti, studenti a dů-
chodci 20 Kč; rodinné vstupné 100 
Kč. Vstupné zahrnuje i návštěvu vý-
stavy Pravěk v obrazech a venkovní 
expozice Dobrodružství v zahradě.
Pořádá Muzeum Říčany ve spoluprá-
ci s Ekocentrem Říčany. Obě akce fi-
nančně podpořilo Město Říčany.

co se děje v kultuře
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Ze SbíreK mUZea:  
ObeCNí FerUle
Ferule bývaly praktickým 
odznakem moci vesnické-
ho rychtáře, z tradice čas-
to i pozdějšího starosty 
(užívaly se však i v rámci 
řemeslnických cechů). 
Do poloviny 19. století 
byl nejvyšším představeným 
obce rychtář, který měl k ruce 
konšely. Původně byl rychtář 
dosazován vrchností, od jo-
sefínských reforem před kon-
cem 18. století však stále větší 
vliv získávali obyvatelé obce. 
V letech 1849-1850 došlo 
ke vzniku skutečné obecní 
samosprávy, jak ji v podstatě 
známe dodnes. Úřad rychtáře 
byl zrušen a nahrazen staros-
tou. Při volbách nejprve opráv-
nění voliči zvolili obecní výbor 
(dnešní zastupitelstvo). Výbor 
pak ze svého středu zvolil sta-
rostu a představenstvo (dnešní 
rada).
     Zde prezentovaná ferule nese 
vyrytý nápis: „Obec Heryn-
ská“ a letopočet: „1840“. Na 
druhou stranu pak kdosi neu-

měle vyryl další letopočet, 
a to: „1880“. Rychtář za 
pomoci ferule obesílal 
obec se zprávou o svém 
rozhodnutí. Feruli pře-

dal poslíčkovi, který 
vesnici pak obcházel dům 

od domu a vyřizoval posel-
ství. Někdy mohla být zpráva 
připevněna přímo na feruli 
a lidé si ji mohli postupně 
předávat sami. Snad právě 
k tomuto účelu sloužil otoč-

ný háček, který se nachází 
na naší feruli z Herinku. 
Muzeum vlastní ferule 

i z dalších obcí (Olešky, 
Pětihosty).

     Později se zprávy vyhlašova-
ly pomocí obecního poslíčka 
s bubnem, na který bubno-
val, aby přilákal pozornost 
a mohl shromážděnému 
davu zprávu oznámit. Praxe 
bubnování se často udržela 

až do doby druhé světové vál-
ky. Po válce ji nahradil obec-
ní rozhlas.

Martin Hůrka

co se děje v kultuře

mUZeUm ŘíČaNy a měSTO ŘíČaNy POŘáDá V ZáŘí Další rOČNíK   

Týden volného času a sportu  
v Říčanech | 10. – 17. září

Veletrh volného času a sportu
neděle 10. září 13:00 až 17:00, masarykovo náměstí
Týden zahájíme Veletrhem volného času a sportu na Městských slavnostech v neděli 10. září, kde říčanské organizace 
představí svou činnost ve stánku nebo vystoupením na pódiu v průběhu programu. 
V zářijovém Kurýru naleznete zvláštní přílohu s prezentací jednotlivých organizací a se seznamem akcí a aktivit  
v Říčanech, které bude během celého týdne možné navštívit či vyzkoušet zdarma.

Didaktické centrum geologie: 

Svět krystalů
sobota 15. července od 14:00 do 17:00

Přijďte si vypěstovat dekorační krys-
taly, které můžete doma použít jako 
těžítko nebo někomu věnovat jako 
originální dárek. Dozvíte se, jak 
krystaly rostou v přírodě, kolik času 
k tomu potřebují a kde najdete jes-
kyni s krystaly tak velkými, že člověk 
vedle nich působí jako trpaslík. S se-
bou potřebujete pouze 0,5 litrovou 
zavařovací sklenici a trpělivost. Krys-
taly budou k vyzvednutí v následují-
cím týdnu v Muzeu Říčany.
Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč

Pozorování slunce 
astronomickým 
dalekohledem
sobota 19. srpna od 14:00 do 17:00

Jaká je Zemi nejbližší hvězda? A ja-
kou má skutečně barvu? Co jsou a jak 
opravdu vypadají pověstné skvrny na 
Slunci? Za jasného počasí se budete 
moci podívat Slunci do tváře pomocí 
astronomického dalekohledu. Dozví-
te se také, kdy Slunce vyhasne a co 

bude s planetou Zemí potom. Věřte, 
že nepatrnost naší planety ve srovná-
ní se Sluncem vás velice překvapí!
Program povede astrofyzik Michal 
Švanda z Astronomického ústavu 

MFF UK v Praze a Astronomického 
ústavu AV ČR Ondřejov.

Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné 
200 Kč
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máme štěstí
Za autentickým poslechem hudby (která bývá často velmi 
rozdováděná a přesto ji někteří tvrdošíjně nazývají vážná) 
už dlouhý čas nemusejí dojíždět říčanští milovníci klasiky 
či moderny do hlavního města. Je to už jednačtyřicet let, 
kdy se akademický malíř Karel Pokorný rozhodl založit 
zdejší Kruh přátel hudby. Tušil, že posluchači přijdou, 
přinejmenším ti, kteří ještě pamatovali proslulé hudební 
pátky, jež v padesátých letech v aule gymnázia pro veřej-
nost organizoval K. V. Burian. Tehdejší šéfka městského 
kulturního střediska Marie Němečková nebyla proti, 
ovšem veškerou agendu od sjednávání účinkujících přes 
propagaci po průběh večerů ponechala na iniciátorovi. 
Karel Pokorný využil svých známostí s interprety i v agen-
tuře Pragokoncert a první cykly koncertů U Labutě oslo-
vily místní zájemce o krásu. Později začaly s organizací 
koncertů ve větší míře pomáhat další vedoucí kulturního 
střediska Jaroslava Černá a zvláště pak Soňa Bartáková. 
Scházelo se nás tenkrát v hledišti pár desítek, někdy jsme 
se nenápadně počítali a sláva, nikdy to nebyla tzv. přesi-
lovka.
O mnohých souborech a sólistech zvučných jmen, kteří 
do Říčan zavítali, už dnes mluvíme v minulém čase, stejně 
jako o mnohých pravidelných návštěvnících středečních 
večerů. Hlavy bělají, nastupují další generace, aby dále 
posílily úctyhodnou tradici. Ale nic není samozřejmé. 
Z jiných i větších měst víme, že stačí nepřízeň samospráv-
ných orgánů, neschopnost či nepochopení organizátorů 
místní kultury, aby se na tradici jen vzpomínalo.
Máme štěstí. Město se postaralo o vskutku důstojné pro-
středí kulturního centra, jeho současný šéf Vladimír Le-
vický vymezil koncertním cyklům KPH významné místo 
v pestré nabídce rozmanitých uměleckých žánrů. Ve 
spolupráci s výborem KPH se mu daří získávat pro říčan-
ské publikum nejen interpretační hvězdy, ale též mladé 

umělce s nadějnou perspektivou. Však už se mnozí z nich 
prosazují na mezinárodní scéně. Pracovníci kulturního 
centra věnují jednotlivým večerům náležitou péči, ceny 
předplatného i volných vstupenek jsou nadále přátelské 
a výsledek, rekordní návštěvnost v sezóně 2016-17 nám 
mohou leckde opravdu závidět. Uznalé komentáře účin-
kujících umělců reflektují nejen počet návštěvníků, ale 
i jejich rostoucí zkušenost s repertoárem různých hudeb-
ních epoch. To je také nepřehlédnutelný výsledek tradice. 
Tak na shledanou ve středu 18. října!

Jiří Černohorský      

co se děje v kultuře

záběr z roku 2005, kdy byl na říčanském pódiu hostem Václava 
hudečka dnes už také známý vynikající houslista Petr Matěják. 
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Zástupkyně maP na mšmT  
řešily situaci ve školství v okolí Prahy

V červnu se podařilo zástupkyním MAP z nejbližšího okolí 
Prahy vyjednat dvě setkání na MŠMT. Jednání se zúčast-
nili bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, ředitel 
Odboru finančního řízení Pavel Křeček, náměstek pro říze-
ní sekce operačních programů Václav Velčovský a vedoucí 
Oddělení základního vzdělávání Svatopluk Pohořelý. „Je 
velmi důležité, aby lidé, kteří vzdělávají naše děti, věděli, že 
informace o situaci ve školství v našem regionu předáváme 
dál. Aby měla naše práce smysl, je nutné, aby náměty a při-
pomínky přijali ti, kteří situaci ve vzdělávání mohou přímo 
ovlivnit,“ řekla Linda Kůstková, manažerka MAP. A o čem 
se hlavně hovořilo? O dotačních titulech a o jejich častých 
překážkách pro čerpání, o nedostatečných kapacitách 
mateřských, základních a uměleckých škol a o možnos-
tech, jak zareagovat na nedostatek pedagogů. „Také jsme 
považovaly s kolegyněmi za důležité otevřít téma dvoule-

tých dětí v mateřských školách, abychom v této souvislosti 
shrnuly, jaké toto rozhodnutí přináší v území zasaženém 
suburbanizací vážné problémy,“ dodává Linda Kůstková. 
Podrobné informace o průběhu obou jednání naleznete na 
www.map.ricany.cz v sekci Aktuality.

Pokud máte jakékoli podněty týkající se formálního či ne-
formálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, neváhejte se 
na nás obrátit na níže uvedených kontaktech. Spolupráce 
všech je vítaná. 
tel: 323 618 122, email: map@ricany.cz
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Pozvánka na Starák
Přichází léto a s ním se blíží i koupací se-
zóna! Spolek přátel Starého koupaliště 
neponechává nic náhodě a již se aktiv-
ně pustil do své hlavní činnosti, kterou 
je péče o Staré koupaliště v říčanském 
lese. Začali jsme s prvními přípravami 
na sezonu, a to jak těmi, které pak pro-
bíhají celé léto, což je například sečení 
trávy a sběr odpadků po celém okolí, 
ale také těmi jednorázovými a mnohem 
náročnějšími, jako je kompletní čištění 
celé nádrže Starého koupaliště. Také 
se snažíme, aby bylo funkční antukové 
hřiště pro míčové hry, v rámci možnos-
tí kontrolujeme prvky pro odpočinek, 
které na ploše jsou a podobně. Jde nám 
přece o to, aby se Staré koupadlo stáva-
lo cílem návštěvníků, kteří si zde chtějí 
užít koupání a krásné prostředí kolem. 
Naše aktivity ovšem nekončí jen u sa-
motné manuální práce, ale snažíme se 
na sebe nějak upozornit a trochu si 
přivydělat, třeba na novou antuku, po-
řádáním víkendové kulturně sportovní 
akce STARÁK.
Léto je pro každého časem plným zá-
bavy, sportu, dobré hudby a nálady. To 
všechno splňuje náš, pro někoho již 
dobře známý, festival STARÁK v Říča-
nech, který v letošním srpnu oslaví své 
13. narozeniny. Sice je to stále mladík, 
ale již má na svém kontě nespočet zá-
řezů převážně z české, ale i zahraniční 
hudební scény. Nejen že se pyšní zvuč-
nými jmény, ale také tím, že se jedná 
o neziskovou akci, kde hlavní myšlen-
kou všech zúčastněných, a to včetně or-

ganizátorů, je užít si výše zmiňované let-
ní radosti a zároveň přispět dobré věci. 
A vypadá to, že si vede více než dobře 
- jak už to bývá, čím je starší, tím je větší - 
zkrátka roste a projevuje tak o něj zájem 
čím dál tím více lidí všeho věku, stylů, 
barev, vyznání, prostě všeho druhu. 
Letošní ročník snad opět nezklame, 
těšit se můžete na klasický punk v po-
době E!E, bláznivý FAST FOOD OR-
CHESTRA, na mistra českého grimeu 
SMACKA, punk-rock’n'roll v podání 
Queens of Everything a mnoho dalších 
kapel. Nebude chybět ani tradiční DJ 
stage, kde návštěvníky kromě dalších 
Dj’s rozeskáče svým raggajungle stylem 
Mr. Kangaroo a následně d’n’b uzemní 
DCGround a i milovníci tvrdších žánrů 
elektroscény si přijdou na své.
Kromě večerního hudebního programu 
má STARÁK pro návštěvníky připraven 
i denní program v podobě divadel pro 
malé i velké diváky. Diváky lačné umě-
lecké podívané v netradičnějším duchu 
jistě zaujme představení exotických ta-
nečnic a kejklířů, kteří svým umem pře-

kvapují často i sami sebe. V neposlední 
řadě musíme vzpomenout též na spor-
tovní turnaje, které jsou neoddělitelnou 
součástí STARÁKU, a v jeho mladickém 
životě hrají podstatnou roli. Turnaje 
budou probíhat v nohejbalu a stolním 
tenise a vítěz bude navždy vzpomínán 
a po zásluze odměněn. Ani poražení ne-
zůstanou zkrátka a bude jim provolána 
třikrát sláva, ne-li něco víc.
Může vás napadnout, jak je možné, že 
se tento festival vůbec koná. Zvláště 
v dnešní uspěchané době, kdy se lidé 
točí hlavně za výdělkem. Je to zejmé-
na díky obrovskému nadšení, počtu 
a chuti organizátorů, přátel a jiných 
dobrovolníků, kteří našeho kloučka 
od plenek piplají a dopřávají mu to, co 
si sami často odpírají - čas a energii, 
která je tak potřebná. Ale i STARÁK 
není výjimkou a bez finanční, technic-
ké, mediální a jiné podpory partnerů 
by zkrátka nebylo možné tento festival 
organizovat. Všem děkujeme.
Pokud tedy nemáte lepší program, 
vezměte kamarády, děti, rodiče, praro-
diče i sourozence a dorazte na STARÁK 
FEST 2017, který se koná 11. – 12. 8. 
v Říčanech na Starém koupališti hned 
vedle fotbalového hřiště FK Radošovi-
ce. Aby vám nic neuniklo, podívejte se 
na oficiální stránky festivalu na webu 
www.starak.cz či na www.facebook.
com/starak.cz, kde najdete všechny po-
třebné informace.

Kateřina Gazdová
předsedkyně Spolku přátel  

Starého koupaliště
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informační centrum
Masarykovo nám. 83
251 01 Říčany
tel.:  323 618 169

do 20.8. Říčany Podivuhodný pravěk – Výstava v Muzeu.

1.7. Louňovice 19.00
SATURNIN – Úsměvný prvorepublikový příběh o svérázném sluhovi, upovídané tetě Kateřině se synem Miloušem, 
o doktoru Vlachovi, povodni a začínající lásce… Hraje ochotnické divadlo Netopýr z Týnce n.S. Areál restaurace 
u Henců.

1.7.-16.7. Průhonice 9.00-18.00 Lilie – Výstava v Dendrologické zahradě Průhonice. Otevřeno vždy od úterý do neděle.

1.7. Mnichovice Mnichovický železný hasič – 4. ročník soutěže na Masarykově náměstí. Akce je součástí oslav 135. výročí založení 
sboru dobrovolných hasičů Mnichovice.

8.7. Louňovice 17.00 Bedřich a jeho tetička – Kouzla, žonglování, hodně legrace s divadlem BOŘIVOJ z Prahy. Areál restaurace u Henců.

15.7. Hradešín 13.00 Hradešínské struny – Letní hudební country festival, vstupné 200 Kč. Hrají Monogram CW Neratovice, Cop, Od 
plotny skok, Báry, Bluegate, Modrotisk, Robert Křesťan a Druhá tráva. Moderátor Jiří Holoubek.

15.7. Říčany 14.00-17.00 Svět krystalů – Vypěstuj si vlastní krystal - Didaktické centrum geologie. Přineste si s sebou 0,5 l zavařovací sklenici, 
krystaly budou k vyzvednutí v následujícím týdnu v Muzeu Říčany.

15.7. Stříbrná Sklalice 20.00 Olympic – Koncert na náměstí. Koncert se koná za každého počasí.

22.7. Milovice 7.00 Burza & Oldtimer výstava – Tradiční burza, která se koná v areálu Tankodromu. Přijeďte prodat vše co Vám doma, 
v garáži, či stodole leží ladem nebo nakoupit co doma ještě nemáte. Veteráni mají vstup zdarma.

22.7. Kunice 11.30 Rytíři na zámku – Zámek Berchtold

22.7. Louňovice 20.00 Tetičky – Známá černá komedie na motivy dramatika Jospha Kesselringa Jezinky a Bezinky. Hraje Nové divadlo 
Mělník. Areál restaurace u Henců.

27.7.-30.9. Průhonice 9.00-18.00 Jiřinky – Výstava v Dendrologické zahradě Průhonice. Otevřeno vždy od úterý do neděle.

28.7.-30.7. Strančice Anenská pouť – Tradiční pouť ve Strančicích.

29.7. Louňovice 20.30 Jako koule – Příběh velké lásky, která musí přemoci několik kil nadváhy. Hraje DS UCHO Uhříněves. Areál 
restaurece u Henců.

5.8. Říčany 8.10 O Babiččin mazanec – Volejbalový turnaj pro hráče i hráčky 50+. Prezence od 8.10 do 8.40 hod, první zápas od  
9 hod. Sokolské hřiště.

6.8. Louňovice 19.00 Mátový nebo citron – Spatříte hystericé herce, flegmatickou techniku a vynervovanou režii, běžný jev před 
premiérou. Hraje Divadelní dobřichovická společnost v areálu restaurace u Henců.

18.8. - 20.8. Mukařov Mukařovská pouť – Pouť

19.8. Milovice 7.00 Burza & Oldtimer výstava – Tradiční burza, která se koná v areálu Tankodromu. Přijeďte prodat vše co Vám doma, 
v garáži, či stodole leží ladem nebo nakoupit co doma ještě nemáte. Veteráni mají vstup zdarma.

19.8. Louňovice 17.00 Hra O pejskovi a kočičce – Známé kousky pejska a kočičky. Hraje Divadlo Zuzany Fricové v areálu restaurace 
u Henců.

26.8. Mnichovice Rockování – Koncert v areálu Halašák.

26.8. Kunice Vidovický havran a Posázavská Rallye – Zámek Berchtold

26.8. Modletice 16.00 Modletické zvonění – Hudební festival na nádvoří Modletického zámku. Vystoupí Wabi Daněk, Rangers-Plavci, 
Nezmaři, Mrtvej Brouk, The Beatles Revival, Kapela Pod Altánem, Náhodný Výběr, kAssort Plastic aj.

26.8. - 2.9. Říčany Pohár města Říčany – 15. ročník otevřeného šachového turnaje. Kulturní centrum Labuť.

26.8. Louňovice 19.00 Sen noci svatojánské – Komedie, která patří  mezi nejkrásnější Shakespearova díla. Hraje divadlo Jana Kršky 
Zbraslav v areálu restaurace u Henců.

27.8. Kunice Celebrity - stand up - Ondřeje Sokola – Zámek Berchtold

laDův kraJ a okolí...
KuLTuRNí A spoRToVNí KALeNdÁř 
www.laduv–kraj.cz
změna programu vyhrazena
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů
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historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Letecký snímek z roku 1936 zobrazuje Říčany ještě s celou řadou nezastavěných ploch. Například 
budova dnešního muzea (při dolním okraji fotografie) stojí, i se svojí dnes již neexistující sesterskou 
vilkou, na kraji města. dál pokračují sady, pole a louky. Snímek byl patrně pořízen československou 
armádou v rámci prvního leteckého snímkování republiky, které probíhalo v letech 1936-1938. 
Vzhledem k  blížící se 2. světové válce nebylo v úplnosti dokončeno.


