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Hlavní téma:

Sportovní areál se staví!
Jedna z největších letošních investic byla zahájena



Linda Kůstková  
Manažerka projektu  
Místního akčního plánu  
– rozvoj vzdělávání na Říčansku

Milí čtenáři,

máme tady září a s ním i konec prázdnin a s ním i zářijové číslo Kurýru. Mnozí z nás vykročí vstříc dalšímu 
školnímu roku. Jeho začátek se dotkne nejen dětí, jejich rodičů, učitelů a těch, kteří ve školství pracují, ale 
i ostatních, kteří návrat do školních lavic vnímají zpovzdálí. Letní poloprázdné Říčany se zaplní, ulice se 
vrátí zpět do každodenního ranního shonu a štěbetání. 

Září je jedním z milníků v roce a já se na něj moc těším. Přestože mi pohoda prázdnin bude chybět, zvláštní 
atmosféru prvního školního dne vnímám od dětství. Cítím vůni knih, užívám si balení sešitů a učebnic, 
i když nyní již zprostředkovaně přes své děti. Předškoláčci se určitě nemohou dočkat svých malých kama-
rádů, divadelních představení a výletů, které pro ně paní učitelky zase připraví, prvňáčci už o prázdninách 
netrpělivě zkoušejí nové aktovky a plni očekávání se těší na svůj první školní den. S věkem tato radost často 
opadá, ale ve svém okolí znám také děti, které mají rády školu i v pozdějším věku. Proč? Protože škola je 
místo, kde se scházejí s kamarády, čerpají inspiraci od svých učitelů a průvodců, kde je jim zkrátka fajn. 

Se začátkem září přichází plánování, organizování a zařizování. Zajištění hladkého chodu všech připravo-
vaných událostí spojených se školou a mimoškolními aktivitami chce notnou dávku trpělivosti a dobrého 
time managementu. Vážím si rodičů, pedagogů a těch, kteří podporují u dětí, co je baví, v čem jsou dobré, 
a zároveň umí s jejich potenciálem pracovat a rozvíjet ho. Každý jsme originální, každý máme svá přání 
a touhy a díky svým povahovým vlastnostem podporujeme i nadání našich dětí. Vždyť u nás v regionu je 
mnoho škol a mimoškolních organizací, které rodičům s rozvojem jejich ratolestí pomáhají, umí v nich 
vzbudit nadšení a motivovat je.  Klíčovou rolí je v tomto případě spolupráce rodičů, učitelů a lektorů.

Děkuji všem učitelům a ostatním podílejícím se na vzdělávání – od státních mateřských a základních škol, 
přes umělecké školy, instituce zaměřené na neformální vzdělávání až po soukromé školky a školy, které 
jsou dobrou a kvalitní alternativou pro rodiče, kteří využívají širokou paletu možností pro vzdělávání naší 
mladé generace. Máme štěstí, že v Říčanech a jejich okolí je opravdu pestrá nabídka škol, každý z nás si pro 
své dítě v souladu s vlastním přesvědčením a citem může vybrat tu nejlepší. A to je dobře.

Poslední řádky patří dětem. Přeji vám v novém školním roce příjemné a podnětné prostředí pro váš rozvoj, 
laskavé učitele a usměvavé rodiče. 

Ať se vám všem daří!

Slovo úvodem
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Informace z radnice

Krátce ze Zastupitelstva města Říčany dne 9. 8. 2017
u  Mění se složení zastupitelstva. Ke změnám došlo v řadách 
zástupců ANO, kdy odstoupila Alexandra Páral Trnková a na 
její místo usedl 1. 8. 2017 pan Petr Kubíček. K mírnému po-
sunu došlo ve složení vedení radnice. Hana Špačková, která 
je místostarostkou, se rozhodla pomoci na částečný úvazek 
říčanským školám. Ty trápí dlouhodobě nedostatek učitelů. 
V nejužším vedení Říčan i uskupení Klidné město zůstává 
Hana Špačková nadále v pozici neuvolněné místostarostky.
u  I příští rok bude moci říčanská veřejnost prosadit projek-
ty, které změní jejich město. Druhý ročník participativního 
rozpočtu získal podporu. Zastupitelé schválili závazek pro 
rozpočet 2018. Příští rok by se mělo uvolnit 5 mil. Kč na 
projekty veřejnosti. O návrhu se hlasovalo podruhé. V červ-
nu návrh neprošel, protože proti se postavili opoziční zastu-
pitelé především z řad ODS a ANO. 
u Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, kterým se 
do rozpočtu města zařazuje mimořádný příjem – dotace ze 
SFDI na rozšíření chodníků 17. listopadu 1.798.000 Kč.
u Zastupitelé podpořili několik investičních záměrů. V bu-
doucích letech by se mělo připravit několik projektů na zvý-
šení retenční kapacity na území Říčan. Jedná se především 
o protipovodňová opatření v zemědělské krajině. Dále pro-
šel investiční záměr úprav Přednádražního prostoru v Říča-
nech, dětské hřiště U Ládek na Strašíně a zlepšit by se měla 
výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních 
školách v Říčanech. Revizí prošel investiční záměr „Rekon-
strukce mostu přes trať ČD v ul. 5. května, Říčany“.
u Zastupitelstvo přijalo závazek dofinancování akce 
chodníky Krabošická a Voděradská z rozpočtu Osadního 
výboru Voděrádky  na rok 2018 a 2019 v celkové výši 190 
tis. Kč s tím, že prostředky budou vráceny do rezervy OV.
u Říčany budou žádat o dotaci na sportoviště u Říčanské-
ho lesa, a to v programu ministerstva školství - Podpora 
materiálně technické základny sportu - Státní podpora 

sportu 2017/2018. Sportoviště se již staví, o čemž infor-
mujeme na dalších stránkách Kurýru.
u Zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním částky 33.995 Kč 
vč. DPH z rezervy ZMŘ na úpravu vstupu do areálu Sokol-
ského hřiště ze Sokolské ulice. Vstupní branka bude na čip 
a zastupitelé odsouhlasili dar Sokolům.
u Nová větev vodovodu pro Strašín, Pacov a Radošovice, 
která by měla umožnit připojení dalších desítek obyvatel, 
získala podporu Státního fondu životního prostředí. Ná-
klady jsou však velmi vysoké. Celkový náklad stavby dle 
aktuálních předpokladů na Vodovodní řady a přivaděč do 
Strašína činí 34 552 486,24 Kč bez DPH. Uznatelné ná-
klady pro dotaci jsou 32 519 436 Kč, přičemž Evropská 
unie a Česká republika poskytne 20 731 140,45 Kč. Za-
stupitelstvo schválilo podobu dohody s novými odběrateli 
pitné vody na spolufinancování řadů v předmětných uli-
cích, a to v poměru 50 % rozpočet města a 50 % příspěvky 
od občanů. Příspěvek by neměl být vyšší než 30.000 Kč na 
1. připojovaný objekt. Znamená to, že je potřeba uzavřít 
dohodu s více než 140 novými odběrateli. 
u Zastupitelstvo souhlasilo s pořízením změny č. 4 územ-
ního plánu Říčan. Týká se možnosti oplocení areálu býva-
lého starého koupaliště nad Jurečkem.
u Schválena byla také směrnice města, kterou se doplňu-
je směrnice o Humanitárním fondu č. 3/2016 a souhlasilo 
s poskytnutím individuální finanční dotace z Humanitár-
ního fondu ve výši 100.000 Kč a uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy pro Cestu Integrace, o. p. s.
u Mzdy v neškolských příspěvkových organizacích se 
zvednou. Zastupitelé uvolnili 382.071 Kč ze své rezervy 
na krytí zákonného navýšení mezd dle nařízení vlády č. 
168/2017.

Zastupitelé projednali celkem 39 bodů,  
kompletní zápis ze ZMŘ je k dispozici na www.ricany.cz       

Krátce z rady 22. 6. 2017
u Rada souhlasila s navýšením kapacity 1. ZŠ Masa-
rykovo nám. z původních 625 na 645 žáků od 1. 9. 2017 
a s přemístěním 3 oddělení školní družiny.
u Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Projektová dokumentace – Navýšení 
kapacity ČOV Říčany“ formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení a jmenovala komisi.

Krátce z rady 29. 6. 2017
u Rada schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
50.000 Kč z Humanitárního fondu na provoz zařízení 
Dětského krizového centra.
u Rada souhlasila s podáním návrhu na změnu ÚP hl. m. 
Prahy. Říčany dlouhodobě usilují o nové vedení trasy sil-
nice 101 z Úval mimo katastr Říčan - nejlépe severně nad 
městskou částí  Praha – Nedvězí mimo rezervaci Mýto pod 
nádrží Bahnivka. 
u Radní odsouhlasili výměnu podlahových krytin a vý-

malbu kanceláří MěÚ Říčany za cenu 1.021.482,52 Kč 
zhotovitelem Antonínem Hausnerem.
u Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování právních 
služeb s Advokátní kanceláří Žánová - Kunert s.r.o. o po-

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost na

 řádné zasedání
Zastupitelstva města Říčany

středa 13. 9. od 18.00 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Říčany, 

Masarykovo náměstí 53/40

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

 Vladimír Kořen, starosta města
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Informace z radnice

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

Z  
OČí  
DO  
OČí

u  s místostarostou Zdeňkem Hrabou  

kdykoli po předchozí dohodě 

u  se starostou Vladimírem Kořenem  

každou třetí středu v měsíci, 17–18 h. 

Tento měsíc bude 20. 9.

u  s místostarostkou Hanou Špačkovou 

se z důvodu dovolené v září ruší

skytování právních služeb při zastupování v insolvenčním 
řízení s dlužníkem města společností GREEN PLACE s.r.o. 
Souhlasila s uvolněním částky ve výši 50.000 Kč na posílení 
položky č. „Odborné právní služby“. 
u Rada souhlasila s darováním šatního bloku skříněk 
v hodnotě 19.723 Kč. Pořízeny byly z rezervy starosty pro 
potřeby základních škol, které je budou na Sokolském 
hřišti využívat s TJ Sokol Říčany a Radošovice.

Krátce z rady 13. 7. 2017
u Radní odsouhlasili opravu havarijního stavu hřbitovní 
zdi K Solné stezce, firmou RYBÁŘ stavební s.r.o., v hod-
notě 598.230 Kč vč. DPH.
u Rada souhlasila s uvolněním finanční částky ve výši 
172.000 Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu povrchu 
místní komunikace III. třídy ulice Riegrova.
u Rada souhlasila s udělením výjimky z Obecně závaz-
né vyhlášky 2009-8 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností ve městě Říčany pro společnost Ler-
son, s.r.o., jako zhotovitele akce „Oprava střechy  - GAS 
Komenského nám. 1619, Říčany“ a to od 12. 7. 2017 do 
ukončení prací, nejpozději do 30. 9. 2017.

Krátce z rady 20. 7. 2017
u Rada schválila navýšení platových tarifů a příplatků za 
vedení ředitelům neškolských příspěvkových organizací 
dle nařízení vlády č. 168/2017 s účinností od 1. 7. 2017.
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku s architektonickou 
kanceláří Architektura s. r. o. Řeší vícenáklady projekčních 
prací a inženýrské činnosti ve výši 112.530 Kč vč. DPH spoje-
ných s úpravou specifikace na stavbu mateřské školy Větrník.
u Radní souhlasili s uzavřením smlouvy na realizaci ka-
belové přípojky pro průběžné vážení nákladních vozidel 
na silnici 101 Říčanská za cenu 151.552,16 Kč včetně 
DPH zhotovitelem René Burcev – Elektro. 
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o přezkoumání 
hospodaření města za rok 2017 se společností BOHEMIA 
AUDIT s. r. o. za cenu 65.400 Kč. 
u Rada souhlasila s přijetím daru 3 ks stolních počítačů zn. 
Dell LATITUDE od společnosti DAF Truck CZ (2 ks pro 2. 
ZŠ Bezručova a 1 ks pro Základní uměleckou školu).

Krátce z rady 27. 7. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením smlouvy s GREEN PRO-
JECT, s.r.o. o výsadbě izolační liniové zeleně, rozvojovou 
péči o vysazené dřeviny a následnou péči o založené trav-
ní plochy a oplocenku po dobu tří let od výsadby za cenu 
4.684.349,99 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 3. 8. 2017
u Rada souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na technic-
ký dozor výstavby, BOZP, technickou pomoc při kolaudaci na 
investiční akci „Odbahnění Jurečku a vytvoření biotopů“ za 
celkovou cenu 119.790 Kč včetně DPH firmou NDCon  s.r.o.

měSTSKý úŘaD ŘíČaNy 
HLEDÁ NOVÉ PRACOVNÍKY 
NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE: 

Administrativní  
a spisový pracovník   
– recepce čp. 1619 – referent 

odboru Kancelář starosty
na dobu určitou

Termín podání přihlášek:  
do 12. 9. 2017 do 12 hod.  
Termín výběrového řízení:  

13. 9. 2017 od 10 hod. 
Bližší informace najdete na  

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

323 618 140 – Markéta Javůrková, 
vedoucí odboru Kancelář starosty  nebo 

323 618 128 – Zdeňka Störzerová, 
personalistka

Referent výkonu státní 
správy ve školství  

a samosprávy v kultuře
Termín podání přihlášek:  

22. 9. 2017 do 10:45  
Termín výběrového řízení:  

25. 9. 2017 od 14:00 hodin 
Bližší informace najdete na  

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

323 918 213 Petr Dušek, vedoucí odboru 
školství a kultury nebo 323 618 128 – 

Zdeňka Störzerová, personalistka
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u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spo-
lupráci s VŠE v Praze, Národohospodářskou fakultou. 
Obsahem je prodloužení doby trvání spolupráce při vy-
hodnocování úsekového měření do 28. 2. 2020.
u Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o technické podpoře Mobilní aplikace Říčany v mobilu 
se zhotovitelem firmou ETERNAL, s.r.o. Předmětem je 
zajištění funkčnosti a technické podpory TICKETINGU – 
ohlašování závad v mobilní aplikaci.
u Rada souhlasila s opravou chodníků v ulicích Voděra-
dská a Krabošická ze cenu 1.088.767,44 Kč včetně DPH. 
Uzavření smlouvy se zhotovitelem GREEN PROJEKT 
s.r.o. se uskuteční s podmínkou schválení příslušného 
rozpočtového opatření Zastupitelstvem města Říčany.
u Rada odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy mezi měs-
tem a pronajímateli: AŽD Praha s.r.o. a CAMEA. Předmě-
tem smlouvy je nájem zařízení pro měření úsekové rychlosti 
a ve vybraných lokalitách pro detekci nákladních vozidel, za 
celkovou cenu 30.487.489 Kč včetně DPH za pět let plnění. 
Jde o úseky, o něž žádali především starostové okolních obcí.
u Radní souhlasili s přijetím dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje ve výši 300.000 Kč na nákup automobilu 
pro pečovatelskou službu v DPS Senior a Stacionáři Olga.
u Rada schválila stanovení úpravy jednotlivé sazby par-
kovného takto:
Zóna A a Zóna B – Masarykovo nám.
• Zaplacení sjednané ceny prostřednictvím parkovacího 
automatu: Provozní doba Po až Pá od 6:00 do 18:00, So 
od 6:00 do 13:00 ½ hod – 10 Kč, dále částka 1 Kč - 2 min 
(max. 2 hod) poté každá 1 min - 1 Kč.
Zóna C – Olivova ul. v úseku mezi Masarykovým nám. 
a Rýdlovou ul.:
• Zaplacení sjednané ceny prostřednictvím parkovacího 
automatu: Provozní doba Po až Pá od 6:00 do 18:00

½ hod – 5 Kč, dále částka 1 Kč - 3 min. 
O nedělích a státem uznaných svátcích je parkování ve 
všech zónách bez poplatku.
u Rada vzala na vědomí informaci o nařízení EU o ochra-
ně osobních údajů – GDPR a jmenuje pracovní skupinu 
pro implementaci GDPR.
u Rada vybrala ve věci veřejné zakázky „Projektová do-
kumentace- Navýšení kapacity ČOV Říčany“ dodavatele 
a souhlasila s uzavřením smlouvy. 
u Dodavatelem vypracování projektové dokumentace „Na-
výšení kapacity ČOV Říčany“ ve všech stupních projektu 
a získání příslušných rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí byla radou vybrána akciová společnost 
Sweco Hydroprojekt za cenu 4.198.700 Kč včetně DPH.

Krátce z rady 10. 8. 2017
u Radní odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
změny č. 3 územního plánu Říčan v předložené verzi se zpra-
covatelem ing. arch. Ivanem Kaplanem (AGORA Studio).
u Realizaci jednostupňové projektové dokumentace pro 
provedení stavby „Pěší propojení Masarykova náměstí 
a Mlýnského rybníka II.– Říčany“ za cenu 211.750 Kč 
včetně DPH zhotoví BML spol. s r.o., schválili to radní.
u Rada souhlasila s uzavřením dodatku se společnos-
tí Lerson s. r. o. se zhotovitelem stavby Oprava střechy 
– GAS Komenského nám. 1619, Říčany. Předmětem je 
navýšení ceny o vícepráce ve výši 577.462 Kč vč. DPH 
a prodloužení termínu plnění na střeše S1 do 31. 10. 2017.
u Radní souhlasili s koupí havarijního sudového čerpa-
dla pro hasičský záchranný sbor za cenu 92.027 Kč včetně 
DPH od HENNLICH s.r.o.

Kompletní zápis naleznete na www.ricany.cz 
Kateřina Lauerová, Odbor Kancelář starosty
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Změna mandátu zastupitele. místostarostka 
bude neuvolněná
Dne 9. srpna 2017 Petr Kubíček (ANO 2011) složením 
slibu člena Zastupitelstva města Říčany přijal mandát za-
stupitele. Stalo se tak po rezignaci zastupitelky Alexandry 
Páral Trnkové ze stejného hnutí. Dle zákona se tak 38letý 
podnikatel z Říčan, jako první náhradník na kandidátní 
listině hnutí ANO 2011, ujal mandátu.

Hana Špačková bude neuvolněná 
místostarostka
Na stejném zastupitelstvu byla schválena změna na pozici 
druhé místostarostky. Hana Špačková (Klidné město) se sta-
la z uvolněné neuvolněnou místostarostkou. Po odpovědném 
zvážení se rozhodla od 1. září nastoupit na poloviční úvazek 
zpět jako učitelka. Výuka bude soustředěna do dopoledních 
hodin tří pracovních dní. Každé odpoledne a zbylé dva dny 
v týdnu bude fyzicky přítomná na úřadě. Bude se zúčastňovat 
všech jednání rady města a zastupitelstva bez omezení.

„Jak jistě víte, většina českých škol se potýká s nedostatkem 
učitelů. Nejinak je tomu i v Říčanech. Proto jsem se rozhod-
la alespoň trochu škole, kde jsem 15 let před nástupem na 
radnici působila jako kvalifikovaný pedagog, pomoci. Budu 
učit na 2. ZŠ Bezručova 12 hodin přímé vyučovací povin-
nosti týdně, zbytek času hodlám i nadále věnovat práci na 
radnici. Pracovní schůzky si z dopoledních hodin přesunu 
na odpolední a jedu dál. V praxi si jen trochu přeorganizuji 
čas,“ říká druhá místostarostka Říčan Hana Špačková, 
která má oblast školství ve své působnosti. K. L.
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Chystejte své náměty pro druhý ročník 
Překvapte Říčany

Po úspěšném prvním ročníku byl na srpnovém zastupi-
telstvu schválen finanční limit na druhý ročník partici-
pativního rozpočtování. Stejně jako v prvním ročníku 
půjde na projekty, které odhlasujete vy Říčaňáci, cel-
kem 5 milionů korun. 
„To, že lidé mohou přímo ovlivňovat své město, považuji za 
nesmírně důležité. Zbavujeme se určitě části pravomocí 
vzešlých z voleb. Ale sebekriticky říkám, žádný starosta 
nemá patent na rozum. Domnívám se, že je to přiměřená 
a smysluplná částka,“ uvedl starosta města Vladimír Ko-
řen (Klidné město) a doplnil: „Celková schválená částka 
pět milionů korun představuje necelá dvě procenta z cel-
kového ročního rozpočtu města a pět procent z rozpočtu 
investic.“  
Na republikové úrovni jsou Říčany označovány za prů-
kopníka participace. Již od roku 2015 město spolupracuje 
se společností D21, která vyvinula hlasovací platformu 
Řídím Říčany. Čerpáme z metodiky D21, která je sestave-
na na základě dlouholetých zkušeností ze světa (Portugal-
sko, New York, Tunis, Čína), ale i českých měst. Říčany 
jsou součástí celoevropského projektu EMPATIA zastře-
šeného Evropskou komisí a výsledky výzkumu jsou porov-
natelné v evropském kontextu.
O naše zkušenosti se zapojováním obyvatel do rozhodo-
vacích procesů projevila zájem i další česká města. Staros-
tové města Slaný i městské části Praha 11 čerpali zkuše-
nosti osobně v Říčanech. 
Loňský pilotní projekt, kde říčanští školáci rozhodli o in-
vestici finanční částky z rozpočtu školy, úspěšně převzalo 
dalších 35 škol z celé české republiky. Školní participaci 

vyzkoušenou v Říčanech podpořilo americké ministerstvo 
zahraničí v několika afrických zemích.

a jak si vedou vítězné projekty z prvního 
říčanského ročníku?
Podoba budoucího B+R parkoviště pro kola u rondelu 
byla konzultována s navrhovatelkou paní Novotnou, kte-
rá bude členkou hodnotící komise veřejné zakázky. Veřej-
ná zakázka je připravena a měla by proběhnout do konce 
září. Připraven je i stavební program a realizace by měla 
trvat měsíc od podpisu smlouvy se zhotovitelem. O po-
době „Industriálního parku pro náctileté“ se bude jednat 
s projektantem sportovních staveb. Tématem schůzky 
bude mimo jiné i podoba projektu s přihlédnutím k reali-
zaci sportoviště u Říčanského lesa. Zajišťuje se zpracování 
projektové dokumentace na dostavbu chybějícího chod-
níku v ulici Domažlická. Veřejná zakázka na projektanta 
musí proběhnout i na projekt „Rozšíření chodníku ulice 
Široká“. Prověřujeme konkrétní možnosti řešení s Kraj-
skou správou údržby silnic a Dopravním inspektorátem 
Policie ČR. I zde bude navrhovatel přizván na konzultaci 
nad návrhy možných variant řešení.
Pokud máte nápad, co v Říčanech zlepšit, opravit, posta-
vit, zkrášlit, nenechte si záměr pro sebe! Každý nápad na 
zlepšení veřejného prostoru, který bude sloužit široké ve-
řejnosti, je vítán. Podrobné podmínky druhého ročníku 
PŘEKVAPTE ŘÍČANY najdete na webu města kon-
cem září. Těšíme se na vaše nápady. 

Kateřina Lauerová, Koordinátorka projektu PB

Starosta města Slaný Martin hrabánek (odS), uprostřed starosta města Vladimír Kořen, vpravo radní david Michalička.
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Investice roku začala. Víceúčelový 
sportovní areál u Říčanského lesa  
se staví

Jedna z největších letošních investic říčanské radnice 
byla zahájena. Za školou u Říčanského lesa na rozloze 
1,5 hektaru vzniká víceúčelový sportovní areál.  Stav-
bu víceúčelového areálu, doporučil Generel sportovišť, 
který si radnice nechala vypracovat. Areál bude vyu-
žívat nejen škola, ale hlavně široká veřejnost včetně 
sportovních klubů a organizací. Postupně bude vybu-
dováno fotbalové hřiště s umělou trávou, atletický ovál 
včetně sektorů pro skoky a hody, venkovní tribuna, 
pumptrack, skatepark, víceúčelové hřiště, dětské hřiš-
tě, workout fitness, parkour a lezecká stěna. Vzniknou 
i nová parkovací místa. Investice přijde radnici na ne-
celých 46 milionů. Pokud bude úspěšná naše žádost 
o dotaci z programu MŠMT ČR, uhradit by mohla až 
20 milionů. Hotovo by mělo být do konce školního roku 
2017/18.
Výstavba moderního sportovního areálu pro širokou 
veřejnost, sportovní kluby a organizace i žáky přilehlé 
základní školy odstartovala. Projekt zpracovaný architek-
tonickou kanceláří Pitter Design s.r.o. realizuje akciová 
společnost Porr. K diskusi o podobě areálu byly přizváni 
zástupci sportovních organizací i školy, aby sportoviště 
splňovalo požadavky těch, kteří jej budou užívat. Areál 
základní školy skýtá rozlohu přes 1,5 hektaru. Lokalita 
na východním okraji Říčan v blízkosti sídliště a Olivovy 
dětské léčebny tím získá chybějící pestré sportovní vyžití. 
„Pozemek u školy je pro sportoviště dlouhodobě rezervova-

ný. To, co vznikne, se myslím bude líbit nejenom dětem, ale 
i dospělým,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné 
město) a pokračuje:  „Jednáme i s lidmi v přímém okolí. 
Chápu, že se obávají hluku, zvýšené dopravy. Nicméně bu-
deme se snažit veškeré tyto vlivy snižovat, zvolené techno-
logie jsou myslím odpovědně vybrány. Skatepark nebude 
z dunivé překližky jako před časem na hřišti Strašínská, 
půjde o betonovou zapuštěnou stavbu, která bude navíc 
krytá terénní vlnou a šatnami.“
Předáním staveniště 17. července 2017 odstartovaly pří-
pravné práce. V rámci nich se provedlo ověření průběhu 
jednotlivých stávajících sítí a jejich vytýčení. Vytýčeny 
musely být veškeré inženýrské sítě v ploše stavby. Poté  
byly zahájeny zemní práce. V prostoru určeném pro stav-
bu došlo k odstranění náletových křovin a stromů do prů-
měru kmene 100 mm.
Ještě letos má být vybudováno fotbalové hřiště s umělým 
povrchem o rozměrech 60x40 m včetně sezónního zastře-
šení. Umístěno bude uprostřed atletického oválu v délce 
250 m se sektory pro skoky a hody. Kromě klasických 
sportovních disciplín najdou v areálu vyžití například bi-
keři. Zábavu při projíždění vln a klopených zatáček bez 
šlapání pumpováním si užijete na delším 141 m dlouhém 
okruhu. Prostor pro zdokonalení technických i jízdních 
dovedností na kole poskytne i kratší 36 m dlouhý uza-
vřený okruh určený mladším dětem i na odstrkovadlech. 
Autorem projektu pumptrackových okruhů je jeden z nej-

Informace z radnice

8 texty.kuryr@ricany.cz



větších odborníků na tyto projekty Michal Severa. Za se-
bou má již celou řadu úspěšných realizací. Vlny a klopené 
zatáčky modelované z vrstvené a průběžně hutněné zemi-
ny budou mít povrch z litého asfaltu. Není proto důvod se 
obávat hluku z této atrakce. Dále v I. etapě vznikne i ven-
kovní tribuna, osvětlení hřiště a sklad nářadí. Celý areál 
bude nově oplocen. Vzhledem k řádění divokých prasat, 
která poničila původní oplocení, bude pletivo nově nahra-
zeno svařovanou zahradní sítí o síle drátu 3 mm. Zhotovi-
tel plánuje realizaci této první etapy na pět měsíců. 
Další etapy budou následovat v roce příštím. Zastupitelé 
již schválili závazek do rozpočtu na příští rok. Další etapa 
bude zahrnovat vybudování víceúčelového hřiště na bas-
ketbal, volejbal, malou kopanou. Realizován bude i skate-
park, který dlouhodobě v Říčanech chybí. Betonové vany 
zapuštěné do terénu by měly eliminovat možný hluk, který 
obvykle tato sportoviště provází. Navíc možný hluk odclo-
ní i budova šaten. V plánu jsou i nová parkovací místa 
a dětské hřiště. V poslední etapě bude vybudován parkour, 
workout fitness, lezecká stěna. Na závěr je pamatováno na 
provedení sadových úprav. Hotovo by mělo být do konce 
školního roku 2018.

Generel sportovišť zmapoval a nabídl 
řešení. Chybí vyžití pro starší děti
Již při výstavbě nové školy zde bylo počítáno se sportovním 
areálem. Tato lokalita dosud nabízela jen velmi omezené 
sportovní vyžití. Generel sportovišť, který si město nechalo 
vypracovat odbornou firmou, zde jednoznačně doporuču-
je víceúčelový areál, který bude využívat nejen škola, ale 
hlavně široká veřejnost včetně sportovních klubů a orga-
nizací. Právě sportovní organizace působící v Říčanech na 
nedostatek sportovišť dlouhodobě upozorňují. Zejména 
v zimních měsících se projeví nedostatek krytých sporto-
višť. Proto bude nově postavené fotbalové hřiště v zimní 
sezóně zastřešené.  Jsme rádi, že v Říčanech působí tolik 
úspěšných sportovních klubů, které vedou naše děti k lásce 
ke sportu. Důležité jsou však i sportoviště pro individuální 
vyžití. V době, kdy není jednoduché děti dostat od elektro-
niky k pohybu, musí být i nabídka venkovních aktivit dosta-
tečně atraktivní a pestrá. Zvláště nabídka aktivit pro starší 
děti je v Říčanech dosud naprosto nedostatečná. Na tento 
fakt upozornil i zmíněný General sportovišť, který najdete 
na webu města. Skatepark, pumptrackové dráhy pro kola, 
parkour, workout fitness a lezecká stěna, to jsou aktivity ur-
čené především starším dětem.
Naopak síť hřišť pro ty nejmenší je v Říčanech poměrně 
dostatečná. V okolí sídliště Olivova však adekvátně velké 
dětské hřiště chybí, a to jak obyvatelům, tak i dětem z dru-
žin. Právě pro ně projekt počítá s pestrou škálou herních 
prvků na dětském hřišti.
Sport je pro svůj celospolečenský přínos podporován i na 
republikové úrovni. Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR v rámci dotačního programu „Podpora ma-
teriálně technické základny sportu“ vyhlásilo výzvu, kde 
žádáme o dotaci. Ta by mohla pokrýt až 20 milionů z cel-
kových nákladů.

„Děkuji za podporu všem zastupitelům, kteří projekt pod-
pořili. Je to hodně peněz. Právě jsem podepsal žádost o do-
taci. Třeba uspějeme,“ dokončuje starosta V. Kořen.

I. etapa
ATLETICKÉ HŘIŠTĚ
Ve východní části pozemku bude realizován atletický ovál 
uprostřed s fotbalovým hřištěm. Atletický ovál v délce 250 
m s průměrem oválu 23 m bude mít čtyři dráhy na oválu 
a šest na rovince. Součástí atletické rovinky bude sektor 
skoku dalekého, který je umístěn na konci atletické ro-
vinky. Nebude chybět ani sektor pro skok vysoký a vrh 
koulí. Atletická dráha bude s celoplošným dvouvrstvým, 
vodopropustným umělým povrchem s extrémně dlouhou 
životností a minimálními nároky na údržbu. Vedle atle-
tické rovinky bude umístěna venkovní tribuna betonové 
konstrukce 30x2,55 m. Na části tribunových prvků budou 
umístěny sedáky vyrobené z plastových prkenných profilů.

KOPANÁ 
Uvnitř atletického oválu je umístěno hřiště pro kopanou 
s povrchem z umělé trávy se vsypem. Hrací plocha hřiště 
je 60x40 m přičemž celkový rozměr hřiště je 62x47,4 m. 
Kratší strany jsou opatřeny síťovým záchytným systémem 
s Al sloupky do výšky 5 m. Možnost využívat fotbalové 
hřiště i v zimních měsících zajistí sezónní hala. Hřiště 
bude osvětleno ze čtyř samostatných sklápěcích stožárů 
výšky 15 metrů, které budou umístěny za obvodem atle-
tické dráhy. Osvětlení bude tvořit 8 ks LED světlometů. 
Svítidla bude možné ovládat, regulovat a stmívat či osvět-
lovat pouze půlku hřiště. Osvětlení musí splňovat mnoho 
náročných kritérií zvláště pak zajistit bezpečnost hráčů, 
zrakovou pohodu diváků a rovněž minimalizovat rušivé 
světlo na okolní bytové objekty.

PUMPTRACK
Pumptrac je uzavřený okruh s asfaltovým povrchem ur-
čený pro jízdu na kole. Tvoří ho klopené zatáčky a vlny. 

Informace z radnice
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Do pohybu se zapojuje celé tělo a je to zábavný prostře-
dek pro zlepšení fyzické kondice. Okruhy jsou navrženy 
pro všechny typy bikerů a typy kol (MTB, BMX, treko-
vá i odrážedla). Pumptrack nemá nosnou stavební kon-
strukci. Jedná se pouze o ukládání, vrstvení a průběžné 
hutnění zeminy, povrchovou vrstvou je litý asfalt. Vy-
budován bude velký okruh 15x64 m s délkou dráhy 141 
m s osmi klopenkami, zatáčkami a třiceti pěti vlnami. 
Výška vln 0,4-0,6 m, klopenky do 1,2 m. Malý okruh 
16,3x6 m s délkou 36 m má dvě klopenky, zatáčky do 
jednoho metru a šest vln o výšce 0,4 m. Při sečtení ma-
lého a velkého okruhu, které jsou projektovány samo-
statně, jde o délku 177 m s deseti zatáčkami a čtyřiceti 
jednou vlnou. 

II. etapa 
PARKOVIŠTĚ
V druhé etapě bude pro návštěvníky vybudováno parko-
viště a zázemí pro sportovce, kde budou šatny včetně so-
ciálního zařízení a sklad.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Vznikne v severovýchodní části školního pozemku. Hra-
cí plocha s umělým povrchem s elastickou podložkou 
o rozměru 25x42,5 metrů bude nalajnována pro tři hřiště. 
V rozlišných barvách vzniknou hřiště pro odbíjenou, dvě 
hřiště na košíkovou a malou kopanou.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
Pro ty nejmenší vznikne hřiště s trampolínou, skákacím 
panákem, lanovou prolézačkou, skluzavkami, pískoviš-
těm a dalšími prvky. Chybět nebudou ani lavičky pro od-
počinek.

SKATEPARK
Za víceúčelovým hřištěm vznikne skatepark. Tvoří ho že-
lezobetonový skateboardový bazén zapuštěný do terénu 
o hloubce až dva metry.  Při návrhu designu byl kladen dů-
raz na funkčnost. Všechny rádiusy a jejich přechody jsou 
využívány k tzv. ollie – air, při kterém může jezdec prová-
dět další ještě obtížnější triky. Celkový design je podřízen 
funkčnosti překážek a pohodlnému rozjezdu na jednotlivé 
překážky. Případný hluk směrem k sídlišti bude elimino-
vat i budova šaten. 

III. etapa
PARKOUR
Hřiště je primárně určeno aktivním parkouristům růz-
né dovednostní úrovně. Trubkové konstrukce nabízejí 
možnost běžného cvičení a workoutu. Hřiště je navr-
ženo v kontextu dané lokality a materiálově je řešeno 
tak, aby co nejvěrněji simulovalo skutečné městské 
prostředí. Stavebnicový systém překážek a prvků ob-
sahuje stěnové a trubkové prvky, které jsou vzájemně 
kombinovány. Stěnové prvky jsou variabilní celky (blo-
ky) sestavené z modulů v horizontálním a vertikálním 
směru. Moduly jsou seskládány do horizontálních cel-
ků se vzájemným osazením buď přímým, nebo kolmým. 

Vertikálně jsou stěnové prvky sestaveny z jednoho, 
dvou a tří modulů. Na moduly jsou připojeny trubko-
vé konstrukce, madla a lišty přes kotevní body. Nosná 
konstrukce stěnových prvků je z ocelové svařované žá-
rově zinkované konstrukce. Opláštění je z panelů pig-
mentovaného betonu. 
 
WORKOUT FITNESS
Pět fitness stanic nabídne uživatelům komplexní pro-
cvičení. Funkční cvičení s využitím vlastní váhy těla 
venku v přírodě se těší velké oblibě. Soubory cviků 
popisují tabulky ve třech kategoriích zdatnosti. Cviče-
ní je pro osoby s výškou nad 140 cm. Stanice pro kli-
dové a dynamické protahování, stanice s šikmou tyčí, 
přitahování a posilování zad, stanice pro dřepy, kliky 
a cvičení rovnováhy, stanice pro cvičení síly, hbitosti 
a krokových cvičení. 

LEZECKÁ STĚNA 
Venkovní lezecká stěna bude s vnitřní konstrukcí z ocelo-
vých lehčených profilů v žárově zinkované úpravě. Stěna 

bude opláštěna přesně spásovanými laminátovými pane-
ly. Panely by měly co nejvíce připomínat skutečnou skálu. 
Půdorys lezecké stěny je nepravidelného obdélníkového 
tvaru rozměru 8,1x3,1 m. Výška stěny je 10,3 m. Lezec-
ká stěna bude obsahovat via ferátu, bulderingovou stěnu 
a lezecké chyty.

Kateřina Lauerová
tisková zpráva města Říčany

Informace z radnice

11. 9. 2017 od 19:00 hodin 
jste srdečně zváni do zŠ u Říčanského lesa - posluchárna
představíme zde veřejnosti projekt
„Víceúčelový sportovní areál u Říčanského lesa“

Pozvánka 
pro říčanskou veřejnost  
na veřejné projednání 

Víceúčelový sportovní areál 
u Říčanského lesa

zveme vás na představení projektu
v pondělí 11. 9. 2017 v posluchárně  

3. ZŠ u Říčanského lesa
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Novinky a změny termínů ve svozu 
komunálního odpadu

S platností od 1. 1. 2016 došlo k úpravě zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Změna se týká m. j. i § 17 „Po-
vinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání 
s komunálním odpadem“ kde je psáno: 
Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou 
povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce ko-
munální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu 
třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, 
pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným 
způsobem stanoveným tímto zákonem. 

Tato úprava přináší povinnost občanům třídit odpad na 
využitelné složky. Znamená to zároveň, že svozová firma 
bude provádět kontrolu nádob TKO. V případě, že bude 
v nádobě zjištěn tříděný (tříditelný) odpad (plasty, papír 
atp.), má svozová firma přímou povinnost nádobu neob-
sloužit a ponechat na místě. V tomto případě bude u nádo-
by zanechán informativní lístek s uvedením konkrétního 
důvodu, proč nebyla nádoba vyvezena.

POZOr! Změna termínů svozů  
komunálního odpadu
Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností 
Marius Pedersen a.s. od 1. 10. 2017 mění termíny svo-
zů komunálního odpadu. Nově se bude komunální 
odpad z vašich domácností svážet jednotně každou 
středu. První svoz bude uskutečněn pro celé město  
4. 10. 2017. Žádáme občany, aby nádoby s komunál-
ním odpadem byly přistaveny nejpozději ve středu 
v 6:00 na obvyklé místo.

Komodita odpadu Interval Svozové dny
Směsný odpad 1x7 dní středa (celé město)

bIO odpad spec. svoz pondělí (dle kalendáře  
– 36 svozů/rok)

Plasty 2x7 dní pondělí, čtvrtek

Papír 2x7 dní úterý, pátek

Sklo 1x21 dní čtvrtek (dle kalendáře)

Nápojový karton 1x14 dní lichý pátek

OmLUVa měSTU ŘíČaNy OD 
SPOLeČNOSTI marIUS PeDerSeN
Společnost Marius Pedersen a.s. se touto cestou 
omlouvá městu Říčany za to, že pracovníci naší 
společnosti nepravdivě informovali občany města, že 
za změny a opatření na sběrném dvoře města může 
rozhodnutí zástupců města.
Tato informace není pravdivá a změny zavedla 
s přihlédnutím k bezpečnosti osob na sběrném dvoře 
společnost Marius Pedersen a.s. bez předchozí 
konzultace se zástupci města.
dále naši pracovníci nepravdivě informovali některé 
občany města o tom, že o kontrolách obsahu BIo 
odpadu v nádobách na směsný komunální odpad 
rozhodlo vedení města – tato skutečnost vychází ze 
zákona a není tedy rozhodnutím vedení města. Kontroly 
i nadále budou probíhat.

[Sem zadejte text.]

Provozovna Říčany přijme pracovníky na tyto pozice:

- řidiči vozidel svozu odpadů ŘP sk.C,   C+E výhodou
- manipulační dělník svozu
- uklízečka - cca 2 hodiny denně, ráno nebo večer 
(vhodné i pro důchodce)

- administrativní pracovnice/pracovník

Nabízíme:
- trvalý pracovní poměr  
- odpovídající finanční ohodnocení
- silné zázemí stabilní společnosti, jež je lídrem na trhu odpadového    
hospodářství

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás  
telefonicky na 739 682 634,
nebo zašlete životopis na  tereza.mullerova@mariuspedersen.cz

Informace z radnice

11



Informace z radnice

Začíná se projektovat rozšíření čistírny 
odpadních vod v Říčanech
Říčanská čistírna odpadních vod (dále 

ČOV) jede již několik let na hraně své kapacity. Stala se 
brzdou pro velké developerské projekty, které nedostaly 
od provozovatele 1. SčV souhlas pro napojení na kanali-
zaci. Pro drobné stavitele znamenala nedostatečná kapa-
cita ČOV nutnost pořídit si dočasnou jímku. Zastupitel-
stvo schválilo investiční záměr na rozšíření ČOV a rada 
vybrala zhotovitele projektu. Rozšíření ČOV umožní ne-
movitostem v již zastavěné části Říčan napojení na kana-
lizaci. Podmínkou realizace je získání dotace.
„Rozšíření čistírny je velmi citlivým tématem. Když se čis-
tírna rozšířila před zhruba deseti lety, přišli velcí developeři 
a rozebrali během kratičké doby veškeré uvolněné rezervy. A 
malí říčanští stavebníci přišli zkrátka. Při napojování nejde 
říct: Vás napojíme a vás ne. Kdo dřív přijde, ten dřív mele,“ 
popisuje divoké způsoby při napojování na kanalizaci sta-
rosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Stavba 
nové části ČOV není jednoznačně pozitivní zprávou. S roz-

šířením ČOV je spojeno riziko nových sídlišť. První, kdo na 
rozšíření čeká, není škola Magic Hill, ale sídliště s 25 byto-
vými domy Na Vysoké. Pro regulaci hledáme cestu, ale ještě 
ji nemáme schválenou.“ 
Zastupitelstvo v květnu schválilo investiční záměr „Etapi-
zace navýšení kapacity ČOV Říčany", který byl předložen 
Oddělením technické správy města. Koncepční řešení 
navýšení kapacity ČOV Říčany v jejím původním areálu 
na 20 600 EO navrhla studie. Tu zpracovala společnosti 
AQUA CONTACT Praha v.o.s. na základě přípravných 
prací v roce 2017. 
„Základním cílem je dostavba biologického stupně a dal-
ších potřebných objektů tak, aby bylo zajištěno navýšení 
kapacity ČOV Říčany ze stávajících 16 157 EO na kapacitu 
20 600 EO“ říká vodohospodář Jiří Sedláček z Oddělení 
technické správy města. A dodává: „Tato kapacita by měla 
být dostatečná pro připojení všech dosud nenapojených ne-
movitostí ve stávající zástavbě města.“
Projektovou dokumentaci „Navýšení kapacity ČOV v Ří-
čanech“ by měla vypracovat akciová společnost Sweco 
Hydroprojekt. Dodavatel projektové dokumentace byl 
vybrán na základě veřejné zakázky formou zjednodušené-
ho podlimitního řízení. Intenzifikace ČOV na 20 600 EO 
předpokládá investici okolo 81 milionů korun. Realizace 
stavby „Navýšení kapacity ČOV Říčany“ se uskuteční 
v případě, že městu Říčany bude přiznána dotace z  Evrop-
ské unie. Projektovat by se mělo do konce letošního roku.

Kateřina Lauerová, Tisková zpráva města Říčany

Proč máme zelený marvánek  
a jak to budeme řešit?
Díky řasám a potvrzenému výskytu cerkárií v rybníku 
Marvánek nenaplnila uplynulá letní sezóna očekávání 
vás Říčaňáků, ani vedení radnice. Malebné prostředí se 
bez možnosti koupání stalo jen okrajově navštěvované 
a plně nevyužilo potenciál vyhledávané rekreační lokality. 
I když jsme se tématu Marvánku věnovali v minulém čísle 
kurýru, stále chodí dotazy na téma řas a cerkárií. O odpo-
vědi jsme tentokrát požádali odborníka společnost ENKI, 
o.p.s. doktora přírodních věd Ivo Přikryla. Doktor Přikryl 
byl Oddělením technické správy města, vodohospodářem 
panem Sedláčkem osloven jako odborný konzultant. Ve 
veřejně prospěšné společnosti ENKI sídlící v Třeboni pů-
sobí jako odborník na obnovu rybničních ekosystémů. 

Pane doktore v důsledku čeho vzniká velké množství 
řas v rybníku Marvánek?
Jednoznačně v důsledku vysoké koncentrace živin ve vodě. 
Rybníkem protéká Říčanský potok, do nějž je zhruba kilo-
metr nad Marvánkem zaústěn odtok z ČOV Světice. Rybník 

sice byl v předchozích letech odbahněn a tím zbaven velkého 
množství živin, ale z přítoku bylo okamžitě velké množství 
živin ve vodě opět doplněno. 
Proč se tam dříve v takovém množství neobjevovaly? 
Může to být tím, že na dně rybníku po znovunapuštění 
zůstala tráva?
Tráva vyrostla z živin přítomných na dně rybníka. Její roz-
klad mohl způsobit pokles koncentrace kyslíku, ale z hle-
diska vnosu živin je to naprosto nepodstatné. Řas (přesněji 
sinic) v současnosti není až tak moc. Jde jen o to, že tvoří 
velké pouhým okem viditelné kolonie a že jde o sinice, které 
se rády hromadí u hladiny, takže jsou nápadné. Vedle nich 
je v těchto dnech v Marvánku obrovské množství perlooček, 
které svou filtrací koncentraci drobných řas snižují, proto 
převládly ty velké. V minulosti (před odbahněním) bývalo 
v Marvánku určitě více řas, jak svědčí letecké snímky z let 
2003, 2006 a 2012, kde je všude rybník intenzivně zelený. 
Ale byly to drobné řasy okem neviditelné. Hustější obsádka 
kapra limitovala přítomnost velkých perlooček a za těchto 
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okolností převažovaly drobné druhy řas a sinic a ty způso-
bovaly nízkou průhlednost vody. Až vyrostou ryby, které se 
letos v Marvánku silně rozmnožily, a vyžerou velké perlooč-
ky, převládnou opět drobné druhy řas, jejich celková bioma-
sa naroste a rybník se opět zazelená.
Je tvorba řas v takovémto rozsahu běžným jevem po 
odbahnění rybníku?
Množství řas není způsobeno odbahněním, ale velkým 
množstvím živin v přítoku. U každého odbahňovaného 
rybníka záleží na kvalitě vody v přítoku a na velikosti rybí 
obsádky, jaká kvalita vody se ustálí v daném rybníku a kolik 
tam bude řas.
Na Marvánku byly kachny vždy. Proč se zrovna teď ob-
jevil parazit - cerkarie? Je počet těchto případů vyšší, 
než byl v minulosti, i na jiných místech ČR?
Případů cerkariové dermatitidy celosvětově poněkud přibý-
vá. Podle medializovaných případů v ČR za poslední dese-
tiletí jde spíše o setrvalý stav. Aby cerkariová dermatitida 
v nějaké rekreační nádrži propukla, musí se potkat výskyt 
kachen nebo jiných vodních ptáků napadených motolicemi 
a přítomnost většího množství vhodného druhu plže, který 
je hostitelem jejich vývojových stádií - cerkarií. Člověka ne-
napadají cerkarie všech druhů motolic, které se ve vodním 
prostředí vyskytují, ale jen některé. V minulosti před od-
bahněním míval Marvánek určitě větší obsádku ryb včetně 
velkého kapra, který množství plžů silně omezoval. Druhy 
motolic vyvolávající cerkariovou dermatitidu přesto mohly 
být v Marvánku přítomny, ale v tak nízké koncentraci, že 
to nevyvolalo pozornost. Po odbahnění podpořeném dotací 
z Operačního programu Životní prostředí se situace změni-
la. Podle stanovených podmínek byla vysazena velmi nízká 
obsádka ryb bez větších kaprů. Za těchto podmínek se sil-
ně rozmnožili plži uchatky nadmuté (Radix auricularia). 
V nich se vyvíjejí cerkarie motolic způsobujících cerkariovou 
dermatitidu a za teplých slunečných dnů se z nich uvolňují. 
Tento stav bude přetrvávat, pokud se zásadně nezmění způ-
sob rybářského hospodaření.
Proč jsou vůbec rybníky odbahňovány? Je to pouze 
z důvodu zvětšení retenční kapacity?
Účelem odbahnění bývá zvětšení retenčního objemu ryb-
níků a v některých případech i odstranění vnitřních zásob 

živin. U Marvánku určitě druhý důvod převážil. Jen měl být 
doplněn i úsilím omezit přítok živin z přítoku.
Jaké doporučujete řešení situace na Marvánku?
Vedení města jsme navrhli čtyři alternativy rybářského hos-
podaření a doporučení omezit přísun živin do Marvánku. 
Je na vedení města, co si z toho vybere a kterou alternativu 
pak rozpracujeme.

Často slýchám výtky na pořadí odbahňovaných rybníků. 
Dle nich měly být nejprve odbahněny rybníky na přítoku 
do Marvánku. Je to správná a logická úvaha. Ptám se 
proto pana starosty Vladimíra Kořena (Klidné město): 
Proč se rybník Srnčí, který leží nad přítokem do Mar-
vánku, bude odbahňovat až letos?
Přímo na Říčanském potoce je rybník Rozpakov. To je rybník, 
jehož součástí je pozemek ve vlastnictví asi patnácti lidí od 
Písku po Pardubice. Někteří jsou prakticky nedohledatelní. 
Je to velmi složitá situace na projednání. Přítokem Říčanské-
ho potoka je potok Srnčí a na něm je také stejnojmenný ryb-
ník. Každé odbahnění rybníka je velkou investiční akcí, která 
se připravuje několik let. A nelze dělat vše najednou. Na dně 
Srnčího rybníka je zhruba desetina množství bahna, co leže-
lo na dně Mlýnského rybníka, který poškodily povodně. Idea, 
že budeme čistit rybníky odshora dolů, je teoreticky hezká, 
kdybychom se jí ale drželi, tak dodnes nevyčistíme nic.
Dle doktora Přikryla mělo být věnováno úsilí omezení 
přítoku živin z přítoku. Budete v tomto směru přijímat 
nějaká opatření? 
Živiny, to je zásadní problém. Do Rozpakova a Marvánku 
nám přitéká voda plná hnojiv. Jednak z polí a hlavně ze 
světické ČOV. Hnojivo NPK asi znáte a obsah dusíku a fos-
foru je na přítoku do Rozpakova velmi vysoký. Možná by se 
tou vodou daly zalévat kytky a už by se nemuselo přihno-
jovat. Předložím radě návrh, abychom vypověděli nájem 
zemědělcům na všech pozemcích města v okolí Marvánku. 
A na těchto pozemcích chceme vysadit zeleň, trávu, stromy, 
meze. Zabrání to splavování orné půdy a hnojiv do potoka. 
Co se týká světické ČOV, na začátek září jsem svolal k to-
muto tématu schůzku, třeba se podaří vylepšit technologii.  

Děkuji za vaše odpovědi
Kateřina Lauerová, Tisková mluvčí města Říčany
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Dokončeny byly opravy přibližně tří kilometrů chodníku po 
celém městě. Další nové chodníky byly vybudovány. V ulici 
Říčanská směrem k Pacovu vznikly nové autobusové za-
stávky včetně veřejného osvětlení. Dokončeny byly i opravy 
dalších chodníků, které jsme avizovali v prosincovém čísle. 
Jedná se o ulice Petra Fastra, Sedláčkovu, Riegrovu, Haš-
kovu, Havlíčkovu a před dokončením je i ulice Lázeňská 
spojující Masarykovo náměstí s ragbyovým hřištěm a ulice 
Pod Lihovarem.
„V případě oprav chodníků letos Říčany zažily malou 
chodníkovou revoluci. Myslím, že v tomto případě společ-
nost Rybář s. r. o odvedla dobrou práci. A zaslouží si hlu-
boké poděkování,“ komentuje starosta Vladimír Kořen 
a dodává: „V opravách chodníků a komunikací budeme 

Kolem tří kilometrů opravených 
chodníků v Říčanech.  
Další nové se vybudovaly 

samozřejmě pokračovat, osobně mě trápí oblast Řípské 
ulice. Připravuje se i projekt rekonstrukce Nedbalovy ulice 
nebo Bezručovy.“ 

Připravila Kateřina Lauerová,
Tisková zpráva města Říčany

chodník ulice 
Petra Fastra 

chodník ulice 
Sedláčkova 

Nové chodníky, 
autobusové 
zastávky a nové 
veřejné osvětlení 
ulice Říčanská

dříve

dřívedříve

14 texty.kuryr@ricany.cz
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chodník ulice 
Pod Lihovarem   

chodník ulice 
Lázeňská   

dřívedříve

chodník ulice 
Havlíčkova   

dříve

chodník ulice 
Říčanská   

dříve

chodník ulice 
riegrova 

chodník ulice 
Haškova  

dříve dříve
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rekonstrukce komunikací ve městě 
přinášejí dopravní omezení

Za omezení a další problémy způsobené v souvislosti 
s prováděnými stavebními pracemi se vám omlouváme 
a děkujeme za pochopení. Podrobnosti o dopravních ome-
zeních sledujte na webu města a Facebooku.

Připravila Kateřina Lauerová, 
Tisková zpráva města Říčany

odstartovaly práce na rozšíření chodníku v ulici 17. listopadu. důvodem 
je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří museli přecházet v nepřehledné 
zatáčce na druhou stranu ulice. zároveň se rozšíří prostranství před 
Kc Labuť a obchody. do 15. 9. by měla pokračovat  první etapa od 
olivovy ulice k Jiraskově.  druhá etapa od 16. 9. do 15. 10. bude 
znamenat částečnou uzavírku od ulice Jiráskova po křižovatku s ulicí 
Štefánikova. autobusová doprava nebude omezena. Přístup do 
sousedních nemovitostí včetně provozoven a obchodů je umožněn. Po 
dokončení prací dostane hlavní spojnice mezi náměstím a nádražím 
podobu městského bulváru a stane se bezpečnější a příjemnější pro 
chodce. radnice se bude snažit prosadit, aby vozy zásobování mohly 
krátkodobě stát na části chodníků.

reKONSTrUKCe KOmUNIKaCe NerUDOVa, kterou provádí firma 
roBSTaV stavby k.s., nabírá zpoždění. To bohužel zkomplikuje 
příjezd do zŠ Nerudova. zhotovitel se zavázal k 4. 9. zajistit 
přístup ke škole po dokončeném chodníku a celá ulice bude 
průchozí. Nedokončená zůstane pouze vozovka.
K začátku školního roku by rovněž měla být otevřena opravovaná 
část ulice Mánesova mezi Sokolskou a Nerudovou. Příjezd na 
parkoviště u zŠ Magic hill bude do doby otevření Nerudovy 
ulice řešen jako v průběhu června, tj. Sokolskou ulicí, výjezd 
pak Mánesovou směrem na 17.  listopadu. „Za komplikace při 
výstavbě se omlouvám. Radnice jedná se stavebními firmami 
tvrdě a každodenně. Zejména rekonstrukce Nerudovy ulice se 
vyvíjí zcela jinak, než jsem si představoval. Firma začala velmi 
laxně, nicméně to nesnímá také odpovědnost mého týmu,“ 
omlouvá se starosta města Vladimír Kořen (Klidné město).

Krátce po začátku prázdnin odstartovala reKONSTrUKCe 
KOmUNIKaCe LabSKá mezi křižovatkami s ulicemi 
Voděradskou a otavskou. V místě, kde se nachází 
mateřská škola zahrádka, se opravuje vozovka a staví 
nové chodníky včetně pruhů zeleně. Předpokládané 
datum ukončení stavebních prací je 12. listopadu. do 
té doby bude celý úsek zcela uzavřen. Přístup do MŠ 
zahrádka je po chodnících z ulice otavská a po provizorním 
chodníku z orlické ulice. Parkování vozidel pro rodiče 
dětí je možné ve slepých částech ulic otavská a orlická. 
Prosíme, buďte při parkování ohleduplní a neblokujte 
vjezdy do zahrad a garáží. Po dokončení rekonstrukce 
Labské ulice připravuje město i rekonstrukci otavské 
ulice od křižovatky směrem k Voděradské, kde by měla 
vzniknout i dešťové kanalizace.
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 Schválený Upravený Skutečnost  % plnění
 rozpočet rozpočet k 30. 6. 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)

234 913 490,00 245 818 640,30 135 739 086,96 55,22

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

75 505 452,00 81 262 636,30 40 220 454,33 49,49

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 621 599,00 5 741 599,00 1 574 179,00 27,42

Přijaté dotace 53 518 947,00 74 389 524,60 32 180 409,69 43,26

Přijaté splátky půjček 85 200,00 85 200,00 85 100,00 99,88

rozpočtové příjmy běžného roku celkem 364 644 688,00 407 297 600,20 209 799 229,98 51,51

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 25 000 000,00 50,00

Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 430 188 818,00 562 614 683,09 340 116 312,87 60,45

VýDaJe 

běžné (provozní) výdaje 278 545 270,00 312 259 987,76 140 500 846,96 44,99

rozpisové rezervy 3 750 000,00 1 943 157,18 0,00 0,00

běžné výdaje celkem 282 295 270,00 314 203 144,94 140 500 846,96 44,72

Kapitálové (investiční) výdaje 112 975 859,00 216 707 742,68 37 322 185,79 17,22

rezervy na investice 17 053 689,00 6 748 128,47 0,00 0,00

Investiční výdaje celkem 130 029 548,00 223 455 871,15 37 322 185,79 16,70

rozpočtové výdaje běžného roku celkem 412 324 818,00 537 659 016,09 177 823 032,75 33,07

Splátky úvěru 17 864 000,00 24 955 667,00 9 984 647,79 40,01

Výdaje vč. splátky půjčky 430 188 818,00 562 614 683,09 187 807 680,54 33,38

rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 152 308 632,33

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

rekonstrukce 
havarijního 
stavu hřbitovní 
zdi 
Z důvodu oprav havarijního stavu hřbi-
tovní zdi žádáme o spolupráci majitele 
hrobů s označením H 1 až 10 a H 110 až 
129. Prosíme, kontaktujte Oddělení in-
vestic - opravy a údržba majetku města 
Říčany. Kontaktní osoba: Karla Egidová 
telefon: 323 618 121, mobil: 601 574 040 
nebo mail: karla.egidova@ricany.cz 
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Říčany v mobilu jsou opět aktuálnější
Přehledné rychlé info o dění ve městě

Už máte ve svém „chytrém“ telefonu naši mobilní apli-
kaci Říčany v mobilu? Pokud ne, neváhejte! Již přes 
1100 uživatelů si aplikaci stáhlo. K dispozici jsou verze 
pro Android a iOS na Google play a v Appstore. Ke sta-
žení ZDARMA je aktualizovaná verze nabízející ještě 
více informací a funkcí jednoduše, rychle a přehledně. 
Nově v aplikaci přibyla například funkce sledování ak-
tuálního stavu u přepážek v sekci ÚŘAD. Aktualizova-
ná verze též informuje o stavu nahlášených ZÁVAD. Ty 
lze jednoduše nafotit a poslat přes aplikaci přímo od-
povědné osobě k vyřízení. Přehled o řešení jednotlivých 
nahlášených závad tak má i vedení radnice. Pořadatelé 
sportovních a kulturních akcí mohou přes web zadávat 
akce, které se uživatelům zobrazí na mobilu v kalendá-
ři. Pro rychlé spojení oceníte i „živé“ kontakty a mnoho 
dalšího.

NaSTaVeNí 
V nastavení si zvolte typ zpráv, na které chcete dostávat 
upozornění, přímo na obrazovku mobilu pusch notifikací. 
Připomeneme vám třeba přistavení kontejneru či čištění 
ulic ve vaší oblasti. V případě naléhavé krizové situace 
(požár, povodeň) vás budeme informovat tímto kanálem. 

aKTUaLITy 
Přísun novinek o aktuálním dění ve městě.

KaLeNDáŘ 
Akce v Říčanech a okolí. Buďte stále v obraze, kde a kdy 
se konají kulturní, sportovní i jiné akce. Uložte si termín 
akce do svého mobilu, či zakupte vstupenky on-line. 
Novou akci můžete vložit i vy přes kalendář na webu 
města, ostatním se po schválení redaktora zobrazí v mo-
bilu. 

KONTaKTy 
Najděte jednoduše „živý“ kontakt na kino, nemocnici, 
knihovnu, sběrný dvůr, úředníka, sportovní klub a mnoho 
dalších a hned volejte.

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

ZáVaDy 
Zjistili jste nějakou závadu či poruchu? Nesvítí lampa? 
Teče z hydrantu voda? Chybí dopravní značka? Anebo je 
rozbitá houpačka na hřišti? Vyfoťte, napište komentář 
a pošlete jedním kliknutím na úřad. Budeme se snažit 
závadu co nejdříve vyřešit. Pro zpětnou vazbu jsme dopl-
nili funkci o sledování stavu. 

úŘaD  
Potřebujete zjistit úřední hodiny? Chcete si předem re-
zervovat termín a znát aktuální stav na přepážkách? To 
vše zařídíte rychle a pohodlně z vašeho mobilu.

PrŮVODCe 
Najděte si dětské hřiště, sportoviště či kulturní zařízení, 
kam vyrazíte s rodinou. Přehled památek a zajímavostí 
města včetně fotografií. Přehledná mapa stanovišť sepa-
rovaného odpadu právě zde. Nově najdete i menu restau-
rací v okolí v nabídce „Dnešní oběd“.

DOPraVa 
Kde jsou právě teď kolony? Kde parkovat? Ukáže vám to 
aktuální mapa silničního provozu. Najdete zde i mapu 
parkovišť v Říčanech. Odjezdy a zpoždění BUS i vlak – 
Podívejte se, kdy vám to jede, případně zda má spoj zpož-
dění. Výběr máte ze všech říčanských zastávek autobusů 
a vlaku. 

úŘaD 
Nemáte čas chodit číst papírové vývěsky? Přečtěte si 
úřední desku na telefonu. Úřední hodiny a sídlo včet-
ně „živých“ kontaktů na jednotlivé odbory. Chcete se 
zúčastnit výběrových řízení města? Hlídejte si vypsané 
veřejné zakázky. Říčanský Kurýr si můžete přečíst ještě 
před tím, než jej dostanete do schránky.

Nemáte možnost si aplikaci stáhnout? Nevadí, veške-
ré služby i informační kanály města zůstávají. Můžete 
sledovat měsíčník Říčanský kurýr, webové stránky či 
Facebook města. 

Dodavatel aplikace Říčany v mobilu společnost ETER-
NAL, s.r.o. je tvůrce aplikací i dalších měst třeba Kolín, 
Poděbrady, Jižní Morava v mobilu. 

tisková zpráva města

Jste senior a nevíte si s aplikací na svém chytrém 
mobilu rady? Připravili jsme pro vás setkání, kde 

vám vše rádi vysvětlíme 

Mobilní aplikace  
– školení pro seniory

Termín: pondělí 11. 9. od 14.00 hod.
místo: jídelna dPS, Komenského náměstí 1850, Říčany

18 texty.kuryr@ricany.cz
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Jedna z největších investičních akcí 
„rekonstrukce ulice Olivova“  
je dokončena

Hlavní tah spojující Masarykovo náměstí se základní 
školou, sídlištěm a stejnojmennou dětskou léčebnou je 
opět průjezdný. Rekonstrukce byla ukončena s třímě-
síčním předstihem. Komunikace Olivova je rozšířená 
na 6,5 metru a cesta do školy bude díky novému chod-
níku a osvětlení bezpečnější. Přiléhající pozemky byly 
zatravněny a od podzimu budou silnici znovu lemovat 
nové stromy a keře. Cílem rekonstrukce bylo i oddělit 
dešťovou vodu od jednotné kanalizace a tím odlehčit 
čističce odpadních vod. Realizace akce v ulici Olivova 
od Jasmínové po železniční trať stála město celkem 
26,8 mil. korun. 

„Rekonstrukce Olivovy ulice byl jeden z největších a také 
nejsložitějších projektů města. Desítky vlastníků, složité 
hydrogeologické podmínky a ještě složitější financování,“ 
popisuje stavbu starosta Vladimír Kořen (Klidné město) 
a dodává: „Město, které se teprve nyní dostává z vysoké-
ho zadlužení, by rozhodně nemělo peníze na rekonstrukci 
v průběhu jednoho roku, a proto jsme stavbu rozdělili do 
etap. Museli jsme překonat i vážné problémy, třeba když se 
při kopání kanalizace nečekaně objevila skála.“

Rekonstrukce této další části frekventované komunikace 
trvala od září minulého roku do letošního července a za-
hrnovala dvě etapy. Naplánována byla až do letošního říj-
na. Zhotoviteli, společnosti Porr a.s., se podařilo hotovou 
stavbu předat o tři měsíce dříve. První etapa, která začala 
v září minulého roku, řešila odvodnění komunikace. To 
znamenalo vybudovat dešťovou kanalizaci od vyústění do 
toku Smrkovka po ulici Jasmínová a provizorní úpravu 
povrchu v kraji vozovky. V ulici Roklanská byla realizová-
na část splaškové kanalizace, úprava povrchu komunika-
ce včetně vybudování chodníku. Druhá etapa, která začala 
na jaře tohoto roku, řešila vybudování splaškové kanaliza-
ce a vodovodního řadu. Dokončena byla i dešťová kana-
lizace a na závěr přišlo rozšíření vozovky včetně nového 
asfaltu, vybudování jednostranného chodníku a doplnění 
veřejného osvětlení.

rozsáhlý a stavebně komplikovaný projekt 
řešil i hospodaření s vodou 
Finančně náročný projekt řešil nejen povrch komuni-
kace a budování chodníku s osvětlením. Rozsáhlý a sta-
vebně komplikovaný byl i z důvodu řešení inženýrských 
sítí a výskytu skalního masívu v nepravidelných vlnách 
téměř v celé délce rekonstruovaného úseku. Jednotná 
kanalizace, která přetěžuje čističku odpadních vod, tvoří 
zhruba 80 % kanalizace ve městě. Díky oddělení dešťové 
vody od jednotné kanalizace došlo k odlehčení čistič-
ky a stavba přispěla k lepšímu hospodaření s dešťovou 
a odpadní vodou. Odkanalizováním této ulice a zokru-
hováním vodovodních řadů došlo ke zlepšení tlakových 
pásem v Říčanech. Hlavním úkolem bylo vyřešení dešťo-
vých vod, které zaplavovaly i železniční přejezd. V I. eta-
pě se dešťové vody řešily vsakem a přepadem do příkopu, 
protože byl veřejný prostor dostatečně široký. Ve II. eta-
pě jsou dešťové vody řešeny dešťovou kanalizací a trubní 
retencí podél trati v ul. Roklanská, které jsou zaústěny až 
do toku Smrkovka.

bezpečnější cesta do školy
Právě dokončená rekonstrukce navazovala na investice 
z let předešlých. Radnice začala havarijní stav úzké a roz-
bité vozovky řešit hned od roku 2010, po postavení nové 
školy. Často zde docházelo k nebezpečným situacím jak 
pro pěší, tak i auta. Část od ulice Verdunské po křižovatku 
Jasmínová x Šípková byla realizována v letech 2013-2015. 
Stála celkem 16,6 mil. korun, z čehož spoluúčast Fondu 
pro regionální rozvoj (ROP) činila 8,6 mil. Kč. Nově do-
končená část od Jasmínové po železniční trať je zcela hra-
zena z rozpočtu města a vyšla na 26,8 mil. korun.
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beN CrISTOVaO LIVe CONCerT! 
6. září od 17:00 hodin v Kulturním centru Labuť vystou-
pí pro říčanské školáky interpret na přání – Ben Cristo-
vao přiveze do Říčan skvělou taneční show s maximální 
energii. Zazní songy Asio, Úžasná, Město, Bad girl, Po-
slední, Taktomábýt, Instagram, Nic není na stálo, Pen-
ny, Sweet Chilli a další. Město Říčany koncert připravilo 
jako dárek pro úspěšný start nového školního roku. Pro 
říčanské školáky a studenty je vstup ZDARMA. Dopro-
vod dítěte do 10 let vstupné neplatí. Ostatní se můžou 
zúčastnit se zakoupenou vstupenkou.  Předprodej vstu-
penek v KC Labuť je za cenu 250 Kč. 

Ben Cristovao se za letošní rok může 
pochlubit několika úspěchy. Získal 
například ocenění „Nejstremova-
nější skladba roku 2016“ za song 
ASIO. Píseň má aktuálně 10 milionů 
views na YouTube. Časopis Forbes jej již podruhé zařadil do 
sedmičky nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích. Je stále 
aktivním ambasadorem projektu Seznam se bezpečně, ve 
kterém se intenzivně věnuje také problematice netolismu, 
čili chorobné závislosti na komunikačních technologiích - na 
toto téma volně navazuje také jeho song Program.  K. L.

Nově dokončená část komunikace ulice 
Olivova
Nově rekonstruovaný úsek od ulice Jasmínová po trať ČD 
se rozšířil na 6,5 metru. Doplněno bylo veřejné osvětlení 
včetně nasvícení přechodu pro chodce v blízkosti křižo-
vatky Jasmínová x Šípková. Vybudování jednostranného 
chodníku přispěje k větší bezpečnosti na pěší trase od ná-
městí směrem ke škole, kterou navštěvuje na 630 dětí. Aby 
nová širší komunikace nesváděla řidiče k rychlé jízdě, bude 
právě z důvodu bezpečnosti v ulici Olivova umístěno úseko-
vé měření. To má prokazatelně preventivní vliv na chování 
řidičů a dodržování stanovené rychlosti. Po opravě a rozší-
ření komunikace po roce 2015 je rychlost projíždějících aut 
často předmětem stížností. Namátkové hlídky městské po-

licie tak nahradí technika sledující dopravu 24 hodin den-
ně. Radnice neočekává, že by tento úsek vzhledem k čet-
nosti průjezdů, byl ziskový. Od měření rychlosti si slibuje 
ukázněnější řidiče a tím větší bezpečnost pro pěší i cyklisty.

Třešně a švestky budou opět lemovat silnici
Rozsah stavby si bohužel vyžádal i pokácení třešňové 
aleje, která lemovala původní komunikaci. Prozatím byly 
zatravněny přilehlé pozemky a na podzim nebo na jaře je 
v plánu vysadit nové stromy a keře podél nového úseku. 
Těšit se tak můžete nejen na jedlé třešně, ale i švestky.
„Vím, že hodně lidí diskutovalo na internetu o kácení třešňo-
vé aleje. Stromů mně bylo také moc líto, nechceme lidem brát 
jejich vztah k rodnému městu, jejich zažitý obraz města,“ vy-
světluje starosta a pokračuje: „Alej bude na podzim obnovena. 
Naštěstí třešně a švestky rostou poměrně rychle. Takže časem 
se tvář Olivovy ulice určitě přiblíží tomu, co si lidé pamatují.“

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města Říčany

Nový a původní stav komunikace
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mateřská škola Srdíčko Říčany  
– informace k inzerci prodeje budovy
 rodičovská veřejnost v průběhu letních prázdnin zazna-
menala na budově školy banner, který ji nabízí k prodeji. 
Město Říčany má se stávajícím majitelem uzavřenou 
platnou nájemní smlouvu až do konce března 2020. Tato 
smlouva, pokud by budova změnila majitele, je i nadále 
platná a dá se říci, že takřka nevypověditelná. Můžeme 
tedy rodičovskou veřejnost uklidnit, školka až do roku 

2020 bude ve stávajících prostorách zachována. Město 
Říčany s majitelem intenzivně jedná o odkupu budovy 
a pozemků školky.
Je dobré vědět, že celý pozemek je platným územním 
plánem města Říčany vymezen pouze pro občanskou 
vybavenost, konkrétně pro školství.

Hana Špačková, místostarostka
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Informace z radnice

Změna v dokládání příjmů 
u dávky přídavek na dítě 
od 1. 10. 2017
zákonem č. 200/2017 Sb., dochází k novele zákona 
o státní sociální podpoře, jejíž první část nabývá 
účinnosti od 1. 10. 2017. Největší změnou pro klienty je 
nová úprava dokládání příjmů k přídavkům na děti, kdy je do 
budoucna nutné předkládat na Úřad práce vždy příjmy 
čtvrtletní, nikoli roční. Pro nárok na výplatu dávky od 1. 
10. 2017 je tedy nutné doložit příjem za 3. čtvrtletí 2017. 

OSPOD – rekreační 
pobyt na Šumavě
Když jsme přemýšleli, kam bychom letos vzali „naše“ děti 
na několikadenní pobyt, největší prioritou pro nás bylo, 
aby ten pobyt probíhal přes pracovní týden. Aby tak bylo 
možné rodičům odlehčit a dětem ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí zajistit příjemně strávené dny. Pak zbývala 
otázka, kam vyrazit a co tam dělat. Už dlouho jsme pře-
mýšleli o zopakování vodáckého výletu, bohužel však stav 
řeky Sázava, která by pro nás přicházela v úvahu, nebyl vů-
bec dobrý. A pak naše kolegyně přišla s nápadem, že děti 
vezmeme na Šumavu. Došlo nám, že není zapotřebí mít 
s sebou vždy nutně kola, lodě nebo něco podobného, že svůj 
účel splní naše nohy a možná ještě lépe. Měli jsme také ve-
liké štětí, protože jsme odjížděli 31.7. a vraceli se 3.8., kdy 
právě v tomto týdnu bylo moc krásné počasí. Tím bylo roz-
hodnuto, že jeden den strávíme na nedalekém nově zrekon-
struovaném koupališti ve Vimperku. Na koupališti jsme si 
všichni dali nanuk a tak pobyt chytil tu správnou letní at-
mosféru. Další den jsme vyrazili do vedlejší obce, která nese 
název Stachy. Obec je známá tím, že zde přímo na náměstí 
rostou pravé hřiby. Děti se na výlet moc těšily a na hřiby ros-
toucí v centru obce ještě víc. Letošní sucho si však vybralo 
svou daň i tady a tak jsme na vlastní oči viděli hřiby pouze 
tři. Dohromady jich za letošní rok do našeho příjezdu vy-
rostlo něco kolem devadesáti, což je velmi málo. I tak to ale 
byla milá procházka. Jedno odpoledne jsme strávili v lese, 
kousek od našeho ubytování. Postavili jsme zde mnoho do-
mečků pro skřítky a udělali talentovou soutěž v přírodním 

amfiteátru, kde i vedoucí pobytu mohli projevit svůj talent. 
Poslední večer nás již téměř tradičně čekala večerní diskoté-
ka. Děti se na ni těšily v podstatě od počátku pobytu.
Chtěli bychom velice poděkovat za štědrou finanční podporu 
Městu Říčany a stejně tak i panu Karlu Bartákovi. Bez nich 
bychom pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostře-
dí nemohli uspořádat. Veliké díky také patří paní Haně Hej-
né, která nám poskytla a zajistila ubytování a stravu. 

za OSPOD Jitka Červenková, Iva Kirejevová,  
Barbora Takáčová

Klece pro bezpečnou 
úschovu kol u škol
Klece na kola, koloběžky, longboardy, skateboardy a po-
dobná „přibližovadla“, budou od září v provozu u tří zá-
kladních škol. Město je umístilo u 1. ZŠ na Masarykově 
náměstí, 2. ZŠ Bezručova i 3. ZŠ u Říčanského lesa. Je 
to jeden z kroků, kterým se město snaží podpořit cyklo-
dopravu ve městě. Ulevit ranní dopravní špičce a posílit 
mobilitu občanů by měla i připravovaná koncepce škol-
ních autobusů. Rádi bychom touto cestou poděkovali 
akciové společnosti Česká spořitelna, která na projekt 
úschovny kol přispěla finančním darem 50.000 Kč. 
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Bezpečnost a infrastruktura

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

e-mail: mestska.policie@ricany.cz

Tel. 323 618 150  
Mob. 725 022 765

městská policie radí a informuje
Z knihy událostí
12. července, 02.50
Operátor městského kamerového dohlížecího systému si 
všímá osoby muže, který úspěšně odcizil jízdní kolo, které 
bylo zabezpečeno proti krádeži a postaveno u stojanu ve 
vnitřních prostorech rondelu na vlakové zastávce. Vypáčit 
zámek a samotné odcizení kola trvá neznámému pachateli 
krátkou chvíli. Na místo je okamžitě vyslána hlídka stráž-
níků, která po osobě pachatele a jízdním kole pátrá. I když 
odcizení kola trvá několik desítek vteřin a pachatel během 
krátké doby je schopen ujet jakýmkoliv směrem větší vzdá-
lenost, strážníci jsou úspěšní a pachatele i s odcizeným jízd-
ním kolem zadržují na Komenského náměstí. Po prokázání 
totožnosti a následným šetřením vychází najevo, že se jedná 
o osobu s bohatou trestní minulostí, která byla předchozího 
dne propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody. 
5. července, 02.50
Spáchaný dopravního přestupek, jízda po chodníku, kte-
rého se dopouští řidič vozidla v ulici K Nádraží, přiměje 
strážníky k jeho kontrole. Řidič jede ulicí Černokostelec-
ká. Styl jízdy řidiče je značně nejistý, chvílemi řidič své 
vozidlo zrychluje jako by chtěl před strážníky ujet. Stráž-
níci nabývají dojmu, že řidič vozidlo řídí pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky. Řidič je následně zastaven 
a vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů po-
třebných k řízení vozidla a je u něj provedena orientační 
dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Orientační de-

chová zkouška je u řidiče pozitivní a to s výsledkem 1,61 
promile. Na místo je strážníky přivolána Policie ČR, jeli-
kož řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu. 
26. července, 17.10
Na základě telefonického oznámení strážníci provádějí 
kontrolu ulice 17. listopadu. Zde kontrolují skupinku čtyř 
osob před prodejnou potravin. Osoby jsou zjevně viditel-
ně pod vlivem alkoholu, způsobují znečištění veřejného 
prostranství a jejich chování vůči ostatním procházejícím 
spoluobčanům je dosti nevhodné a vulgární. Osoby jsou 
strážníkům známy z osobní a místní znalosti jako osoby bez 
domova, nemajetné a požívající alkoholické nápoje. Osoby 
jsou strážníky poučeny a z místa vykázány. Poučení a vyká-
zání nestačí, jelikož se strážníci o hodinu později do místa 
vracejí, když na kamerovém dohlížecím systému je zjištěno, 
že v místě se opět nacházejí dva muži z předchozí skupinky, 
kteří vzbuzují veřejné pohoršení. Jejich nevhodné chování 
následně telefonicky strážníkům oznamuje i několik pro-
cházejících spoluobčanů. Po příjezdu strážníků na místo 
jsou muži vyzváni, aby spolupracovali. V místě dochází 
k úklidu veřejného prostranství, které svým chováním způ-
sobili, a jelikož se jakékoliv represivní řešení situace stráž-
níky např. uložením pokuty jeví u těchto osob jako zcela 
neúčelné, jsou opětovně muži vykázáni z místa. 
5. srpna, 22.18
Při kontrolní a hlídkové činnosti pozoruje hlídka strážní-
ků neosvětleného cyklistu, který jede ulicí Cesta Svobody 
a blíží se k zaparkovanému služebnímu vozidlu strážníků. 
Cyklista do služebního vozidla následně naráží a zastavuje. 
Strážníci cyklistu vyzývají k prokázání totožnosti, ten však 
sděluje, že žádný doklad prokazující totožnost u sebe nemá. 
V rámci šetření události a prováděných úkonů je z cyklisty 
cítit alkohol. Na místo je přivolána hlídka Policie ČR ke zjiš-
tění totožnosti cyklisty a dále byla u cyklisty provedena ori-
entační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Zkouška 
byla pozitivní s výsledkem 2,41 promile. Cyklista byl násled-
ně strážníky poučen, že je důvodně podezřelý ze spáchání 
přestupku o provozu na pozemních komunikacích, jelikož 
jako řidič nemotorového vozidla řídí pod vlivem alkoholu. 
Celá událost tak byla oznámena k dořešení příslušnému 
správnímu orgánu městského úřadu v Říčanech.
9. srpna, 02.15
U kruhového objezdu v ulici Pod Lihovarem si autohlídka 
strážníků všímá řidiče motorového vozidla, jehož jízda je 
značně nejistá a vozidlo se pohybuje při jízdě po komuni-
kaci ze strany na stranu. Strážníci pojali podezření, že řidič 
je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky 
a rozhodují se řidiče zastavit. Řidič je zastaven v ulici Čer-
nokostelecká. Na výzvu strážníků není schopen prokázat 
svou totožnost a orientační dechovou zkoušku na přítom-
nost alkoholu odmítá. Strážníci jsou tak nuceni na místo 
události přivolat Policii ČR. Řidič nakonec strážníkům po-
žití alkoholického nápoje přiznává a následně se již za pří-
tomnosti hlídky Policie ČR podrobuje orientační dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholu. Zkouška je s pozitivním 
výsledkem v hodnotě 1,37 promile alkoholu. Celá událost 
tak byla strážníky předána pro podezření ze spáchání trest-
ného činu přítomné hlídce Policie ČR k dořešení.  
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Vážené čtenářky a čtenáři! Dvouměsíční pauza v podobě 
letních prázdnin utekla jako voda a před vámi je další vy-
dání Kurýru! Menší děti se snad ještě těší do školy, kdežto 
ty větší se určitě nerady do školy po prázdninách vrací. To 
naši prckové zakončili prázdniny již zmiňovaným letním 
soustředěním v Josefově dole v Krkonoších. Zde si opráši-
li vědomosti a hlavně fyzičku, před podzimním zápolením 
na poli soutěžním. V měsíci září je čeká pár posledních 
letošních požárních útoků a v říjnu se už vrhnou na tra-
diční podzimní kolo požární všestrannosti. V našem sboru 
máme družstvo starších a mladších žáků. Těšíme se na je-
jich výkony a doufám, že i oni si vždy vše užívají. 
   Letošní prázdniny se zdály být poklidné, ale začátek by 
mohl mluvit o opaku! Dne 14. 7. 2017 se naše dlouholetá 
hasička, členka revizní rady, vedoucí mládeže a spojařka 
v požárním útoku Markéta Veselá rozhodla uzavřít man-
želství s naším ještě více dlouholetým hasičem, strojní-
kem, velitelem družstva, technikem strojní služby a prostě 
Honíkem Janem Rážem. Své “ano“ si řekli na říčanské 
radnici ve 12 hodin, kdy je oddal sám starosta města Vla-
dimír Kořen. Samotnému obřadu předcházela spanilá 
jízda ženicha pro svou nastávající téměř přes celé Říčany. 
Celou kolonu vedla naše prvovýjezdová TATRA 815 – pa-
třičné nazdobená. Novomanželům Veselým blahopřejeme 
a přejeme spoustu velkých radostí, nekonečnou lásku a ni-
kdy neutuchající chuť mít úctu jeden k druhému.
   Víte vůbec, jaký vozový park a techniku jako JSDH Říča-
ny máme? Dovolte mi malou osvětu. Naše prvovýjezdové 
auto a tím pádem nejvytíženější je TATRA 815 – CAS 32, 
zkratka CAS znamená cisternová automobilová stříkačka, 
tudíž její hlavní účel je ten, že má 8200 l vody, 800 l pěni-
dla, které se používá např. při dopravních nehodách, dále 
místo pro 4 hasiče a v útrobách je uložena dýchací techni-
ka, hadice, armatury, motorová pila a rozbrus, čerpadla, 
elektrocentrála, osvětlovací stožár, lopaty, košťata, vidle, 
apod. Tento vůz je vhodný na jízdu po silnici a do menšího 
terénu. Na větší prostupnost a hrubší terén máme TATRU 
148 – CAS 32, ta je ideální na požáry luk, lesů a špatně do-
stupných míst. Veze s sebou 6600 l vody a má místo pro 

3 hasiče. Další vybavení je dýchací technika, hadice, mo-
torová pila, lopaty, košťata, apod. Třetí auto je naše DVS 
Avia, slouží jako technický automobil, který se využívá 
pro přepravu osob, má kapacitu 9 míst, dále má technic-
ké vybavení, čerpadla, elektrocentrálu, atd. Čtvrtý vůz je 
Avia – ADR, alias kontejnerová, dříve se využívala k pře-
vážení nebezpečných látek, nyní je tento nosič kontejnerů 
využit hlavně k převozu motorového člunu Blesk a našeho 
dalšího kousku techniky, kterým je Fiat Kobelco – smy-
kový nakladač – známý jako bobík. Ten má své využití při 
silném větru u popadaných stromů, při povodních nebo 
sněhových kalamitách. Poslední je Škoda Felicia jakožto 
velitelský vůz. Tolik ve zkratce o našem zázemí a technice.
   Naši jednotku povolalo operační středisko koncem červ-
na na pomoc na Prahu - Západ do Řevnic, zde naše kolegy 
a místní obyvatele trápil silný déšť a vítr. Následkem toho 
bylo několik vytopených sklepů, rozvodněné potoky, které 
odnášely kameny a bláto na komunikace, popadané stro-
my apod. Naši kluci jezdili odstraňovat kamení a popada-
né větve ze silnic v okolí Všenor, dále pomáhali s odčerpá-
ním betonárky v Černošicích. Další výjezd byl 23. 7. a opět 
po přívalovém dešti, a to v blízkých Jažlovicích, bylo nutné 
prořezat pár větví, které ohrožovaly nejen kolemjdoucí, 
ale i motoristy. Druhý den nás požádali o pomoc pražští 
kolegové, když byl v Uhříněvsi nahlášen požár kuchyně 
v RD. Po příjezdu na místo události, jsme byli ponechá-
ni na místě jako záloha a po pár minutách vráceni zpět. 5. 
8. hořelo osobní auto u náměstí, 6. 8. byl nahlášen požár 
odpadkového koše na nástupišti říčanského nádraží. 8. 8. 
kolem půl druhé ráno jsme vyjeli k požáru třech dodávek 
a následně domu na okraj Březí. Zde jsme již z dálky na 
noční obloze viděli, že požár nebude malý, proto krajské 
operační středisko zvedlo i naší druhou cisternu. Ihned po 
příjezdu byli naši členové dosazeni na útočné proudy v dý-
chací technice a cisterna doplňovala vodu do ostatních 
vozů, dále tvořila kyvadlovou dopravu pro vodu. Na místě 
zasahovala i výšková technika, po lokalizaci bylo nutné 
rozebrat střechu, která stále vykazovala vysokou teplotu. 
Tento noční požár, byl opět úkazem, co oheň dokáže a jak 
rychle je potřeba postupovat. Obrovský dík patří všem 
zasahujícím hasičům, hlavně v situaci, že celou noc hasili 
a pak ráno museli pokračovat do svých zaměstnání.

Krásné září a zbytek příjemně prožitých slunných dnů 
přeje Dominik Pokorný, jednatel SDH Říčany

Co nového u hasičů
www.sdhricany.cz

16. srpna, 03.45
Strážníky při kontrolní a hlídkové činnosti zaujalo zapar-
kované vozidlo v ulici Jiráskova, jehož řidič se dopouštěl 
přestupku, jelikož vozidlo stálo v jednosměrné ulici v pro-
tisměru. Před přiléhající provozovnou baru stála skupinka 
osob, z níž se strážníkům sám přihlásil řidič vozidla, který 
sdělil, že ve spěchu takto zaparkoval a v baru následně již 
požil alkoholické nápoje. Řidič byl zjevně pod vlivem al-
koholu a strážníci jej upozornili, aby v žádném případě do 
vozidla nenastupoval a neřídil jej, a to ani za účelem jeho 
přeparkovaní. Zhruba o hodinu později strážníci opět re-
gistrují řidiče vozidla stojícího před provozovnou baru 

a opakovaně jej upozorňují, aby do vozidla nenastupoval 
a neřídil jej, jelikož je viditelně stále pod vlivem alkoholu. 
Za necelých pět minut kdy strážníci místo opustili, muž na-
sedá do vozidla a projíždí jednosměrnou ulicí v protisměru 
přímo ke služebnímu vozidlu strážníků. Řidič je zastaven 
a vyzván k prokázání totožnosti a předložení dokladů po-
třebných k řízení vozidla. Následně je u řidiče provedena 
orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozi-
tivním výsledkem 2,51 promile. Řidič je strážníky předán 
pro podezření ze spáchání trestného činu přivolané hlídce 
Policie ČR k provedení dalších opatření a úkonů. 
Jindřich Joch, zástupce vedoucího Městské policie Říčany  
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Křivouš kořenující     
Campsis radicans

Možná vás v létě zaujala neobvyklá 
popínavá rostlina s nápadnými oran-
žovými květy trubkovitého tvaru. Je 
to křivouš kořenující, často nazývaný 
trubač kořenující.
Opadavé liány rodu křivouš repre-
zentují jen dva druhy. Kromě popiso-
vaného křivouše kořenujícího známe 
ještě méně pěstovaný čínský křivouš 
velkokvětý (C. grandiflora). 
Křivouš kořenující pochází ze Sever-
ní Ameriky. Původní je v jihovýchod-
ní části USA mezi Texasem, Floridou 
a Pensylvánií, později byl rozšířen do 
dalších států. V Evropě se začal pěs-
tovat od roku 1640.
Liána se pne do výšky 10 až 15 met-
rů. Kmínek, který kryje rozbrázděná 
kůra, se bohatě větví. Na starších 
větvích vyrůstají vzdušné příchytné 
kořeny. Složený list sestává ze 4 až 6 
párů vstřícně vyrůstajících lístků a vr-
cholového listu. Vejčité zašpičatělé 
lístky mají více či méně zubatý okraj.
Květy vyrůstají po 3 až 12 na koncích 
mladých větévek. Vzhledem k jejich 

tvaru nepřekvapí, že hlavní původní 
opylovači jsou kolibříci. Květy vykvé-
tají od července do září. Po opylení, 

ke kterému u nás nedochází nepříliš 
často, se vyvíjí dlouhé hnědé tobolky. 
Ty se ve zralosti otvírají 2 chlopněmi 
a uvolňují několik stovek křídlatých 
semen.
V Říčanech je křivouš občas k vidění, 
jak porůstá zdi, ploty nebo pergoly. 
Na obrázku z Rýdlovy ulice se pne po 
jižní straně domu. To je doporučená 
poloha pro výsadbu, protože v chlad-
ných zimách může promrzat.
Byly vyšlechtěny různé kultivary se 
žlutými květy, keřovitým vzrůstem, 
brzkým kvetením apod. Vyskytuje 
se také křivouš křížený (Campsis × 
tagliabuana), což je kříženec americ-
kého a čínského druhu. 

 Jakub Halaš
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Na Dvorek za zvířátky 
Kdy: NOVĚ středa 16:00-17:00  
(září-říjen, duben-červen)
první podzimní setkání bude 20. 9. 
2017
Zveme vás na Dvorek naproti muzeu 
na pravidelné setkávání pro rodiče 
s dětmi.  Děti si budou moci pohla-
dit králíky a nakrmit slepice z ko-
munitního chovu Ekocentra Říčany. 
Při každém setkání se dozvíme něco 
nového, zahrajeme si hry, někdy si 
i něco vyrobíme.  Není potřeba do-
cházet pravidelně, přidejte se k nám 
kdykoli. Jednorázový vstup je za 50 
Kč na rodinu. Peníze ze vstupného 
používáme na úhradu krmení a vete-
rinární péče.
V případě trvalého deště se kroužek 
ruší.

Na setkání se těší 
Marie Tvrdoňová

Křižák pruhovaný
Neodmyslitelným fenoménem naší 
pozdní letní přírody je dnes jeden 
z nejhojnějších druhů pavouků – 
křižák pruhovaný (Argiope bruen-
nichi). Často při svých procházkách 
v přírodě nebo na svých zahradách 
narazíte v bylinném porostu na vý-
razně žlutočerně pruhovaného pa-
vouka, připomínajícího vosu nebo 
sršeň. Pavouk sedí ve středu kolo-
vité sítě, která je opatřena silnějším 
pruhem vláken (tzv. stabilimen-
tem). Při jakémkoliv vyrušení do-
káže pavouk síť prudce rozkmitat, 

takže ho možný predátor vidí 
rozostřeně. 
Na obrázku vidíme číhající 
samici křižáka pruhovaného. 
Samice dorůstají velikosti až 
2 cm. Naproti tomu samečci 
tohoto druhu často v přírodě 
unikají pozornosti, protože 
jsou jednak výrazně menší 
(jen 4–6 mm) a jednak ne-
nápadně zbarvení. Navíc se 
drobný samec během kopula-
ce pravidelně stává kořistí své 
partnerky. Po kopulaci upřede 
samice poblíž své sítě jeden až 
pět kokonů, kde ukrývá vajíč-
ka, z nichž se ještě na podzim 
líhnou mláďata, která tu, chrá-
něna před mrazem, přezimují. 
Samice hynou v průběhu 
října. Na jaře mláďata kokon 
opouštějí a rozlézají se po oko-
lí. Během dvou až třech měsí-
ců dospívají. 
Je to zajímavý druh pavouka. Ještě 
donedávna byly známé pouze ojedi-
nělé nálezy z jižní Moravy. V Čechách 
se druh poprvé objevil v roce 1991, 
a to ve vojenském újezdu Mladá u Mi-
lovic. Od té doby se velice rychle šířil 
po celém našem území, především na 
otevřených nezastíněných stanoviš-
tích v různých nadmořských výškách. 
Důvodem jeho postupu jsou zřejmě 
změny globálního klimatu. Teplejší 
roky, spolu s mírnějšími zimami tak 
zapříčinily expanzi (zvětšování are-
álu výskytu) tohoto pavouka a jeho 

šíření z jižní Evropy do severnějších 
oblastí. 
Jak je to s jedovatostí křižáka pruho-
vaného? I tento pavouk má ve svých 
drobných chelicerách (klepítkách) 
jed, ale podobně jako většina našich 
pavouků s nimi nedokáže prorazit 
lidskou kůži. Navíc je jeho jed pro 
člověka zcela neškodný, tudíž by 
se nic nestalo, ani kdyby dokázal 
kůži „prokousnout“. Pokud ho tedy 
v těchto dnech objevíte třeba na vlast-
ní zahradě, můžete bez obav obdivo-
vat jeho půvab.

Lenka Kubcová
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Krizová pomoc bude nově v modrých 
dveřích Říčany
Od října bude tato 
poslední dobou velmi 
vyhledávaná služba 

nově v Říčanech. Trápí vás něco? Sta-
lo se něco vážného a netušíte, jak to 
dál řešit? Máte psychické problémy, 

se kterými si nevíte rady? V Modrých 
dveřích se vám bude věnovat školený 
pracovník a pokusí se s vámi najít ře-
šení, jak náročnou situaci zvládnout.  
Můžete přijít každý den od 8 do 15.30. 
Krizovou pomoc najdete do konce září 

v Kostelci nad Černými lesy, náměstí 
Smiřických 39 a od října v Říčanech 
v ulici Tyrše a Fügnera 105/7. Tato 
služba je anonymní a je zdarma. Tele-
fony do Modrých dveří jsou 606 603 
115 a 606 600 275.
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Říčanští hasiči v Olivově léčebně  
Dne 20. 7. 2017 se uskutečnila 
ukázka požární techniky a tech-
nických prostředků pro naše 
pacienty. Akce se konala před 
budovou a účastnilo se jí přibliž-

ně 70 dětí různých věkových skupin. Profesionální hasiči ze 
stanice Říčany pro nás připravili čtyři stanoviště, kde jsme 
se dozvěděli zajímavé informace o jejich činnosti a práci. 
Názornou ukázkou předvedli, jakou při zásazích používa-
jí osobní výstroj a výzbroj včetně protichemických obleků 
a dýchací techniky. Další ukázkou byla první laická pomoc 
za použití zdravotnických pomůcek. Na několika „dobrovol-
nících“ byly předvedeny fixační pomůcky jako krční límec, 
celotělová vakuová matrace a různé druhy transportních 
nosítek. Zejména kluky zajímalo hydraulické vyprošťovací 
zařízení používané při vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel. Poté proběhl hasební zásah, kdy si děti (i dospělí) 
vyzkoušeli použití vodního útočného proudu a dostřik na 
cíl. Největším lákadlem byl bezesporu nafukovací stan, kte-
rý představoval pokoj v bytové jednotce naplněn zplodinami 
hoření. Pomocí vyvíječe kouře byl celý stan zakouřen a před-
stavoval situaci při požáru v uzavřeném prostoru. Do stanu 
mohli všichni nahlídnout a dle vlastního uvážení jej projít. Na 
závěr jsme se mohli podívat do termokamery, která hasičům 
slouží k rychlému vyhledání skrytých ohnisek požáru, k vy-
hledávání osob při požárech a lepší orientaci v zakouřených 
prostorech. Cílem této ukázky bylo navodit stav, jak bychom 
se mi sami zachovali v situaci, kdyby k požáru došlo u nás 
doma, ve škole, v zaměstnání.
Při závěrečné prohlídce celého objektu říčanští hasiči pro-
hlédli příjezdové komunikace, nástupní plochu PO, vnitř-
ní zásahové cesty, seznámili se s uzávěry médií – plyn, 
voda, elektro a také s prostory pro ubytování.

Říčanským hasičům chceme touto cestou poděkovat za 
jejich zajímavé ukázky a také za jejich náročnou každo-
denní práci pro nás všechny. 
Děkujeme  Olivova dětská léčebna

Životní prostředí a zdraví

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S.

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA 
V ŘÍČANECH 

PŘIJME PRIMÁŘE/KU 
A LÉKAŘE/KU PEDIATRA

Těšíme se na odborníka a nadšence v jedné osobě, 
který spolu s naším zapáleným týmem bude chtít 

pokračovat ve smysluplné práci manželů Olivových.

NABÍZÍME:
 velký prostor k rozvoji a seberealizaci
  práce s dětmi v příjemném a klidném 

prostředí Olivovy léčebny
 možnost ubytování v areálu léčebny
 nadstandartní fi nanční ohodnocení
 skvělé pracovní podmínky

Bližší informace: Olga Trnková, personalista, 
tel: 602 627 741, email: personal@olivovna.cz
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V Říčanech roste zájem o krátkodobé 
hospitalizace

Nemocnice Říčany nabízí kromě standardních hospi-
talizací i krátkodobé pobyty v řádu několika dní. Jedná 
se například o hospitalizace po endoskopických výko-
nech na zažívacím traktu, podání transfúzí u anemic-
kých pacientů nebo po vyšetření srdce a cév.
Délku běžných hospitalizací na lůžkovém oddělení větši-
nou pacienti ovlivnit nemohou. Záleží na konkrétním je-
dinci a samotné nemoci či úrazu. Říčanská nemocnice ale 
nabízí i krátké hospitalizace trvající jen několik dní. Jedná 
se o hospitalizace terapeutické a diagnostické. Největší 
objem zaujímají operační hospitalizace týkající se jedno-
denní péče na lůžku. Ty se zaměřují na operace provádě-
né laparoskopickou či klasickou techniku a jde například 
o operace žlučníku, slepého střeva, kýly, křečových žil, he-
moroidů nebo tukových nádorů. Za několik hodin po pří-
chodu do nemocnice je pacient operován a v závislosti na 
typu a rozsahu zákroku může jít během jednoho až dvou 
dnů domů. Tento způsob léčby nejen výrazně zkracuje 
dobu pobytu pacienta v nemocnici, ale minimalizuje pře-
doperační stres a snižuje riziko komplikací. „Krátkodobé 
hospitalizace provádíme také na interním oddělením říčan-
ské nemocnice, a to zejména po endoskopických výkonech 
na zažívacím traktu, při podávání transfúzí u anemických 
pacientů nebo infuzní terapie při akutních stavech. Využí-
váme ji ale také u elektrické kardioverze pacientů s fibrilací 

síní, tedy během výkonu, který se používá k léčbě některých 
poruch srdečního rytmu,“ uvedl primář interního oddělení 
říčanské nemocnice Jan Kykal. Z diagnostických krátko-
dobých hospitalizací jde především o zajištění pacientů 
po analgosedaci při endoskopických vyšetření, což je 
speciální anesteziologická technika navozující pacientovi 
hluboký spánek, a příjem pacientů k provedení vyšetření 
srdce a cév ve spolupráci s okolními nemocnicemi. Pro-
gram krátkých diagnosticko-terapeutických pobytů se tak 
neustále rozrůstá. 
Více na www.nemocnice-ricany.cz

přijme:
  Lékař chirurgické ambulance
  Lékař pro interní oddělení - absolvent
  radiologický asistent
  Vedoucí laborant s biochemickou atestací
  Všeobecná sestra pro domácí péči
  Řidič převozové sanity

Podrobnější informace o nabízených 
pracovních pozicích poskytne hlavní sestra 

Mgr. Iveta Čermáková 
tel: 607 079 754

iveta.cermakova@nemocnice-ricany.cz

přijme:
  Lékárník do lékárny 
  Farmaceutický asistent

Podrobnější informace o nabízených 
pracovních pozicích poskytne 

hlavní sestra Mgr. alena Eliášová 
tel: 720 042 783, 

lekarna@nemocnice-ricany.cz
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Pro seniory

Horké letní období s extrémními 
teplotami dokáže pořádně zatížit 
každého člověka, seniory o to více. 
I proto měl letní režim v Domově 
seniorů Pod Kavčí Skálou pomalejší 
tempo a většina aktivit se odehráva-
la hlavně v prostorách domova a na 
zahradě,  ve stínu stromů a pergoly.

V červenci uspořádali zaměstnanci 
domova pro své klienty zahradní 
grilování a pro dobrou náladu jim 
zahrály a zazpívaly tolik oblíbené 
Heligonky z Ondřejova, z nichž na-
vzdory jejich ročníku narození proudí 
tolik živoucí energie, že by se od nich 
mnozí mladí mohli učit. 

Domov Pod  
Kavčí Skálou

ELEKTROVOZÍKY  
K ZAPŮJČENÍ
Domov Pod Kavčí Skálou v Říčanech 
nabízí seniorům k bezplatnému 
krátkodobému i dlouhodobému 
zapůjčení dva elektrovozíky.
zájemci se můžou o podmínkách 
informovat zde: domov Pod Kavčí 
Skálou, Marie Pujmanové 2045,  
tel.  608 041 545,  
reditel@domovpks.cz

Ještě týž týden 
v neděli bude Do-
mov Pod Kavčí 
Skálou nositelem 
zábavy nejen pro 
obyvatele Do-

mova, ale i pro širokou veřejnost. Ve 
spolupráci se spolkem Báječných žen 
v běhu organizuje Běh pro Domov 
Pod Kavčí Skálou a výtěžek z této 
akce půjde na zpestření a zkvalitně-
ní života seniorů v tomto zařízení. 
Kromě hlavního 6 km závodu, který 
povede krásným prostředím Říčan-
ského lesa, si mohou zazávodit i děti 
na 100, 200 a 400 m trati dle věku.  
Záštitu na závodem převzala k velké 
radosti organizátorů paní místosta-
rostka města Říčany Hana Špačková. 
Závodníky přijede podpořit i neja-
traktivnější běžecký pár tohoto roku 
Kašparová-Velička, oba Mistři ČR 
v ultratrailu 2017 a aktuálně vítězové 
Kladenské dvanáctihodinovky. Kate-
řina Kašparová je dokonce držitelkou 
národního rekordu na dvanáctihodi-
novce. Těšíme se na rozhovor s nimi, 

mají ostatním běžcům hodně co dát.  
Partneři závodu chystají pro účastníky 
hezké dárky do cen a do tomboly. Bě-
hem závodu bude probíhat zajímavý 
doprovodný program, návštěvníci 
se budou moci podívat například na 
profíky v provazochodectví, ochutnat 
něco z dobré kuchyně Báječných žen 
v běhu, dát si dobrou kávu a hlavně 
budou moci fandit závodníkům nebo 
vyhrát v bohaté tombole. Část dárků 
do tomboly vyrábí babičky z Domova, 
takže když budete mít štěstí, můžete 
vyhrát třeba domácí marmeládu nebo 
bylinkový sirup. Děti, které nebu-
dou chtít závodit, mohou vysoutěžit 
drobné ceny za účast v interaktivních 
hrách, jako je hod na cíl či megamiká-
do. Bude otevřena i nesoutěžní senior-
ská kategorie na 50 m, rodiny mohou 
přijít podpořit své dědečky a babičky 
v chodeckém či vozíčkárském klání. 
Každý si v neděli 17. 9. může přijít na 
své a strávit tak příjemnou neděli na 
akci, která má smysl a která se bude 
líbit jak jedincům, tak i rodinám. Re-
gistrace na závod probíhají na www.

behprodomovpodkavciskalou.cz. 
Budeme se na vás těšit. Pokud byste 
na závodě chtěli spolupracovat či po-
máhat jako dobrovolníci, kontaktujte 
zástupkyni ředitele domova Petru Su-
chánkovou na zastupce@domovpks.
cz či na 603 812 913. Děkujeme.

Oproti klidnému létu čeká Domov 
Pod Kavčí Skálou doslova nabitý 
podzim. V září se obyvatelé domova 
mohou těšit na každoroční Sportov-
ní hry, které Domov pořádá a v nichž 
budou soutěžit v různých disciplí-
nách s týmy ze spřátelených domovů.  
Senioři z Kavčí Skály už poctivě tré-
nují postupně ve všech disciplínách, 
mezi nejoblíbenější patří variace na 
rybolov „Chyť si svou láhev“ a „Oklu-
žák ploský“. Nevíte, co to je? Přijďte 
se na soutěžící 12. 9. podívat.  Pro le-
tošní ročník Sportovních her přislíbi-
la svou účast i paní radní pro sociální 
věci Středočeského kraje Jaroslava 
Němcová a všichni v domově se na 
vzácného hosta už těší. 

BĚH PRO DOMOV
POD KAVČÍ SKÁLOU
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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:
Cvičení na židlích a Zdravotní jógová cvičení – tyto pra-
videlné akce budou začínat v průběhu září a října každé úte-
rý od 18 do 20 hodin.
Měření hladiny cukru a tuku v krvi – každý třetí čtvrtek 
v měsíci 8:30 – 9:30 hodin.
Kavárnička – každý třetí čtvrtek v měsíci od 15:00 hodin.

Akce:
n 9. září, sobota – Prohlídka hradu Choustník, Kozího 
hrádku a návštěva velbloudí farmy
Jednodenní autobusový zájezd. Prohlídka Choustníku, Kozí-
ho hrádku a velbloudí farmy v Chýnově. Příspěvek účastníků: 
250,- Kč (obsahuje dopravu, pojištění, vstupné, tištěný mate-
riál). Místo a čas odjezdu: 7:15h aut. zastávka K Žel. stanici, 
7:20h aut. zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova, 7:30h 
aut. zastávka Masarykovo nám. 
n 13. – 14. září – Jižní Morava – Višňová (Znojemsko)
Dvoudenní autobusový zájezd do oblasti Znojemska. Pro-
hlídka kulturních a přírodních památek oblasti. Návštěva ro-
dinného Adámkova vinařství v obci  Višňová (vinařství i obec 
je známá z filmu BOBULE). Příspěvek účastníků: 1640,- Kč 

(obsahuje dopravu, ubytování se snídaní, vstupné, pobyt ve 
sklípku včetně studené večeře a ochutnávky vín, pojištění, tiš-
těný materiál). Místo a čas odjezdu: 8:00h aut. zastávka K Žel. 
stanici, 8:05h aut. zastávka Rychta, 8:10h aut. zastávka Suko-
va, 8:15h aut. zastávka Masarykovo nám. 
n 16. září, sobota – Výstava Zahrada Čech, Litoměřice
Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic, v jehož rámci 
můžete navštívit výstavu Zahrada Čech, popř. město, jeho pa-
mátky popřípadě krytý plavecký bazén. Příspěvek účastníků: 
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 21. září, čtvrtek – Kavárnička
Místo: DPS Senior – jídelna. Začátek: 15:00h. Na Kavár-
ničce bude prezentováno SOS tlačítko – osobní GPS lo-
kátor pro seniory (a nejen pro ně – lze ho využít i i jako 
ochranu dětí nebo pro hlídání domácích mazlíčků). 
V každém případě se na vás těšíme při povídání u kávy či 
čaje. Vstup zdarma.
n 2. října, pondělí – Setkání s hudbou 
Místo: Kulturní centrum Labuť Říčany. Začátek: 14:00h. 
Akce se koná u příležitosti oslav Mezinárodního dne se-
niorů Tentokrát se můžete těšit na Magdu a Honzu. Na 
programu bude také „Překvapení pod plachetkou“ – tom-
bola. Vstup zdarma, přijďte se pobavit a strávit příjemné 
odpoledne plné hudby.

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) je třetí čtvrtek v měsíci od 10:30 do 12:00 h. 

Léto budiž pochváleno! Krásné letní dny 
jsme prožili aktivně – stále probíhalo pra-
videlné měření hladiny cukru a cholestero-
lu, a navštívili jsme zámek v Louňovicích 
pod Blaníkem. Tam nás čekala také skvělá 

přednáška o včelách v místním Muzeu včelařství a procház-
ka na jedno z našich památných míst – vrch Blaník. Počasí 
nám přálo, bylo slunečno a přitom ne horko, což jsme uví-
tali hlavně při „vysokohorské“ túře. A jako každý rok, ani 
letos jsme nemohli nenavštívit České Budějovice a výstavu 
Země Živitelka. Péče o seniory ale neobnáší jen tyto volno-
časové aktivity, ale také jsme pro vás připravili další rozší-
ření služeb – pomoc při obsluze mobilního telefonu nebo 
počítače (notebooku). Chápeme, že současná technika 
je docela náročná, a tak nabízíme, že v případě nejasnosti 
v práci s těmito zařízeními přijedeme k vám a pomůžeme. 
Pro tuto službu jsme navázali spolupráci se studenty Střed-
ní průmyslové školy v Praze, obor informační technologie. 
A ještě nás čeká i kurz pro chytré telefony – více informací 
v rámečku. Těšíme se na vás.

Irena Moudrá, předsedkyně správní rady

Pro seniory

Kurz pro seniory 
„Začínáme s chytrým telefonem“
Kurz je určen pro začínající nebo mírně pokročilé 

uživatele chytrých telefonů se systémem android. Na kurzu 
se naučíte efektivně používat váš chytrý telefon, nastavit 
si jej podle vašich požadavků, synchronizovat data 
s počítačem, používat uložiště, sdílet dokumenty s dalšími 
uživateli, nastavit si a používat e-mail, spravovat kontakty, 
používat kalendář, navigaci, fotografovat a nahrávat videa, 
seznámíte se s nejpoužívanějšími aplikacemi a naučíte se 
stahovat další aplikace. Kurz pořádá Seniorcentrum Říčany 
ve spolupráci s Městem Říčany a dPS Senior Říčany. Bližší 
informace získáte na webových stránkách pořadatele nebo 
v kanceláři Seniorcentra Říčany. Lektorem je Jiří Maček. 
začínáme v sobotu 7. října 2017 od 14 hodin v jídelně dPS 
Senior Říčany na Komenského náměstí 1850. 
Přihlášení a úhrada příspěvku ve výši 50,- Kč za celý kurz 
(v ceně je zahrnuto lektorné, občerstvení). Přihlášky přijímá 
Irena Moudrá do 20. září 2017 (tel. 732 383 424, e-mail: 
seniorcentrumricany@centrum.cz). co si s sebou vzít? 
Kromě dobré nálady a chuti naučit se novým věcem, také 
chytrý mobilní telefon, poznámkový blok a psací potřeby. 
Těšíme se na vás!

Kurz pro seniory  
„Začínáme s chytrým telefonem“ 

Kurz je určen pro začínající nebo mírně pokročilé uživatele chytrých 
telefonů se systémem Android. Na kurzu se naučíte efektivně používat váš 
chytrý telefon, nastavit si jej podle vašich požadavků, synchronizovat data 

s počítačem, používat uložiště, sdílet dokumenty s dalšími uživateli, nastavit si a používat e-mail, 
spravovat kontakty, používat kalendář, navigaci, fotografovat a nahrávat videa, seznámíte se 
s nejpoužívanějšími aplikacemi a naučíte se stahovat další aplikace. Kurz pořádá Seniorcentrum 
Říčany ve spolupráci s Městem Říčany a DPS Senior Říčany. Bližší informace získáte na 
webových stránkách pořadatele nebo v kanceláři Seniorcentra Říčany. Lektorem je Jiří Maček. 
Začínáme v sobotu 7. října 2017 od 14 hodin v jídelně DPS Senior Říčany na Komenského 
náměstí 1850. 
Přihlášení a úhrada příspěvku ve výši 50,- Kč za celý kurz (v ceně je zahrnuto lektorné, 
občerstvení). Přihlášky přijímá Irena Moudrá do 20. září 2017 (tel. 732 383 424, e-mail: 
seniorcentrumricany@centrum.cz). Co si s sebou vzít? Kromě dobré nálady a chuti naučit se 
novým věcem, také chytrý mobilní telefon, poznámkový blok a psací potřeby. 

Těšíme se na vás!

Ten kurz pro seniory bych opotřebovala zveřejnit takto v rámečku, aby to nezapadlo mezi normální text. Šlo by to?
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Říčanská rada starších  
– více členů a více témat
Dne 22. června se sešla, tentokrát o něco početnější, 
Rada starších, aby projednala poměrně široké spekt-
rum námětů, které by její členy zajímaly, nebo problé-
mů, které by členové rady rádi viděli řešené.
Hned v úvodu se představila Magda Třebická z Klubu 
seniorů v Mnichovicích a promluvila o aktivitách jejich 
klubu a také o tom, že by mnichovičtí měli zájem o sdílení 
zkušeností, názorů a informací seniorům z širšího říčan-
ského okolí. Jednalo by se o nabídky na účast na připravo-
vaných vzdělávacích, kulturních, rehabilitačně sportov-
ních, turistických a podobných aktivitách.
V této souvislosti pak vystoupila Jana Kolorosová ze spol-
ku obcí Ladův kraj s informací, že by v dohledné době 
měly být modernizovány webové stránky Ladova kraje 
a vytvořena virtuální informační centrála pro seniory z re-
gionu (těch, kteří jsou organizováni v různých spolcích 
a klubech, stejně jako těch, kteří mají zájem o nějakou akci 
a nejsou nikde registrováni). Projekt informační Platfor-
my 50+ by měl tedy propojit seniory Ladova kraje.
Z diskutovaných věcí asi největší část byla věnována plá-
novanému projektu Seniortaxi, kde členové Rady starších 
projednávali seznam cílových bodů, kam by taxi mělo 
zajíždět (typově například, nákupní centra, lékařské or-
dinace, nádraží, náměstí, atd.) a o časových a finančních 
parametrech této služby. 
Z návrhů, které se objevily na červnovém zasedání Rady 
starších, stojí určitě za zmínku také zájem seniorů setkání 
nebo školení ve spolupráci s městskou policií o bezpeč-
nosti seniorů. Jako hlavní témata školení byly navrhovány 

např. způsoby obrany proti pokusům o podvodná jednání, 
obrana před okradením, doporučení k zabezpečení obydlí, 
informace o možnostech rychlého přivolání pomoci atd.
Na závěr proběhla diskuse o moderních technologiích 
a způsobech, jak je co nejvíce přiblížit seniorům. Město 
na základě této diskuze připravilo pilotní školení k ovládá-
ní mobilní aplikace Říčany v mobilu (11. 9. od 14.00 hod. 
v jídelně DPS, Komenského náměstí 1850, Říčany). A jsem 
rád, že nezůstává u tohoto školení, ale že například Senior-
centrum Říčany nabízí seniorům pomoc při seznámení se 
s moderní technikou (více na jiném místě v tomto Kurýru).
Další setkání Rady starších je naplánováno na 14. září 
2017 v 9,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ  Masarykovo 
nám. 53. v Říčanech (2. patro). Přijďte, těším se na setká-
ní s vámi.

Zdeněk Hraba, místostarosta (STAN/Klidné město)  

Pro seniory

POZVáNKa PrO SeNIOry
Na přání rady starších jsme ve spolupráci s DPS připravili 

školení pro seniory. Představíme vám, jak naše aplikace Říčany 
v mobilu funguje, a naučíme vás ji používat. Délka školení by 

neměla přesáhnout jednu hodinu. Jste srdečně zváni!

Školení pro seniory  
– mobilní aplikace Říčany v mobilu

Termín: pondělí 11. 9. 2017 od 14.00 hod.
Místo: jídelna dPS, Komenského náměstí 1850, Říčany
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Přihlásit se můžete sami, nebo tak mohou učinit vaši rodiče, 
spolužáci, sourozenci ale i učitelé nebo trenéři!  

Tak neváhejte! Další informace a přihlášku najdete na 

www.zlatyorisek.cz/stredoceskykraj 
Ale jen do 24. září 2017!

Akce se koná pod záštitou:

ZLATÝ OŘÍŠEK 
Středočeského 
kraje 2017

Začíná 7. ročník soutěže
pro šikovné a nadané děti 

Jsi výborný sportovec, hudebník, tanečník nebo výtvarník? 
Vynikáš i v netradičních oborech? Získáváš ceny, medaile, 
uznání? Pro tebe je tu soutěž Zlatý oříšek!
Tři vítězové krajského fi nále získají nejen fi nanční podporu 
pro svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni 
do celonárodního kola, které vrcholí novoročním televizním 
pořadem Zlatý oříšek 2017!

Jsi výborný sportovec, hudebník, tanečník nebo výtvarník? 
Vynikáš i v netradičních oborech? Získáváš ceny, medaile, 
uznání? Pro tebe je tu soutěž Zlatý oříšek!
Tři vítězové krajského fi nále získají nejen fi nanční podporu 
pro svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni 
do celonárodního kola, které vrcholí novoročním televizním 

Slavnostní fi nále se koná 8. 10. 2017 od 10 hodin 
v Kulturním centru Labuť v Říčanech. 

              ŘÍČANY 2017  

do celonárodního kola, které vrcholí novoročním televizním 

Jsi výborný sportovec, hudebník, tanečník nebo výtvarník? 
Vynikáš i v netradičních oborech? Získáváš ceny, medaile, 

 získají nejen fi nanční podporu 
pro svou další činnost, ale budou navíc automaticky zařazeni 
do celonárodního kola, které vrcholí novoročním televizním 



Pro děti a rodiče

Centrum primárních programů  
pro školy, děti a rodiny
POLOVINA ROKU ZA NÁMI  
A JAK TO U NÁS VYPADÁ? 
Dopravní výchovy pro 4. třídy, kterou realizujeme ve spolu-
práci s BESIP – Ministerstvem dopravy a městem Říčany se 
na jaře zúčastnilo rekordních 40 tříd z 22 škol z regionu Ří-
čany! Výuka se nejprve odehrávala ve škole (leden – březen), 
kde každé třídě byly věnovány 2 hodiny ve škole a poté na 
dětském dopravním hřišti (duben – červen), kde děti měly 2 
hodiny teorie a 2 hodiny praxe. 739 dětí se projíždělo na kole 
a 658 z nich obdrželo průkaz cyklisty – splnění testu a prak-
tické jízdy na kole. Na jaře jsme nově zorganizovali i bez-
platnou výuku pro říčanské MŠ. Do projektu se přihlásily 4 
říčanské mateřské školky, zapojeno bylo 9 tříd ve 14 setkání.  
Dlouhodobá primární prevence a interaktivní semináře 
– o důležitosti prevence na školách snad již nikdo nepochy-
buje, proto i tento projekt má krásná čísla ve statistikách. 
Při preventivních programech na 1. a 2. stupni ZŠ s dětmi 
diskutujeme na témata týkající se rizikového jednání např. 
legální a nelegální drogy, nelátkové závislosti včetně neto-
lismu a závislosti na FB, partnerství a sexualita, právní po-
vědomí, kyberšikana a bezpečného internetu, první pomoci 
a odpovědnosti při rizikových sportech, vztahy ve třídě 
a prevence šikany atd. Důraz je kladen na diskusi, prožitek, 
skupinovou dynamiku. Do projektu dlouhodobé prevence 
(3 – 4 setkání s každou třídou za rok) se zapojilo 6 škol – 49 
tříd, celkem bylo zrealizováno od ledna do června 2017 104 
programů a zapojeno bylo 1086 dětí. Jednorázové seminá-
ře si vyžádalo 11 škol – 48 tříd, celkem 55 setkání a zapo-
jeno 1062 žáků. Preventivní programy jsou financovány 
z MŠMT, Středočeského kraje a příspěvků škol.
Léto bylo ve znamení příměstských táborů. Letošní turnusy 
byly extrémně nabité. Celkem 58 tajných agentů se účastnilo 
ve 2 výcvikových táborech FBI humanitárních, výzvědných, 
útočných a diplomatických misí a mimo jiné zachraňovali 
osobu trpící spavou nemocí. Výcvik fyzických dovedností, 

vyjednávání, cyklo výcvik, průzkum Benešova, dobývání 
Hlásky, koupání, hry, zmrzlina - to vše k táborům patří. Díky 
všem a těšíme se na příště! Tábor byl konán za finanční pod-
pory Nadace ČEZ, Středočeského kraje i města Říčany.
A co náš čeká od září? Kromě dopravní výchovy a primár-
ní prevence také programy první pomoci pro 1. a 2. stupeň 
ZŠ se zaměřením na praktické dovednosti – od základního 
ošetření až po neodkladnou první pomoc a téma adrenalinu 
a rizikových sportů (za finanční podpory Ministerstva zdra-
votnictví ČR) a také 6. ročník akce Bezpečně na kole pro 
zapojené školy dne 21. 9. 2017 na dopravním hřišti. Nově 
se zaměřením na kamion na silnici – tlakové vlny, slepé úhly 
apod. Máme nového partnera – PPL. Akce je spolufinanco-
vána městem Říčany, BESIP a MZČR. 
Sledujete nás na FB Cesta integrace  
a www.cestaintegrace.cz

Markéta Hubínková, Cesta integrace, o.p.s.

 
 

 

                                           2017 

 
 

 

 čtvrtek 21. září 2017 
 8:30 – 12:30 

 dětské dopravní hřiště v Říčanech 

 

 

 

 
 Akce konaná v rámci Evropského týden mobility 

---------------------------------------------------------             
Organizátor akce         Spoluorganizátor  Donátoři 

 

6. ročník bezpečnostně preventivní akce  

pro žáky 3. tříd  

říčanských základních škol 

Co tě čeká? 
dopravní soutěže o ceny    jízda na koloběžce 

 dopravní značky                    opilecké brýle 
 kamion na silnicích + prohlídka 

 povinná výbava kola    křižovatky 
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Pro děti a rodiče

malé ohlédnutí za létem a pak 
hurá na kroužky do mraveniště

O prázdninách se již tradičně konal v Mraveništi příměstský 
tábor. Tentokrát se děti staly DETEKTIVY – a společnými si-
lami pátraly po bandě lstivých zlodějů. Nakonec se jim poda-
řilo nashromáždit dostatek důkazů, aby mohla být banda do-
padena. Při hledání museli „malí detektivové“ prokázat svoji 
chytrost, důvtip, soudržnost i fyzickou zdatnost. Nechyběla 
ani noční bojovka. Příští rok se opět těšíme. 
V září na závěr léta jsme vždy pořádali pro děti pochod pro 
celou rodinu - Indiánské loučení s létem. Bohužel, náš tým 
hlavních pořadatelů, kterými byli vedle Mraveniště Klub 
českých turistů a Liga lesní moudrosti (kmen Bobrů), se 
letos rozpadl. Je nám to velmi líto, ale Mraveniště bohužel 
není schopné obě organizace suplovat a zajistit tolik po-
mocníků a vybavení, aby mohla tato oblíbená akce pokra-
čovat. Je nám to líto i vzhledem k tomu, že by se letos konal 
již 24. ročník. Rádi bychom popřáli všem spolupracovní-
kům, kteří celá léta s námi Indiánské léto pořádali, hodně 
štěstí a radosti z jejich bohulibé činnosti. Byli to mimo jiné 
Zdeněk Vávra a Ateliér 13, Muzeum Říčany, Ekocentrum 
Říčany, Český svaz včelařů Říčany – pan Lehovec, Hasiči 
Říčany, manželé Ježkovi a Restaurace a Koupaliště Jure-
ček, agentura Fun Activity. Omlouváme se, pokud jsme 
někoho opomněli. Ještě jednou vám děkujeme za pěknou 
a příjemnou mnohaletou spolupráci!
Nový školní rok zahájíme v pondělí 18. září 2017. Na všech-
ny děti se už těšíme. V týdnu od 11. 9. do 15. 9. budou pro-
bíhat ukázkové hodiny. Mraveniště se letos připojilo k akci 
„Týden volného času a sportu v Říčanech“. Můžete si tedy 
bezplatně vyzkoušet keramiku, kresbu či cvičení pro rodiče 

s dětmi nebo Mravenčí školičku, seznámit se s prostředím 
keramické dílny i herny pro děti a vybrat si aktivitu, která 
vás zaujme nejvíce. Jako každý rok nás i letos čekají jedno-
rázové tvořivé večerní akce pro dospělé. 
Na příští školní rok plánujeme Mravenčí školičku na pon-
dělí a čtvrtek v čase 8.30-12h. Jedná se o zábavný a vzdě-
lávací program pro děti od 2,5 do 5 let bez přítomnosti 
rodičů. Nabízíme individuální přístup v malé skupince 
dětí. O maximálně 12 dětí ve skupině se starají 2 lektorky. 
Mravenčí školička se stejně jako ostatní kroužky platí na 
celé pololetí.
Na letošní školní rok opět připravujeme pestrou nabídku 
kroužků, za které si snad vybere každý. Novinkou je krou-
žek Kresba pro mládež, který můžete využít i jako přípravu 
na střední umělecké školy. Můžete vybírat z nabídky Mateř-
ského centra, hudebního nebo výtvarného studia. Novinkou 
jsou i kroužky s technickým zaměřením – Klub vědy a tech-
niky. V loňském roce zaujal mladé kluky kroužek ROBOTI, 
který využívá vynikající stavebnice LEGO MINDSTORMS, 
s nimiž lze sestavovat a programovat funkční roboty! Pro vel-
ký úspěch kroužek opět otevíráme. Pro vyspělejší absolventy 
na Roboty navazuje nový kroužek ARDIUNO, což je výuka 
programování mikropočítačů a základy elektroniky! Podrob-
nosti naleznete na webu Mraveniště: www.mraveniste.info. 
Na kroužky je potřeba se hlásit přes rezervační systém 
Mraveniště: www.mraveniste.webooker.eu.
Na všechny děti se už těšíme.

Ivana Dudová, koordinátorka MC;  
Hana Špačková, koordinátorka Mraveniště

Děkujeme školce 
Chvilce
„Škoda, že nemám další dítko, dala bych ho do Chvilky,“ 
nechala se slyšet jedna z maminek, jejíž děti navštěvovaly 
dětský klub Chvilka. Říčanskou školičku, do které chodí 
holčičky a kluci obvykle předtím, než dorostou do „velké“ 
školky. Cítíme to podobně. Ve Chvilce se naše děti ocitly 
v malém kolektivu kamarádů-vrstevníků, v láskyplné péči 
paní učitelek Markéty a Jany a v prostředí plném podnětů. 
Kolik toho jen za dopoledne stihli: tělocvik, hudebka, vý-
tvarka, čtení, povídání… A pořád hodně hraní. To, co se 
děti naučily, nám během školního roku předvedly na be-
sídkách – říkanky, písničky, tancování.
V červnu se konala besídka spojená se zahradní slavností. To 
je ve Chvilce tradice. Děti, které po prázdninách už budou 
chodit jinam, se tak se školkou oficiálně loučí (a neobejde se 
to bez dojetí). Společně s rodiči, prarodiči a sourozenci po 
vystoupení zůstávají na zahradě, kde mohou hodovat a hrát 
si. Zahrada je pro děti z Chvilky druhou regulérní hernou. 
Pokud neprší, tráví na ní každý den hodinu kolem poledne. 

A když v zimě nasněží, promění se část zahrady v bobovací 
dráhu, letos se to podařilo na několik týdnů. Kdo nejezdil na 
bobech, usilovně pracoval na sněhu s lopatkou. Na malý výlet 
(či dlouhou vycházku) se vydali chlapci a děvčátka s paními 
učitelkami ve skoro letní den do okolí Jurečku. Byla to cesta 
za pokladem, za zvířátky, za poznáváním lesa… Ve Chvilce je 
vše příjemně přirozené. Děti tam zažívají to, co bychom jim 
rády poskytly i doma, kdybychom pro ně měly potřebnou 
porci času, energie a originálních nápadů. Školko Chvilko, 
děkujeme za skvělý start pro naše děti!

Maminky Renata a Lidka
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Skauting v mnichovicích 
obnoven!
Navazovat několikrát  zpřetrhané 
kořeny rozvoje naší skautské orga-
nizace bylo vždy obtížné.  Při obnově 
činnosti v 90. letech se nám to zdálo 
někdy i nemožné. Vždyť v letech 1968 
- 70  zahrnoval junácký okrsek Říča-
ny oddíly v Mirošovicích, Ondřejově, 
Senohrabech, Slušticích a Mnicho-
vicích. A po roce 1989 nic. Byla ob-
novena činnost jenom v samotném 
středisku Lípa Říčany. Avšak náhle 
je vše jinak. V Mnichovicích, kde byly 
kdysi oddíly skautů i skautek, se našli 
tři skautští vedoucí - br. Topiarz (Lis-
tomil), br. Petřík (Australan) a sestra 
Balogová (Kormidlo) - a pustili se 
do práce. Heslo skautského vůdce 
je přece - "sloužím". Rozjeli  přípra-
vy pro založení oddílu - zatím vlčata 
a světlušky - a přihlásili se pod křídla 
našeho střediska Lípa. Držíme jim 
palce a těšíme se z rozšíření našich 

skautských šiků  - po 50 letech v Mni-
chovicích.
za říčanské skauty Balů (Mirek Veselý)

Skautský tábor 2017 Nečín
Na dva červencové týdny vyrostl na 
louce nedaleko Nečína tábor říčan-
ských skautů. I letos se letního tábora 
společně účastnili skauti a skautky 
všech věkových kategorií.
Tábor skautek se nesl v duchu eko-
logie - například se používaly ekolo-
gicky rozložitelné prostředky na mytí 
nádobí, praní a i na osobní hygienu. 
Neobvyklým zážitkem byla také čtyř-
denní navštěva skautů z francouzské-
ho Štrasburku.
Jako každý rok byly důležitou sou-
částí programu celotáborové hry. 
Skautky se účasnily vesmírné mise 
Proxima a sblížily se s mimozem-
skou formou života. Ze světlušek se 
stali zlatokopové a osvobodili otroky 
od ničemného konkurenta. Skauti 

pomáhali superhrdinům v boji se 
zločinem, například osvobozovali ru-
kojmí při bankovní loupeži, a vlčata 
procházela vývojem civilizace – roz-
dělávala oheň křesadlem či vyráběla 
kamenná kladiva.
Celkově se tábor velmi vydařil 
a všichni si ho užili. Po letním odpo-
činku se budeme těšit na další skaut-
ský rok a spoustu nových zážitků.

Lucie Gašparínová (Timothy)
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„OPRAVNÝ
TERMÍN“

B O H O S L UŽB U  K  Z A H Á J E N Í
ŠK O L N Í H O  R O K U  

NEDĚLE 3.  9.  2017 OD 9.30 HOD. 

NA MARVÁNKU V Ř ÍČANECH 

(U HOSPŮDKY NA MARVÁNKU) 

K Á Ž E  K A R E L  F Á B E R

ZVEME KAŽDÉHO,  KDO CHCE SPOLU 
S  NÁMI VYPROŠOVAT POŽEHNÁNÍ 

DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VŠEM 
DĚTEM A UČ ITELŮM.

B O H O S L Á J E N Í

2017

Kul ičkové turnaje pro
každého bez ohledu na
věk nebo zkušenost i .
Hrajeme podle
of ic iálních pravidel  ČKS.  

2017 Turnaje se konají na 

kuličkovém hřišti v 
parku Por. Koreše v 

Olivově ulici. Výsledky 

se započítávají do 
národního žebříčku 
Českého kuličkového 

svazu

Plnou parou vpřed  
přes celou ameriku 
České zlaté ručičky jsou světozná-

mé. Není tedy divu, že se o nich dozvěděli i za Atlantikem 
ve Spojených státech amerických. Místní úřady se rozhodly 
vystavět po celé zemi železniční síť, propojit New York s Los 
Angeles, Seattle s New Orleans. Rozhodli se tedy pozvat od-
borníky z České republiky a poslali našim táborníkům zvací 
dopis, ať přijedou do vesničky Down Light (Dolní Světlá).
Děti se rozdělily do stavebních společností, každá ze spo-
lečností dostala za úkol spojit 5 vybraných měst po celých 
Státech, za každé ze spojených měst získala společnost 
nějakou odměnu, nebo benefit, ale pouze ta společnost, 
které se podaří spojit všech 5 měst jako první, získá výpla-
tu ve zlatých cihličkách!
Hned první den ale stavitelé zjistili, že to nebude tak jed-
noduché, jak se může zdát. Čekala je spousta problémů 
spojených stavbou, při shánění stavebního povolení, ma-
teriálu, pracovní síly, nebo s vnějšími vlivy prostředí, jako 
byly vysoké hory, divoké řeky, přírodní katastrofy, ale i in-
diáni a bandité na divokém západě.
Následovalo 14 dní plných her, výletů, soutěžení, tvoře-
ní i užívání si volného času s kamarády.  Děti postupně 
propojovaly město za městem, zažívaly cenná vítězství 
i bolestné porážky. Pro inspiraci obdržely i pozvání do Ně-
mecka na místní úzkokolejnou dráhu s parní mašinkou, 
prohlédly si opravdové kolejnice, vyzkoušely si dokonce, 
kolik kousek takové kolejnice váží. 

Nakonec dokázaly všechna města za stejný čas spojit hned 
3 společnosti, které získaly zlatou odměnu. Všem dětem 
přišel osobně poděkovat prezident USA, který slavnostně 
zatloukl závěrečný zlatý hřeb a uvedl celou trať do provozu.
Letošní tábor se velice vydařil. Jakou hru budeme hrát 
příští rok? Pokud s námi budete chtít příští červenec jet,  
nenechávejte nic na poslední chvíli, protože kapacita oblí-
beného letního tábora je omezena a rychle se plní.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě a chodu tábora podíleli, všem kteří nám přispěli 
sponzorskými dary na neziskovou činnost a především 
báječným dětem za jejich účast.

Za Vesmír Říčany, z. s.
Milan Klimeš

37



ze života škol(ek)

Každý je na něco chytrý 
rozhovor s Petrou Kobrovou

Často se ve školách nedaří podporovat 
děti v jejich silných stránkách a rozvíjet 
to, co umí, v čem jsou dobré. Příkladem 
budiž žáček druhé třídy – jde mu mate-
matika. Ve všem je první, všechno spo-

čítá, poradí si i se složitějšími případy. Paní učitelka je 
však z něj zoufalá. Neví, co si s ním počít, když je s prací 
brzy hotov. Ostatní děti potřebují více času. Dá mu tedy 
další list s úkoly navíc. Chlapeček příklady zase rychle 
spočítá. Paní učitelka mu dá další a další. Úkoly, které 
mu jdou, které už ho dál neposouvají, pro malého klu-
ka je to trošku trest. Kdyby se tolik nesnažil, kdyby ne-
byl tak rychlý, nemusel by počítat další nudné příklady. 
Možná začne trošku zlobit, číst si časopis pod lavicí…
 
Jaká je pravděpodobnost, že se chlapec přestane snažit 
a poleví? 
Zmíněná situace by se mohla zařadit do kategorie „učeb-
nicový příklad“. Pokud dítě v některém předmětu vyniká, 
má o něj pochopitelně větší zájem, snaží se překonávat 
překážky a pracovat ještě intenzivněji, protože ho to 
zkrátka baví. Když se mu nedostává přiměřených podnětů 
(stále stejné úlohy, jen je jich víc, dítě možná cítí, že pro 
paní učitelku je to komplikace), pravděpodobně vyrušovat 
začne.  Následkem může být demotivace k učení, vznik 
negativního vztahu k autoritám a pocity nespokojenosti. 
Nadané děti, jejichž vzdělávací potřeby nebyly rozpozná-
ny, se ve škole projevují spíše negativně – odmítají školní 
práci, mohou být nedbalé, nechtějí se podřizovat ani spo-
lupracovat, šaškují. 
Může se stát, že se jeho zájem o matematiku a jeho 
možné nadání potlačí?
V této souvislosti je třeba mít na paměti, že škola není je-
diný faktor, byť významný, který hraje roli v podpoře na-
daného dítěte. Výzkumy opakovaně prokázaly, že největší 
podíl má rodina.  Je nabíledni, že pokud dítě prokazuje 
nadání v matematice, má škola jistě více možností, jak 
tento potenciál rozvinout, než když se jedná například 
o sportovní či hudební talent. Podle mého názoru se spí-
še může stát, že takové dítě rezignuje na matematiku ve 
škole a svou zvídavost ukojí jinde – kroužky logiky, šachy, 
strategické hry, a podobně.
Jak by se měla podle vás učitelka v takové situaci za-
chovat? 
Doporučovaných metod, přístupů a postupů je celá řada. 
V takto popsané situaci se jako nejefektivnější jeví mít při-
pravené např. sady gradovaných úloh, případně „oříšky“ 
(náročnější úlohy například z matematických soutěží). 
Mnoha učitelům se osvědčilo mít ve třídě různé logické 
hry, které si děti mohou brát, když dokončí zadané úlohy. 
Další možností, ovšem časově a organizačně náročnější, 
je samostatná práce na projektu – nadané sítě může stu-
dovat nějaký problém formou projektu a ve chvíli, kdy má 

hotovou práci a ostatní ještě pracují, věnuje se svému in-
dividuálnímu projektu.
Je obtížné pro učitele v běžné základní škole podpořit 
potenciál některých dětí ve třídě? 
Hodně záleží na okolnostech – kolik je ve třídě dětí, koli-
ka z nich je třeba poskytnout podporu (ať už jsou to děti 
se specifickými poruchami učení či chování, nebo děti 
nadané), zda má učitel k dispozici asistenta. Od těchto 
a dalších faktorů se odvíjí náročnost individualizace pří-
mo v hodině. 
Co si vlastně představit pod pojmem „rozvoj potenciá-
lu každého dítěte“?
Každý žák, zejména nadaný, se potřebuje každý den ve 
škole naučit něco nového.  Kromě učiva se jedná přede-
vším o sociální kompetence a rozvoj postojů a způsobů 
chování, které dítěti umožní dosahovat úspěchů – pra-
covní návyky, stanovování rozumných cílů, podpora při-
rozených zájmů, podněcování zvídavosti, podpora samo-
statného myšlení, odolnost při nezdaru. Talent a potenciál 
má každé dítě a cílem výchovy je tento talent a potenciál 
všemožně podporovat. 
Je podpora talentovaných dětí organizačně či adminis-
trativně náročná? 
Každá podpora vyžaduje nasazení všech zúčastněných 
stran – školy, učitele, rodičů i samotného dítěte. Podle 
mých zkušeností hodně záleží na konkrétních jednotliv-

Petra Kobrová
V roce 2000 promovala na Pedagogické fakultě univerzity 
Karlovy v Praze - obor učitelství 1. st. zŠ. absolvovala 
několik seminářů a kurzů se zaměřením na práci 
s talentovanými dětmi. Pravidelně se účastní konferencí 
zaměřených na práci s nadanými. Ve škole vede výuku 
talentovaných dětí. Spolupracuje s Krajskou sítí podpory 
nadání jako krajský koordinátor péče o nadané za 
Středočeský kraj jako zástupce pedagogické veřejnosti. 
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ze života škol(ek)
cích – podpora může být pouze formální a pak nezabere 
víc než hodinu měsíčně, nebo může být cílená, promyšle-
ná a systematická a v tom případě učitel neuvažuje v in-
tencích časové, potažmo administrativní náročnosti, ale 
jde po smyslu.
Jak je to s dětmi, které mají diagnostikovanou určitou 
poruchu učení? Mnohdy se na tyto děti pohlíží jako na 
ty „hloupější“. Neuniká díky této nálepce možnost roz-
víjet i nadání těchto dětí?
Postupně bylo vyčleněno několik specifických skupin 
nadaných, kterým je věnována zejména v zahraničí 
výzkumná a poradenská pozornost a vámi zmíněný 
případ se řadí do skupiny nadaní s postižením a hen-
dikepem nebo také děti s dvojí výjimečností. V tomto 
případě má důležitou roli rodina – jsou to rodiče, kteří 
znají své dítě nejlépe a mohou tak učitele upozornit, 
že jejich dítě v nějaké oblasti vykazuje známky nadání, 
pokud to učitel nezaznamená. Diagnózu ale provádí 
vždy psycholog. Ve škole je potřeba dítě podporovat jak 
v rozvíjení jeho silných stránek, tak zároveň v posilová-
ní těch slabších. 

Již jste zmínila důležitou roli rodiny, můžete být kon-
krétnější?
Hlavním úkolem rodičů je maximalizovat potenciál 
schopností a myšlení dětí tak, aby ve škole i později v živo-
tě dokázaly podávat výkony odpovídající jejich schopnos-
tem. Své děti znají nejlépe, na spolupráci rodiny a školy 
hodně záleží - jestli nadané dítě zúročí své dispozice, jestli 
se najde v možnostech poskytovaných mu okolím, jestli 
svůj potenciál upře správným směrem. Rodina má neza-
stupitelnou roli v podpoře a směrování dětí i mimo školu.
S psycholožkou Vlaďkou Moravčíkovou povedete 
v rámci projektu MAP v září dva semináře zaměřené 
na podporu rozvoje potenciálu každého žáka. Můžete 
prozradit, na co se mohou účastníci těšit?
Rády bychom nabídly učitelům vhled do problematiky 
nejenom nadaných dětí – proč je důležité se jim věnovat, 
jaká mají specifika a co z toho plyne pro práci ve výuce, 
jak nastavit podporu, aby z toho tyto děti profitovaly, jak 
si výuku zorganizovat, aby se zasytily potřeby všech dětí, 
jaké možnosti má učitel a kam se může v případě potřeby 
obrátit o pomoc.  -lk-

Zveme všechny učitele na semináře
JaK rOZVíJeT POTeNCIáL KaŽDÉHO ŽáKa I, II
LeKTOŘI: 
PeTra KObrOVá, učitelka zŠ, ve škole se zaměřuje na 
podporu talentovaných dětí, spolupracuje s Krajskou sítí 
podpory nadání 
VLaDISLaVa mOraVČíKOVá, psycholog, supervisor, zabývá 
se vyšetřením intelektového potenciálu, má dlouholeté 
zkušenosti s diagnostikou výukových a výchovných obtíží.

JAK ROZVÍJET POTENCIÁL KAžDÉHO žÁKA I. 
12. 9. OD 14:00 DO 17:00 V PrOSTOráCH OPeN GaTe, babICe

cílem semináře je předestřít učitelům problematiku 
vzdělávání nadaných dětí na 1. stupni zŠ. učitelé se 
dovědí, jak se nadané dítě pozná, jaký je rozdíl mezi 
nadaným a bystrým dítětem, proč má smysl podporovat 
potenciál všech dětí, jaké formy vzdělávání se nabízejí, 
jak lze podporovat a udržet motivaci dětí k učení, jak 
komunikovat s rodiči, jaké materiály jsou vhodné, kam 
se mohou obrátit pro radu a pomoc, uvidí konkrétní práci 

s nadanými dětmi a seznámí se s dalšími možnostmi 
podpory nadaných dětí.

JAK ROZVÍJET POTENCIÁL KAžDÉHO žÁKA II. 
18. 9. OD 14:00 DO 17:00 V PrOSTOráCH OPeN GaTe, babICe

Seminář pro pokročilé. cílem je podpořit učitele, kteří 
mají s problematikou již zkušenosti. Budeme rozebírat 
konkrétní situace a případy, budeme sdílet a diskutovat, 
individuální konzultace IVP, PLPP. Vhodné také pro 
účastníky prvního setkání. 

KOmU JSOU SemINáŘe UrČeNy:
učitelům, ředitelům, vychovatelům, psychologům, kteří chtějí:
  aktivně a správně vést děti, které mají 

DIaGNOSTIKOVáNy některé formy poruch
  zaměřit se na rozvoj POTeNCIáLU žáků v jakékoliv 

formě
 pomoci s IVP, PLPP
 konzultovat konkrétní případy, sdělit své ZKUŠeNOSTI

Vhodné pro státní i soukromé zŠ i MŠ, první 
stupeň víceletého gymnázia. Lze se účastnit 
jednoho i obou seminářů. Vstup je zdarma a je 
pro vás organizován díky projektu Místní akční plány v orP 
Říčany, reg. č. cz.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000109
PrOSíme O POTVrZeNí úČaSTI Na www.maP@rICaNy.CZ DO 
7. 9. 2017. POČeT míST OmeZeN.
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Zprávy z mŠ 
a ZŠ NemO
Prázdniny nám uběhly a můžeme 

se ohlédnout za úspěšnými příměstskými tábory. Každý 
týden jsme se proměnili v cestovatele, kuchaře, archeolo-
gy nebo čaroděje. Pokud bylo hezké počasí, tak jsme cho-
dili do blízkého bazénu u cyklostezky. 
Tímto děkujeme majiteli objektu panu Petráčkovi 
EMA-rp. s. r.o. a bazénovému centru KOPR POOL 
s.r.o.
MŠ a ZŠ sídlí v tenisovém areálu v Novém Pacově a tam 
právě probíhá přístavba domu ke stávající budově. Mo-
mentálně je stavba sice pro nás nepříjemná, ale můžeme 
se těšit na zbrusu novou zahrádku a více prostoru pro 
MŠ a ZŠ NEMO.
Ve školce máme ještě poslední volná místa do příprav-
né třídy, kde se zaměřujeme na rozvoj dovedností pro 
zdárný přechod do ZŠ NEMO. Tato třída podniká výlety 
i různé akce společně se žáky, aby se děti seznámily s pro-
středím, kamarády a učiteli. Bilingvní česko-anglická 
třída MŠ je již obsazena (je možno si podávat přihlášku 
na další školní rok), ale v případě zájmu mohou být ostatní 
děti zařazeny do individuálního kroužku angličtiny s ro-
dilým mluvčím, který je v NEMU zaměstnán.
Do MŠ přijímáme děti již od dvou let a zájemci se mohou 
přijít podívat na náš program od 9:30 do 10:30 hod. Pondělí: Hravá angličtina Wattsenglish

Úterý: keramika a výtvarné činnosti
Středa: tanečky a cvičení 
Čtvrtek: hrajeme divadlo

V říjnu 14. 10. od 10:00 hod. chystáme velkou sobotní 
akci, kdy se NEMO promění v Afriku a společně si zabub-
nujeme a zatancujeme. Rodiče i děti se mohou seznámit 
s personálem MŠ a ZŠ, programem i obsahem učiva. Mo-
hou podat předběžnou přihlášku do ZŠ NEMO na šk. 
rok 2018/2019. Předpokládáme 6 volných míst.

Na návštěvu se prosím předem objednejte na tel. 605 541 
712 nebo na e-mailu info@nemoricany.cz

MŠ a ZŠ NEMO Vás zve do 

AFRIKY
kdy? v sobotu 14.10.2017 od 10:00 hod. 

Kde? prostory MŠ a ZŠ NEMO, tenisová hala

Nad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

www.nemoricany.cz

Program: 
10:00-11:00  vystoupení skupiny Emongo se zábavným  
programem o Africe: tancování, hra na nástroje, seznámení 
s africkou kulturou.
11:00-14:00 prohlídka tříd MŠ a ZŠ NEMO, diskuse s učiteli, 
občerstvení

Těšíme se na všechny naše bývalé žáčky, příznivce 
a budoucí zájemce o MŠ a ZŠ NEMO. Během prohlídky 
je možno podat předběžné přihlášky do MŠ a ZŠ NEMO.

Nad Bahnivkou 140, 251 01 ŘíčanyNad Bahnivkou 140, 251 01 Říčany

Plujte s námi za poznáním!

mateřská škola Landie 
v novém školním roce

Léto v Landii se neuvěřitelnou rychlostí přehouplo ke 
svému konci, snad je to tím, že na děti o prázdninách 
čekal velmi bohatý program. V červenci děti procházely 
s hrdiny známé i neznámé pohádky, poznávaly taje živo-
ta motýlů s velmi hladovou housenkou a také si vyzkou-
šely různé druhy sportů, za které získaly vlastní origi-
nální diplomy a medaile. V srpnu jsme si užívali různých 
her a zapeklitých úkolů s Lego kostkami a odlili jsme si 
i vlastní lego kostičky. Rozeznávali jsme také dinosaury 
a vyzkoušeli si i nelehkou práci paleontologů. K závěru 

jsme ještě poznali koloběh vody a vyzkoušeli různé vod-
ní stavby a hry s vodou. Konec léta byl v režii dětí – děti 
tvořily z různých materiálů, sportovaly a hrály hry zcela 
podle svých přání. Díky tomu se jim povedla připravit 
půvabná výzdoba školky, která 4. září spolu s učitelkami 
uvítá nově příchozí i stávající školkáčky.
Tento školní rok je pro nás v mnohém přelomový. Již 10. 
rok provázíme děti na jejich cestě předškolním poznává-
ním. Kapacita naší školky je zcela plná, a pokud by to bylo 
možné, dalšími zájemci bychom naplnili školku ještě jed-
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nu. V současnosti ve školce fungujeme ve dvou subjektech 
–  jsou jimi třída mateřské školy a třídy dětských skupin. 
Třídu mateřské školy vedou zkušené učitelky s odpovída-
jícím pedagogickým vzděláním a pracují podle Školního 
vzdělávacího programu. Pro předškoláky v této třídě a je-
jich učitelky letos začíná první rok povinného předškolní-
ho vzdělávání. Třída mateřské školy je zapsaná v Rejstříku 
škol a školských zařízení. V dětských skupinách se o děti 
starají vyškolené pečovatelky a s dětmi pracují podle Vý-
chovného plánu dětské skupiny. Plán dětských skupin 
v mnohém vychází ze Školního vzdělávacího programu 
mateřské školy, tudíž rodiče dětí nemusí řešit, do jakého 
právního subjektu bylo jejich dítko zařazeno. I v tomto 
školním roce díky dotaci z fondů Evropské unie máme sní-
žené školné při zachování vysokého standardu naší péče 
o děti. Operační program Zaměstnanost podporuje rovné 
příležitosti při vstupu na trh práce a zlepšuje podmínky 
pro zaměstnanost u rodičů s malými dětmi.
Filozofii naší školky stavíme na 4 pilířích výchovy a vzdělá-
vání pro 21. století, stanovených Unescem ve zprávě „Uče-
ní je skryté bohatství“, které jsou inspirací pro vzdělávací 
systémy napříč světem. Jedná se o 4 druhy učení – 4 pilíře, 
na nichž je založeno vzdělávání v průběhu celého lidského 
života a které jsou vzájemně propojené a společně tvoří ce-
lek – učit se poznávat, učit se jednat, učit se být spolu a učit 
se být. Naší snahou je vést děti, aby nebyly lhostejné ke své-
mu životu, zdraví, druhým i okolí a přírodě. Aby uměly jed-
nat v určitých situacích, uměly tyto situace zvládat i vnitř-
ně, uměly se poučovat z vlastních chyb, nesvalovat vinu na 
druhé apod. Důležitou a nedílnou součástí naší školky je 
také dostatek všestranného pohybu, jsme zapojeni v pro-
jektu „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“, děti 
mohou absolvovat tenisovou průpravu, plaveckou průpra-
vu a lyžařský výcvik. Zdravý životní styl je u nás podpořen 
stravováním z vlastní kuchyně. Principy a zásady zdravé vý-
živy jsou tak zcela přirozeně naší nezbytnou součástí. Vždy 
minimálně 75 % surovin, ze kterých je strava připravována, 
je v bio kvalitě. Cílem naší mateřské školy je připravit děti 
na budoucí život, který je čeká. Ukázat jim možný správný 
směr a být jim dobrými průvodci na jejich cestě. 
Pro naše předškoláky máme připravený ucelený program 
předškolní výchovy včetně intenzivní přípravy na školu. 
Kromě obvyklých postupů a metod volíme i metody ino-
vativní. Např. v oblasti předmatematické výchovy využí-
váme principů metody profesora Hejného. U dětí, které 
si prošly v mateřské škole Hejného metodou, je i ve školní 
praxi zjevné, že mají bohatší početní představy a zkuše-
nosti s čísly, rády experimentují a nebojí se řešit obtížné 
problémové úlohy. V oblasti předčtenářských dovedností 
pracujeme s metodami aktivního učení, které rozvíjejí kri-
tické myšlení a čtenářskou gramotnost. Máme ověřeno, 
že děti, i když samy ještě nečtou, již mohou rozvíjet své 
čtenářské strategie – předvídání, usuzování, vizualizaci – 
díky kterým poté v první třídě snáze rozumí čtenému textu 
a mohou se více soustředit jen na techniku čtení. 
Těšíme se na vše nové, co nás v tomto školním roce čeká, 
co pozitivního nám přinese, a přejeme si, aby nám bylo 
v Landii i nadále dobře.  Kolektiv MŠ Landie

zabýváme se výukou tance a baletu pro děti předškolního 
a školního věku. Výuka je zaměřena na celkový pohybový 
a taneční rozvoj dítěte. Pomáháme rozvíjet osobnost 
a talent Vašeho dítěte. Připravujeme děti pro příjetí na 
základní umělecké školy a spolupracujeme s Národním 
divadlem.
Taneční hodina obsahuje:
• Klasický tanec • Moderní tanec • Lidový tanec
• Prvky baletu • Prvky gymnastiky • Improvizaci
Dítě se naučí:
• Správnému postavení a držení těla • rytmické cítění
• Vnímání hudby a rytmu • Baletní a taneční prvky
Jak probíhá výuka?
Na každý školní rok jsme připravili ten nejlepší program, 
který je přizpůsoben tak, aby ho děti mohly dobře zvlád-
nout. Na samotné přípravě i výuce se podílejí pedagogové 
z tanečních oborů. hlavním cílem je, aby se dítě na výuku 
těšilo a mělo z ní radost.
Smyslem výuky je v dětech rozvíjet:
• Pohyb • Nadání • osobnost • Správné návyky
• chování • Správnou míru sebevědomí
• Sebeprezentaci
Tancujeme:
MŠ Landie, orlická 2188/2, Říčany 251 01
začátečníci: pondělí 15:30 – 16:15 hod. 
Pokročilý: pondělí 16:15 – 17:00 hod. 
Slimgym, ringhofferova 30, Kamenice 251 68
Středa 15:15 – 16:00 hod.

w: https://tanecniskolicka.cz
m: iva.skrivankova@tanecniskolicka.cz
T:  +420 777 110 050
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Lesní družiny od září
Od 19. září 2017 se opět rozběhnou 
lesní družiny. Školákům nabízíme 
možnost strávit jednou týdně odpo-
ledne v lese se zkušeným lektorem. 
Kde a kdy: ZŠ U Říčanského lesa – 
každé úterý od 14 do 17 hodin
Lektor: Jiří Hrdonka 

Kde a kdy: ZŠ Světice – každou stře-
du od 14 do 17 hodin
Lektor: Jaro Truhelka a Lenka Seli-
charová (lektoři Pramínku)

Cena: 850 Kč za pololetí
Přihlášení: formulář na http://www.
lesniklubpraminek.cz/nabizime/les-
ni-druziny/
Informace: Martina Dvořáková, 
martina.dvorakova@lesniklubpra-
minek.cz

agrese je OK – zážitkový 
seminář 
18. 9. od 18 do 21:30 hodin 

Aby se dítě naučilo se svou agresí za-
cházet, musí mít možnost ji zažívat, 
poznávat a kultivovat. 
Zveme vás na zážitkový seminář, 
který je zaměřen na proaktivní práci 

s agresí u kluků, zejména na rozbor 
reálných konkrétních situací, kte-
ré běžně zažíváme, a trénink, jak se 
v nich zachovat. Cílem semináře je po-
rozumět agresi, jejím mechanismům 
a vlastnímu prožívání emocí, aby se 
rodiče i učitelé naučili s agresí a agre-
sivními projevy účinněji pracovat. 
Seminář se koná v komunitním domě 
ve Světicích v pondělí 18. září od 18 
do 21:30 hodin. Seminář vede Václav 
Šneberger z Ligy otevřených mužů. 
Cena: 550 Kč. Přihlášení na e-mailu: 
olga.jarkovska@lesniklubpraminek.
cz do 13. září. 

rodinný cirkus – podzimní 
workshop  
v sobotu 21. října od 9:30 do 16 
hodin

Zveme vás na podzimní workshop 
Roberta Janče pro rodiče s malými 
dětmi. Workshop je zaměřen na hry 
s žonglovacími pomůckami a přede-
vším na tzv. rodinnou akrobacii, tedy 
na nácvik různých akrobatických 
technik dětí s rodiči. Cena: 450 Kč 
dospělý, 150 Kč dítě. Přihlášení na 
e-mailu:  olga.jarkovska@lesniklub-
praminek.cz do 18. října. 

Lesní dopoledne
Od září vás opět zveme na společná 
setkání v rámci lesních dopoledních 
pro ženy s malými dětmi každý čtvr-
tek od 10 do 12 hodin.  Přihlášení 
a informace na www.lesniklubprami-
nek.cz.
PROGRAM:
14. září 2017 – Mandaly z přírodnin 
a povídání o naší cykličnosti
21. září 2017 – Frotáž z listů a poví-
dání o podzimních bylinkách
5. října 2017 – Oslava sv. Václava – 
výroba mečíků, opékání jablíček
12. října 2017 – Pečení kváskového 
chleba

Ohlédnutí za příměstskými 
tábory
Letos jsme uspořádali šest různoro-
dých turnusů příměstských táborů. 
Tábory se vydařily, děkujeme všem 
zúčastněným za přízeň a těšíme se 
opět za rok. 

mŠ KOLOVráTeK
Prázdniny utek-
ly jako voda 

a začíná nový školní rok. Rádi se setká-
me s kamarády, kteří jsou u nás jako 
„doma“, i s těmi novými. V loňském 
roce jsme otevřeli třídu nejmenších, 
kde jsou děti od 2 let a tety s dlouho-
letou praxí a nekonečnou trpělivostí, 
což je pro děti velmi důležité. Díky 
jistotě v prostředí, které jim poskytují 
dospělí, mají možnost učit se novým 
dovednostem a získávat nové zkuše-
nosti i vědomosti. Učitelka v MŠ patří 
mezi několik dospělých lidí v doposud 
krátkém životě dítěte, které jsou s ním 
v častém a intenzivním kontaktu. 

Naše školka se věnuje jak rozvíjení 
dovedností sportovních, uměleckých, 
tak i emočních.
Pro školní rok 2017/2018 máme 
stále ještě volná místa pro nové ka-
marády. Těší se na vás 

TETY z KOLOVRÁTKU.

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

Srdečně vás zveme na koncert Třeboňských pištců, který se uskuteční pod záštitou mŠ a ZŠ Sofie  
v sobotu 16. září 2017 v 15:30 v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech 

Koncert se bude konat v předvečer říčanského posvícení, 
které připadá na první neděli po svátku Povýšení sv. 
kříže. obnovené posvícení v Říčanech pořádá mateřská 
a základní škola Sofie již čtvrtým rokem. 

Během koncertu vystoupí děti z MŠ a zŠ Sofie a Třeboňští 
pištci, jejichž jednou ze zakládajících členek je Lenka 
Sedláková, učitelka mateřské školy Sofie a učitelka hry 
na zobcovou flétnu. Tento slavnostní posvícenský koncert 
zároveň zahájí sérii oslav 10 let provozu mateřské školy 
Sofie, které budou probíhat od září 2017 do února 2018. 
První děti mateřská škola Sofie přivítala v lednu 2008 na 
adrese v Běchovicích, po roce se školka přestěhovala do 
Říčan a od roku 2012 se rozšířila o základní školu. 

Soubor Třeboňští pištci založili v roce 1974 manželé 
a pedagogové Milena a Václav Šimečkovi. Pištci hrají na 
všechny druhy zobcových fléten a v jejich repertoáru lze 
najít několik set skladeb renesanční a barokní hudby, 
lidové písničky, koledy, indiánské či irské písně i světové 
evergreeny. Vše v originálních úpravách pro zobcové 
flétny s doprovodem klavíru, violoncella, kytary, zvonkohry 
a bicích nástrojů. za celou dobu své existence odehráli 
Třeboňští pištci více než 1100 koncertů doma i v zahraničí. 
Koncertovali v rakousku, Německu, Švýcarsku, či 
holandsku.

V roce 2000 Třeboňští pištci vystoupili v přímém 
přenosu České televize v rámci charitativního projektu 
adventních koncertů po boku světoznámých operních 
pěvců Evy urbanové a Štefana Margity. V roce 2007 
reprezentoval soubor Jihočeský kraj na velvyslanectvích 
České republiky ve Vídni a Berlíně. V roce 2009 vystoupili 
pištci v přímém přenosu České televize na závěrečném 
koncertu Mezinárodního televizního festivalu zlatá 
Praha s flétnistou Jiřím Stivínem. aktuálním vrcholem 
zahraničních zájezdů byl koncert ve Vatikánu, kam soubor 
odjel v roce 2011 na pozvání Velvyslanectví Čr při 
Svatém stolci a koncertoval pro papeže Benedikta XVI. 
a posléze také v Římě. Pištci nahrávají pro Český rozhlas 
i Českou televizi a vydali již 5 alb, z toho dvě desky jako 
záznamy živých koncertů.

Vstupenky si bude možné rezervovat na webu  
ms-zs-sofie.reservio.com či prolinkem ze stránek  
www.ms-sofie.cz a www.zs-sofie.cz do 13. 9. 2017, 
případně koupit na místě. Vstupné je 100 Kč za osobu,  
děti do 15 let zdarma. Moc se na vás těšíme. 

Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali říčanské 
farnosti za spolupráci a pomoc při organizaci koncertu 
a říčanského posvícení.
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Zprávy z mateřské  
a základní školy Sofie

Léto v Sofii se neslo v duchu letního programu pro 
předškolní děti a oprav a vylepšování prostředí budo-
vy. Škola získala novou střechu a nová střešní okna. Na 
zahradě se podařilo zrenovovat, opravit hřiště, uvnitř 
se pracovalo na dalším zlepšení prostor, od akustiky po 
osvětlení. 

Největší změnou od září 2017 je otevření oddělení pro 
děti od dvou let, pro které jsme připravili prostředí od-
povídající jejich potřebám, vývoji a velikosti. Třída je vy-
bavená reálnými aktivitami a pomůckami, které děti při-
tahují a motivují je. Využíváme radosti a nadšení dětí ze 
zkoumání, objevování a zdokonalování se v sebeobsluze, 
samostatnosti a praktických dovednostech. Třída je při-
pravena pro 10 dětí s dopolední docházkou, pro menší po-
čet dětí počítáme s docházkou od 8 do 15 h. Jazykem třídy 
je čeština, přirozeně a hravou formou se zapojí anglický 
jazyk rodilou mluvčí. 
V srpnu tým učitelů Sofie posílili dva aprobovaní učite-
lé z USA, kteří se budou dětem v základní škole věnovat 
během hodin anglického jazyka i v rámci projektové a blo-
kové výuky. Jeden z učitelů bude děti doprovázet také na 
pravidelném programu žáků v říčanských lesích, který se 
koná každou středu už šestým rokem za každého počasí. 
Věříme, že se nám podaří s jejich pomocí přivést další děti 
k basketbalu, jeden z našich nových učitelů je totiž kvalifi-

kovaným trenérem. V mateřské škole budou rodilí mluvčí 
působit během dopoledních pracovních bloků. 

V mateřské i základní škole pracujeme ve věkově smíše-
ných kolektivech. V mateřské škole jsou to třídy pro děti 
od 3 do 6 let, v základní škole 1.-3. ročník a 4.-5. ročník. 
Věkově smíšený kolektiv je velkým přínosem pro výcho-
vu i vzdělávání a pomáhá nám mimo jiné v dramatické 
výchově. Divadlu se věnujeme intenzivněji a rozšiřujeme 
přípravu i pro děti mimo žáky ZŠ Sofie. Měli byste zájem 
se přidat? Od září 2017 otevíráme dramatický kroužek pro 
mladší (1.-2. ročník) a starší žáky (od 3. ročníku). Podrob-
nosti najdete na webu ZŠ Sofie. Soubor „Ejchuchů MŠ 
a ZŠ Sofie“ po úspěšné Dětské scéně 2017 ve Svitavách 
obdržel pozvání vystupovat na divadelním semináři pro 
učitele v Jičíně, kde se bude hrát na podzim a v druhém 
pololetí soubor čeká další ročník Dětské scény. 

Stěhujete se do Říčan a okolí a hledáte novou školu? 
Nebo máte pocit, že současná mateřská škola či zá-
kladní škola vám či vašemu dítěti nesedí? Jste otevřeni 
učení v souvislostech? Jestli ano, přijďte se k nám do 
výuky podívat. Určitě uvidíte něco zajímavého, co vyvo-
lá další otázky, jak by mohlo současné školství vypadat. 

Patrik Matlák, ředitel MŠ a ZŠ Sofie

maTeŘSKá a ZáKLaDNí ŠKOLa SOFIe 
je především česká škola rodinného typu, s programem pro děti od 2 do 12 let, postaveným na věkově 
smíšených skupinách a prožitkovém vzdělávání. za pomoci celostního přístupu ke vzdělávání, při 
využití moderní pedagogiky, Montessori pomůcek a individuálního vztahu k dítěti následujeme potřeby 
dnešních dětí.
www.ms-sofie.cz, www.zs-sofie.cz, tel: 773 220 281. 
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Příprava předškoláků
program předškolní přípravy pro děti s nástupem do  
1. ročníku zŠ ve školním roce 2018/2019 se zapojením 
rodičů do přípravy svých dětí

PoPiS PŘíPravy DěTí
  Strukturovaný program přípravy dětí do školy 
  Příprava na čtení, psaní a počítání a dalších oblastí 

předškolní přípravy s využitím Montessori pomůcek
  Práce s lektory při respektování potřeb každého 

dítěte
  cvičení koncentrace, samostatná i skupinová práce 

PŘínoSy Pro roDiče
  Možnost pozorovat své dítě při přípravě do školy

  Prostor spolupracovat se svým dítětem a následně 
mu být pomocníkem a partnerem při aktivitách 
v domácím prostředí

  Inspiraci pro další práci s dítětem v konkrétních 
oblastech

  Konzultace s učiteli prvního stupně 

DeTaily PrograMu
lektoři - učitelé z MŠ a zŠ Sofie se zkušenostmi 
z předškolní přípravy
Říjen 2017 - leden 2018, celkem 12 setkání ve středu 
od 15.00 do 16.30 
časová dotace 90 minut pro skupinu max. 10 dětí
Kurzovné 2 200 Kč 
registrace na webu www.zs-sofie.cz nebo na emailu 
info@zs-sofie.cz

ze života škol(ek)

Pozvánka na 4. říčanské Posvícení 
Tradice je předávání zkušenosti a moudrosti z generace 
na generaci. Mateřská a základní škola Sofie se českými 
tradicemi dlouhodobě zabývá a tento školní rok vás 
zveme na 4. ročník obnoveného Posvícení v Říčanech. 
Vnímáme tento svátek jako jednu z možností pro setkání 
rodičů, dětí, kamarádů, sousedů i organizací na Říčansku 
u jednoho stolu. 
Posvícení je svátek vysvěcení místního kostela, což 
v minulosti znamenalo roky dřiny i velké finanční výdaje 
při stavbě. dokončení a vysvěcení kostela znamenalo ve 
vsi velkou slávu, doprovázenou tradiční pečenou husou 
a pitím. 
Tento rok se posvícení koná 17. 9. 2017 od 13.00 na 
školní zahradě v Sofii. Již tradičně příprava na posvícení 
začíná „bílením“ (úklidem a přípravou zahrady). Ve 
druhém zářijovém týdnu budeme pokračovat pečením 
koláčů - „zváčů“ i posléze posvícenských koláčů. Se zváči 
se samozřejmě zase chystáme na radnici, na faru, na 

poštu, na policii i k hasičům, do muzea a knihovny. a když 
nás během září s dětmi potkáte, ochutnejte naše zváče 
a nechte se pozvat. Na programu bude posvícenská 
husa, dobré pití a zábava. 
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Žáci PŘeDveDli oBěTi  
holocauSTu v Říčanech
Neobvyklý rozhovor čekal chodce v pondělní dopoled-
ne posledního školního týdne na Masarykově náměstí 
před domem číslo 7 (papírnictví). Dvojice reportérů 
(tazatel a kameraman) se snažila přimět kolemjdoucí, 
aby se na chvíli zastavili a zamysleli, co by mohla zna-
menat skupinka dětí stojící v řadě na chodníku a držící 
velké čtvrtky s číslicemi. Následně se představily samy 
děti s čísly. Každý „hrál“ jednoho člena rodiny, kte-
rá na daném místě bydlela a byla zavražděna nacisty 
v koncentračních táborech. V průběhu rozhovoru se 
kolemjdoucí například dověděl, že jde o pětičlennou 
rodinu Fišerů, která zde provozovala obchod s texti-
lem a byla zabita v roce 1943 v Osvětimi a Treblince. 
V druhém z táborů skončila babička paní Fišerové, 
kterou nacisté udusili plynem v jejích 91 letech. Číslice 
v ruce znamenala právě věk „hrané“ osoby, v němž byla 
zavražděna. Reportéry i herci byli dobrovolníci z 8. A, 
kteří tak „předváděli“ i dva bývalé žáky ze své vlastní 
školy – Pavla a Jindřicha Fišerovy. Za pozornost stojí, 
že bratranci zavražděných dětí Fišerových jsou stále 
žijící Arnošt a Oldřich Schreiberovi. (Vzpomínky v Ří-
čanech žijícího O. Schreibera byly publikovány v ne-
dávných číslech Kurýru.) Děti z 8. A se ještě přesunuly 
ke žlutému rohovému domu s čínskou restaurací, aby 

sehrály rodinu Strašnovů. Ta zde před válkou žila a pro-
vozovala obchod se smíšeným zbožím. 
Rád bych poděkoval panu řediteli Bednářovi za svole-
ní k této aktivitě a také panu třídnímu učiteli Profoto-
vi, paní učitelce dějepisu Pacovské a kronikářce Říčan 
paní Skalošové, kteří na ní spolupracovali. Hlavně ale 
děkuji osmi žákům-dobrovolníkům, protože se skvěle 
ponořili do svých rolí s velkým zaujetím pro věc. Foto-
galerie z akce a sestřih z videonahrávky bude k vidění 
na stránkách třídy na školním webu. Cílem tohoto 
„představení“ a ankety bylo alespoň na dvou místech 
připomenout rodiny, které nacisté odvlekli z Říčan. 
Takových míst přitom jen na náměstí bylo devět. Snad 
nebudou zavraždění spoluobčané vymazáni i z naší 
paměti. 

Ondřej Klípa, předkladatel projektu Kameny  
zmizelých v Říčanech v říčanském pébéčku

Školní rok 2017-2018 v Nerudovce
4. 9. 2017 je velkým dnem pro 10 dětí, které začínají svou 
další životní etapu - povinnou školní docházku, stejně 
jako další desítky a stovky v naší republice. Těm bychom 
chtěli popřát jen samé jedničky, usmívající smajlíky, chuť 
do práce se učit nové věci, dobré kamarády ve škole.
Tak jak jsme skončili, zase začínáme - co to znamená? 
Sport, aktivity, soutěže… Hned na začátku školního roku 
- letos budeme mít obsazenou plnou kapacitu školy, tj. 74 
žáků, budeme začínat různými aktivitami a soutěžemi. 
Tou první soutěží bude Ekokosteláda, kterou již tradičně 
pořádá ZŠ Kostelec nad Černými lesy- soutěž pro smíše-
ná družstva v oblasti environmentální výchovy a vzdělání, 
lehkoatletické závody se žáky okolních škol, začneme opět 
navštěvovat program „Hurá do opery“. 
V rámci oblasti minimální prevence navážeme na ukon-
čený projekt „Budeme chytřejší“ projektem „Budeme 
chytřejší II“, který je financován s finančním přispěním 
Středočeského kraje. Co to znamená? Další setkávání nad 

různými tématy s pracovníky Cesty integrace. Projekt je 
určen pro všechny žáky školy, ale i pracovníky školy, kteří 
se již v této oblasti proškolili.
Tak jako v jiných školách, dochází i u nás k obměně v pe-
dagogickém sboru, nejen na pozicích učitelů, ale i vycho-
vatelů a asistentů pedagogů. 
Další velkou akcí bude revitalizace školního pozemku, 
která bude prováděna za pomoci rodičů, ale i žáků školy. 
Tato úprava je za pomoci Muzea Říčany a jejich projek-
tu, do kterého jsou zapojené téměř všechny školy z Říčan 
a blízkého okolí. 
O všech akcích budeme všechny říčanské čtenáře včas in-
formovat.
A co dodat na závěr - přejeme všem klidné zahájení škol-
ního roku, aby do něj vkročili tou správnou nohou, ať to 
jsou žáci a jejich rodiče, ale i učitelé a všichni pracovníci 
školy.

Jitka Macháčková
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ZáKLaDNí ŠKOLa u ŘíČaNSKÉHO LeSa

PrOJeKTy 2017 - 2018
Pod záštitou organizace Člověk 
v tísni jsme se zapojili do aktivi-
ty  „Active Citizens“ v rámci pro-
jektu CIVIS, která je zaměřena na 
občanské a sociální kompetence, 
zabývá se občanským vzděláváním 
a výchovou k demokracii a vychází 
z celosvětového programu „Active 
Citizens“. V rámci ověřování me-
todiky bude vytvořen žákovský tým 
dvanácti žáků napříč 2. stupněm, 
který se bude scházet pod vedením 
dvou pedagogů – Vojtěcha Vytisky 
a Václava Černého s cílem uspo-
řádat jednorázovou komunitní ve-
řejně prospěšnou akci. Metodika 
„Active Citizens“ a nabízí 47 aktivit 
v pěti okruzích: identita, dialog, 
společnost, komunitní plánování, 
realizace komunitního projektu. 
Učitelé budou vybírat aktivity, které 
je zaujmou a které se hodí pro kon-
krétní skupinu žáků.
Od ledna 2018 budeme zapojeni do 
projektu Laborky.cz. Projekt pod-
poruje vzájemné učení škol a pe-
dagogů formou síťování a je zamě-
řen na přírodovědnou gramotnost 
a badatelsky orientovanou výuku/
vzdělávání. Zapojení učitelé budou 
dostávat metodické listy se zají-
mavými pokusy, které budou dělat 
s žáky v hodinách přírodovědných 
předmětů. Vše budou zaznamená-
vat na video, které následně zavěsí 
na youtube. Vyučující poté poskyt-
nou tvůrcům metodických mate-
riálů zpětnou vazbu. Vznikne tak 
databáze pokusů, které budou moci 
učitelé používat při výuce. V rámci 
projektu obdrží škola vybavení od-
borné učebny.
Podařilo se nám získat dotaci od 
Středočeského kraje na podporu pri-
mární prevence. Na 2. stupni budou 
probíhat interaktivní programy za-
měřené na vztahy mezi žáky, prevenci 
šikany, zneužívání návykových látek, 
negativní jevy v oblasti reprodukční 
(předčasný sex, promiskuitní chová-

ní), právní povědomí a multikulturní 
výchovu, adrenalin, kyberšikanu. Na 
1. stupni budou interaktivní progra-
my zaměřené na vztahy mezi žáky, 
prevenci šikany, zdravý životní styl, 
prevenci úrazů v dopravě, první po-
moc. Vojtěch Vytiska již v roce 2016 
nastoupil dvouleté studium školní-
ho metodika prevence, které bude 
částečně hrazeno z těchto zdrojů. 
Navazujeme spolupráci s organizací 
zabývající se lektorováním peda-
gogických pracovníků. Na podzim 
proběhne první školení, které našim 
učitelům pomůže zefektivnit práci 
s třídním klimatem. 
Z operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání jsme získali dota-
ci, ze které budeme podporovat další 
vzdělávání pedagogických pra-
covníků v oblastech čtenářské gra-
motnosti, matematické gramotnosti 
a cizích jazyků. Dále bude na škole 
probíhat tandemová výuka cizích 
jazyků, kdy jedním vyučujícím bude 
rodilá mluvčí z USA. Ve škole bude 
pod vedením Jolany Beranové pro-
bíhat volnočasová aktivita čtenářský 
klub, kde si žáci budou sdílet své čte-
nářské zážitky a doporučovat si knihy 
navzájem.
Příští tři roky bude naše škola zapo-
jena do mezinárodního programu 

Erasmus+ Strategické partner-
ství v projektu s názvem „Stars“. 
V projektu je zapojeno šest part-
nerů ze tří zemí (Slovensko, Česká 
republika, Bulharsko), z Čech je to 
kromě naší školy ještě Univerzita 
v Plzni. Výstupem projektu bude 
metodika pro astronomii, určená 
na mezipředmětovou výuku pro 
učitele fyziky, chemie, zeměpisu 
na II. stupni ZŠ. Úkolem školy je 
validovat pracovní verzi metodi-
ky (zpětná vazba, připomínková-
ní, hodnocení ze strany učitelů na 
uplatnění metodiky v praxi, kterou 
budou vyučující poskytovat po kaž-
dé odučené hodině). Garantem za 
naši školu bude Václav Černý.

Zuzana Pokorná
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ZŠ bezručovka
Nový školní rok  
za dveřmi
Dva měsíce prázdnin 

jsou u konce a začíná opět desetimě-
síční školní „maraton“.
Školní rok 2017 – 2018 začíná 
v pondělí 4. září 2017. Na obou pra-
covištích školy (v Bezručově a v So-
kolské ulici) ve stejný čas – 8:10.
Budovy budou otevřené od 7:50.
První školní den je věnován slavnostní-
mu přivítání a zahájení školního roku.
Přivítání bude trvat maximálně hodi-
nu. Vítáni jsou i rodiče či prarodiče.

Na odloučeném pracovišti v Sokol-
ské ulici jsou umístěné 3 třídy první-
ho ročníku – 2 třídy s běžným progra-
mem výuky a jedna třída s bilingvním 
programem. Třída s hudebním zamě-
řením je umístěna v Bezručově ulici.
Další informace k zahájení školního 
roku naleznete na webových strán-
kách školy: www.2zsricany.cz 
Přejeme všem školákům i rodičům 
šťastné vykročení do nového školní-
ho roku. 

za pedagogy školy  
Marie Lejčková – ředitelka školy

Ohlédnutí za školním rokem 2016-2017.
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Kde se vzaly hvězdičky?
Co má společného svatozář panny 
Marie, kurzy Profi English a EU? 
12 hvězdiček přece.
Nejlepší videoreportáž o svém měs-
tě v kategorii 4. a 5. třídy v celostátní 
soutěži VIDEOCARD OF MY TOWN 
v roce 2017 natočili žáci kurzů Profi 
English z ŘÍČAN. Soutěž je to prestiž-
ní, pořádaná pod patronací velvy-
slankyně Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska v České 
republice, pod záštitou Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy České 
republiky. Jde o XVI. ročník soutěže, 
kde se ještě nikdy žádný říčanský sní-
mek neumístil. 
 Za námět jsme si vybrali nejstarší 
a nejnovější budovu v našem městě. 

Viki Franěk nás provedl kostelem Sv. 
Petra a Pavla a druhá část patřila re-
konstruované sportovní hale, kde jsme 
mohli sledovat neúprosný rokenrolový 
trénink Agáty Matyášové. Nebyla by 
to akce Profi English, kdyby nebyla 
přítomná i hádanka. Za úkol bylo najít 
symbol EU v kostele a okolí. A opravdu 
- 12 hvězd kol hlavy panny Marie jsme 
nalezli hned dvakrát. Na nově rekon-
struovaném Mariánském sloupu na 
náměstí i na obraze v kostele.
K úspěchu dětí s videem se přidává 
úspěch středoškoláků u Cambrid-
geských zkoušek – sextáni bravurně 
složili FCE, dokázali úroveň B2 a C1 
a sekundáni zkoušku KET, kde do-
kázali úroveň B1. Menší děti zase na 
letošním táboře pěkně nastudovaly 
autorské pohádky Profi English O ve-

liké mrkvi a O hladové princezně, pěti 
jablkách a krokodýlovi, které během 
roku jistě předvedou i veřejnosti.
Zůstává otázkou, je- li větším úspě-
chem společný zážitek ze slavnost-
ního vyhodnocení celostátní soutěže, 
jež se uskutečnilo na ministerstvu 
školství a bylo tedy velmi důstojné, 
zabodování v nelehké soutěži, posun 
hranic schopností každého dítěte, 
či motivace k dalšímu studiu touto 
zkušeností získaná. Každopádně 
vzkaz všem - pracovat na sobě se vy-
platí, když pak dojde ke sklizni, je to 
úchvatné a fenomenální.

 a JeDeme DáL
17. ročník kurzů angličtiny, němčiny 
a ruštiny pro děti i dospělé, v malých 
skupinkách i individuální, Medical, 
Business English i přípravy na zkouš-
ky se i letos rozjíždí na třech školách 
i v soukromí v Říčanech a okolí, jsme 
připraveni i vám v pohodové atmo-
sféře rozvázat jazyk. 
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ze života škol(ek)

Základní umělecká škola zahajuje  
nový školní rok 2017/2018

Milí žáci, milí rodiče. Vítáme vás 
v novém školním roce. Tento rok 
bude pro naši školu plný změn 
a nových událostí.
Školní rok jsme začali velmi netra-
dičně 30. 8. 2017 velkým jazzovým 
koncertem v Olivovně. I když původ-
ně plánované vystoupení souborů 
z hudební školy v Borkenu na tomto 
koncertě neproběhlo, zcela plně jej 
nahradily soubory ze ZUŠ Říčany. 
Sax&Rhythm, taneční orchestr ZUŠ 
a Jazzmazec vytvořili v Olivovně skvě-
lou atmosféru, sešlo se hodně poslu-
chačů a možná do budoucna nebude 
špatný nápad, zahájit každý školní rok 
tímto neformálním způsobem.
Hned další den, ve čtvrtek 31. 8., 
navštívili říčanskou zušku rockoví 
hudebníci z Borkenu, kteří vystoupili 
v rámci říčanského festivalu Pohoda 
Džez. Více informací vám přineseme 
v dalším vydání Kurýru.

a co se týká novinek 
v nastávajícím školním 
roce?
NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLY
V loňském školním roce se nám 
povedla opravdu mimořádná věc! 
Podali jsme na MŠMT žádost o na-
výšení kapacity v mimořádném ter-
mínu a dokázali jsme přesvědčit mi-
nisterstvo o důležitosti tohoto kroku. 
MŠMT nás vyslyšelo a kapacita školy 
se zvedla o celých 100 žáků!  Navý-
šení žáků se dotkne především nově 
otvírané pobočky v Mnichovicích 
a žáků v tanečním a literárně drama-
tickém oboru.
V hudebním oboru stále bojujeme 
s prostorovými možnostmi školy. 
Žáky do hudebního oboru bychom, 
vzhledem k navýšení kapacity školy, 
mohli přijmout, ale bohužel nemáme 
prostory, kde vyučovat.

V současné době je zpracován projekt 
na rekonstrukci půdních prostor, kde 
by vznikly tři nové třídy. Čekáme na 
dotační možnosti, které by projekt 
alespoň částečně pokryly.

MNICHOVICE - NOVÉ MÍSTO  
POSKYTOVANÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ
Již před rokem jsme s paní starostkou 
Mnichovic  P.Peckovou a paní ředi-
telkou ZŠ Mnichovice M.Erbekovou 
začali probírat znovuotevření poboč-
ky ZUŠ Říčany v Mnichovicích. Vše 
záleželo na navýšení kapacity, které 
zdaleka nebylo jisté. Přesto jsme 
provedli průzkum hudebnosti v MŠ 
spádově spadajícím do ZŠ Mnichovi-
ce a vybrali jsme asi dvacet velmi ši-
kovných dětí, a máme radost, že je od 
září budeme moci do ZUŠ přijmout. 
V Mnichovicích budeme zatím vyu-
čovat kolektivní předmět Přípravnou 
hudební nauku a od pololetí zde počí-
táme s výukou klavíru, kytary, event. 
zpěvu. Do budoucna se nebráníme 
otevření dalších oborů, podle zájmu 
dětí a rodičů. 

NOVÉ OBORY
Jak jsem již uvedla, díky navýšení 
kapacity můžeme v letošním roce 
otevřít už dlouho plánovaný literár-
ně dramatický obor (LDO) – výu-
ku herectví. Výuka bude probíhat ve 
čtvrtek odpoledne. Výuku herectví 
povede paní učitelka Kateřina Pin-
dejová, absolventka pražské konzer-
vatoře, herečka s filmovou, divadelní 
i pedagogickou zkušeností.
Výuku klasického baletu povede 
paní učitelka Ivana Sikorová, ab-
solventka Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě v oboru klasický tanec 
a studentka HAMU, obor pedagogi-
ka tance. Výuka bude probíhat v úte-
rý odpoledne.

Ve smyčcovém oddělení otevíráme 
nové zaměření – hra na kontra-
bas a dále zde nastoupí nová paní 
učitelka, houslistka Markéta Do-
minikusová, absolventka pražské 
konzervatoře a studentka HAMU 
v Praze. 
Všechny naše nové kolegyně vítáme 
v našem pedagogickém kolektivu.

Paní učitelka Kateřina Pindejová

Paní učitelka Ivana Sikorová

Paní učitelka Markéta dominikusová
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ze života škol(ek)
a nyní trochu organizačních 
informací
Veškeré informace k zahájení škol-
ního roku 2017/2018 budou pro vás 
připraveny od 31. 8. 2017 na www.
zusricany.cz. Najdete zde informace 
o rozpisu hudebních nauk, rozpisy 
kolektivních předmětů, učební třídy 
jednotlivých pedagogů, termíny pro 
domluvy rozvrhů v individuálních 
i kolektivních předmětech, úplatu za 
vzdělávání pro rok 2017/2018 atd. 

Pokud zde nenaleznete informaci, 
kterou potřebujete nebo očekáváte, 
informujte nás na tel. čísle 323 602 
268 nebo na 604 737 629 nebo na 
info@zusricany.cz. Chybějící infor-
mace rádi doplníme.
Zároveň upozorňujeme rodiče na 
změnu v placení úplaty za vzdělá-
vání (školného). Nejedná se o jeho 
navýšení, ale o dobu jeho splatnosti, 
kterou jsme podstatně zkrátili. K to-
muto opatření jsme přistoupili z dů-
vodu častého neplacení či pozdního 

placení školného rodiči a následné-
mu odhlašování žáků. Děkujeme za 
pochopení.
Schůzka rodičů nově přijatých žáků 
se uskuteční ve středu 6. 9. 2017 
v 17.00 hodin v ZUŠ Říčany, Ma-
sarykovo náměstí 57. Neúčast 
rodičů na schůzce budeme vnímat 
jako nezájem o studium a na uvol-
něné místo přijmeme náhradníka. 
Rodiče budou seznámeni se škol-
ním řádem, poskytneme jim vyčer-
pávající informace o studiu, budou 
se moci seznámit s vyučujícími 
pedagogy a zodpovíme veškeré do-
tazy.

Nejdůležitější akce, které 
nás v letošním školním roce 
čekají
Po návštěvě muzikantů a pedagogů 
z hudební školy v Borkenu na konci 
srpna začneme hned v září, kdy zase 
ZUŠ Říčany navštíví Borken. Dojde 
zde k podpisu partnerské smlouvy 
mezi oběma městy a ZUŠ z toho má 
velkou radost. V lednu navštívíme 
partnerskou školu v Zittau a v dubnu 
navštíví naši školu hudebníci z hu-
dební asociace v Madridu. 
Na konci dubna bude ZUŠ Říčany 
pořádat XIII. ročník Středočeského 
festivalu ZUŠ. Festival probíhá kaž-
dým rokem v různých městech SK 
a v letošním roce zavítá do Říčan – 
moc hezká akce! V květnu opět pro-
pukne ZUŠ OPEN – celostátní hap-
pening uměleckého školství.
Na začátku prázdnin plánujeme od-
jezd skupiny dětí do Madridu, na or-
chestrální akademii a na konci prázd-
nin pravděpodobně přijedou naši 
přátelé z italské Pistoi. Vedle toho 
samozřejmě mnoho dalších koncer-
tů, soutěží, přehlídek, akademií, ver-
nisáží jako každý rok.

Máme se na co těšit, školní rok 
2017/2018 v ZUŠ Říčany nebude 
nuda!

Iveta Sinkulová,  
ředitelka ZUŠ Říčany

Hana Javorská,  
zástupkyně ředitelky

kolektiv pedagogů a zaměstnanců 
ZUŠ Říčany
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Mezi námi

Vladimír Čech:  
Ozvěny starých časů
Doba poválečná
Ze sedláků v Říčanech měl největší polnosti pan Novot-
ný (kolem dvaceti hektarů), potom pan Fišer a naše ro-
dina – tatínek Josef Čech polovičku polností zdědil po 
svém otci, druhou polovinu dostal jeho bratr Vladimír.
Strýc, úředník, svou část zděděných polností  pronajal 
otci, ten na všech polích hospodařil a odváděl mu díl z úro-
dy. Dostával pravidelně vajíčka, mléko, smetanu, máslo… 
Mezi větší sedláky ještě patřili pánové Votruba, Čermák, 
Bělohradský, Medřický, Horník, Neuberg. Ti všichni 
vlastnili několik hektarů zemědělské půdy a měli koně.
Když skončila válka, naskytla se možnost vzít si na pomoc 
v hospodářství německé zajatce. Dodnes si pamatuji na 
jméno muže, který pracoval u nás. Byl to Rudolf Rühl, v Ně-
mecku měl obchod s uhlím. Česky uměl jen málo, ale podle 
mne to byl chytrý člověk a nějak jsem mu padnul do oka, měl 
mě rád. Důvěřoval mojí mamince a mně. Trochu mě učil ně-
mecky, základní slovíčka umím dodneška, a já ho zase učil 
češtinu. Němců v podobné situaci bylo v Říčanech víc, měli 
dovoleno v sobotu nebo v neděli se na určitý čas sejít.
Ten „náš“ Němec pilně pracoval, byl šikovný, rodiče s ním 
byli spokojení, ale to víte, táhlo ho to domů. Zjistil si, kde 
má otec legitimaci, ukradl mu ji a utekl. Dostal se až do 
Düsseldorfu, kam potřeboval. Napsal pak omluvný dopis, 
že všechny pozdravuje, ať se nezlobíme a nedivíme. Otec 
uměl dobře německy, dopis nám přeložil… a odpustil mu. 
Mamince poslal Rudolf čokoládu a mně kašmírovou šálu, 
ještě ji mám. Trochu jsme si pak psali a po několika letech 
naše korespondence utichla.
Když přišly změny po únoru 1948, otec nechtěl vstoupit 
do jednotného zemědělského družstva. Při nátlaku si kladl 
podmínku, aby náš nový dům v dnešní ulici 17. listopadu, 
který komunisté zabrali, mohl přepsat na syny. A tehdejší 
místní národní výbor, v jehož čele stál tenkrát předseda 
Adolf Holý, to skutečně nakonec povolil. Otec vstoupil do 

družstva na začátku padesátých let, co vím jako poslední 
ze zmiňovaných větších sedláků. To už jsme neměli tři 
koně jako dřív, ale jen dva anebo možná i jednoho.
V té době jsem se učil strojním zámečníkem u pana Františka 
Šlingra, v Radošovicích nedaleko restaurace Sport. Pracoval 
u něj ještě pan Matoušek a já jsem byl v dílně jediným učed-
níkem. Hlavní náplní práce bylo opravování kol, na opravu 
šicích strojů měl mistr šikovného staršího pána z Vojkova, 
jmenoval se Heřman. Jezdíval k panu Šlingrovi jednou dva-
krát do týdne, sám si vyrobil vozidlo, které bylo napůl motor-
ka, napůl kolo a na něm si šicí stroje odvážel a zase přivážel. 
Byl to skromný chlapík, levný řemeslník. Pamatuji si, že byl 
hubený, nosil vousy do špičky a měl zvláštní zvyky, nad který-
mi zůstával rozum stát – například spal ve skříni. Pan Šlingr 
byl odborník, spravedlivě přísný, nesměl jsem chodit pozdě 
a naučil mě věci, které umím dodnes. Například vyplétat 
kola, to se nedá zapomenout. Na léto, když se nahromadilo 
hodně práce, nám chodil vypomáhat ještě jeden penzista, 
byli jsme v okolí jediná opravna kol, v té době levného a velmi 
rozšířeného dopravního prostředku. Jezdit na bicyklu bylo 
také mnohem bezpečnější než dnes. Po hlavních silnicích 
v Říčanech a okolí ještě jezdily vozy, které táhly krávy a koně. 
Anebo i auta, ale ta jezdila  pomalu a bylo jich málo.
Pokračování příště.  

Redakční spolupráce: Renata Skalošová

Oprava z minulého čísla: kamarád Jirka Černík se 
nachází na snímku vpravo (ne vlevo, jak jsme mylně 
uvedli). Žel musíme přidat, že na začátku června Jiří 
Černík opustil tento svět. Ve vzpomínkách vrstevníků 
ovšem zůstává.
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Na schodech k původnímu špejcharu (sýpce) u Čechova domu. 
Nahoře Emilie Čechová, níže služebná Vlasta provdaná Kuchařo-
vá, chlapci shora zleva: J. Čermák, Vl. Čech, M. Čech; začátek 
čtyřicátých let 20. století

Kolem dirigenta Josefa rezka z Kamlerovy ulice vznikla v Sokole 
skupina chlapců, hráčů na trubky, kteří účinkovali na besídkách, 
o slavnostech a v průvodech. Na snímku z konce čtyřicátých let 
zleva: J. Černík, J. Beránek, K. Masopust, Vl. Čech, J. Vojtěch 
a T. hofta   
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Střípky z mých 
vzpomínek  
na říčanskou 
jedenáctiletku
Po absolvování čtyř ročníků měšťanské školy jsem v září 
1954 začal navštěvovat Jedenáctiletou střední školu v Ří-
čanech. Ta sloužila jako náhražka původního gymnázia 
a byla zakončena maturitou. Budova ze začátku padesá-
tých let byla na tehdejší dobu moderní a proti původnímu 
plánu bylo ještě rozhodnuto o významných změnách. Šlo 
zejména o prodloužení západního křídla o pět metrů. 
Tím se zvětšila tělocvična natolik, že byla vhodná i pro 
košíkovou. A vznikl také prostorný sál s jevištěm, kte-
rý pak mohl sloužit nejen pro celoškolní akce, ale i pro 
různé přednášky, hudební besedy a dokonce i divadelní 
představení. Škola byla též vybavena některými speciali-
zovanými učebnami, do kterých se studenti stěhovali při 
předmětech chemie, fyzika, kreslení a rýsování, zeměpis. 
Jako ředitel zde působil pan Jaromír Klenka. Vedl početný 
pedagogický sbor, složený většinou ze starších zkušených 
učitelů. Svou funkci zastával ke spokojenosti pedagogů, 
ale i studentů od roku 1950 až do roku 1969, kdy musel 
z politických důvodů odejít.
Původní gymnázium dostalo v roce 1953 název „Jedenác-
tiletá střední škola“, později v roce 1959 se přeměnilo na 
„Dvanáctiletou střední školu“, aby se tato roku 1961 změ-
nila na „Střední všeobecně vzdělávací školu“. Až později 
došlo na původní název „Gymnázium Říčany“. Ze sta-
tistických údajů lze zjistit, že v letech 1950–1993 se tady 
vystřídala více než stovka pedagogů a maturovalo zde cel-
kem 3773 studentů.
V politicky obtížné době padesátých let jsme my studenti 
nepociťovali výrazný politický nátlak v průběhu vyučování, 
ani podstatná politická omezení našeho studentského ži-
vota. Většina z nás byla sice členy tehdejšího Českosloven-
ského svazu mládeže (ČSM), ale v jeho rámci jsme konali 
jen málo oficiálních schůzí, spíše jsme se věnovali různým 
zájmovým činnostem. Sami jsme si vytvořili tzv. kulturní 
úderku, jejíž činnost vyústila v založení malého amatérské-
ho souboru národních lidových tanců (čtyři taneční páry) 
a k tomu příslušné minikapely lidových nástrojů (akorde-
on, housle a „vozembouch“ nahrazující zároveň buben, 
basu a činely). Já jsem hrál na akordeon a uznávaným ve-
doucím souboru byl spolužák Honza Maťátko. V tomto slo-
žení jsme jednak vystupovali na interních školních akcích, 
ale také jsme několikrát reprezentovali školu na různých ve-
řejných akcích, a to nejen v Říčanech. V rámci sportovních 
činností ČSM jsme sestavili školní mužstvo košíkové (byl 
jsem kapitánem), které se v naší tělocvičně i jinde utkávalo 
s podobnými družstvy jiných škol.
Pod vedením vyučujícího českého jazyka profesora Be-
neše byl při škole vytvořen i dramatický kroužek, který 

se prezentoval několika inscenacemi. Nejznámější z nich 
a opakovaně hraná byla známá Jiráskova Filosofská his-
torie. Protože jsem již měl dřívější divadelní zkušenosti 
(v první třídě obecné školy role „broučka z roští“ v Kara-
fiátových Broučcích – režírovala paní Tísková ze spolku 
Tyl, ve druhé třídě měšťanky pak role „Gějka pozorovatel“ 
v dramatizaci knihy Timur a jeho parta od A. Gajdara – 
režíroval pan učitel Stryal), byla mi tentokrát svěřena 
stařecká role „pátera Germaina“. Po roce 1968 musel pan 
profesor Beneš, který se stal jedním z důležitých členů 
místního Klubu angažovaných nestraníků, z politických 
důvodů školu opustit.
Na fyziku jsme měli pana profesora Josefa Kubíka – vý-
borného pedagoga, zástupce ředitele a později i ředitele 
školy. Byl též významným elektrotechnickým praktikem 
a jedním z prvních československých radioamatérů. 
A právě on, na půdě kabinetu fyziky (nad jevištěm auly), 
inicioval založení spojařského kroužku, do kterého jsem 
se samozřejmě přihlásil. V jeho rámci jsem se dozvěděl 
o základech elektroniky a také jsem se naučil přijímat i vy-
sílat pomocí Morseovy abecedy, postupně až do rychlosti 
90 znaků za minutu. Na tomto místě také začala historie 
radioklubu s vysílací stanicí OK1KRI.
Jako snad všichni studenti, mám i já trvalé vzpomínky na 
některé další naše profesory. Ve velké oblibě byla u nás 
učitelka chemie paní profesorka Němcová (později pro-
vdaná Mouchová). Dovedla velmi dobře osvětlit proble-

Mezi námi

První ředitel říčanského gymnázia – a tedy i Jedenáctileté střed-
ní školy – Jaromír Klenka
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Vzpomínky
dne 20. 9. 2017 by se dožil 
100 let pan 
VÁCLAV LUKEŠ 
a 22. 9. 2017 to bude  
40 let, kdy nás navždy 
opustil. 
S láskou stále vzpomínají 
manželka Vlasta, dcera Vlasta 
a vnoučata s rodinami. děkujeme vám za vzpomínku.

dne 12. 9. 2017 tomu bude 5 let, 
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

JAN ZVÍŘECÍ z Kuří u Říčan. 
Vzpomíná manželka zdeňka a děti.

Dne 27. 7. 2017 nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, sestra, babička, prababička, teta 
a kamarádka
paní KVĚTA KROČOVÁ z Říčan. 
děkuji za tichou vzpomínku. Sestra zdeňka

Poděkování
ráda bych poděkovala poctivému nálezci/nálezkyni 
mého mobilního přístroje, který jsem ve čtvrtek 13. 7. 
kolem desáté hodiny zapomněla na říčanské poště. 
Velmi děkuji tomu/té, kdo jej nalezl a na místě odevzdal.
Pokud by mobil skončil "zapomenutý" v něčí kapse, 
značně by mi to zkomplikovalo život. Přeji všem, aby své 
věci neztráceli a nezapomínali, ale když už k tomu dojde, 
ať mají jako já štěstí na poctivé nálezce. chvála jim.
S díky alena Stellnerová

Mezi námi
matiku chemických zákonů, prvků i chemických rovnic. 
Při zkoušení byla sice relativně přísná, ale měla k nám 
velmi dobrý, až mateřský vztah. Vzpomínka na ni byla již 
uvedena v jednom z předchozích čísel Kurýru.
Oblíbený byl i učitel češtiny a hudební výchovy pan Karel 
Vladimír Burian. Vystudoval konzervatoř a hudební kom-
pozici a velmi dobře hrál na piano. Právě on začal v aule 
školy organizovat, studenty i veřejností značně navště-
vované, hudební besedy, které přerostly do několikaleté 
tradice. Uměl velice dobře moderovat, zval významné 
hosty a někdy i sám přispíval do programu. Vystupoval na 
řadě veřejných akcí, nejčastěji hrál zpaměti Smetanovu 
Vltavu z cyklu Má vlast. Teprve později jsme se dověděli, 
že je též autorem mnoha (asi šestatřiceti) zajímavých kní-
žek o životě různých českých hudebních skladatelů a také 
významných publikací „Dějiny světové opery“ a „Světový 
balet“. Kromě toho v průběhu osmi let napsal šest detek-
tivek. Určitou dobu řídil i větší pěvecký soubor složený 
z říčanských žaček a žáků (do něho jsem také patřil) a pro 
říčanský divadelní spolek Tyl napsal scénickou hudbu 
k řadě inscenací. Úzce spolupracoval s Československým 
rozhlasem na pořadech z hudební historie. Jako senior 
ještě v Říčanech pedagogicky působil: na soukromém 

Masarykově klasic-
kém gymnáziu a na 
rodinné škole. Až 
do vysokého věku 
si zachoval smysl 
pro aktivní osob-
ní život. Shodou 
okolností se stalo, 
že jeho dcera Mi-
chaela se provdala 
za bratra mého 
švagra. Oba však 
předčasně zemřeli 
a jediným žijícím 
potomkem K. V. Buriana je, dnes více než třicetiletý, vnuk 
Filip.
Pokračování příště.

Jaroslav Svoboda

oblíbený učitel 
hudební výchovy 
a češtiny, vědec 
a spisovatel Karel 
Vladimír Burian
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VýLeT DO KUDOwy ZDrOJe s paní Susovou
úterý 17. října 2017  Pojede pouze jeden autobus.

odjezd z náměstí (MESTEK, dm drogerie) je v 06.00 hodin ráno (další zastávka-u kina, Na zastávce a rychta. Je možné 
nastoupit i v Mukařově a v případě většího počtu zájemců kdekoliv po trase. Vystupovat se bude na nástupních stanicích 
- zastávkách. Příjezd okolo 17 hodiny.

závazně přihlásit a zároveň zaplatit je možné v TurISTIcKÉM INForMaČNíM cENTru, Masarykovo nám. 83, Říčany 
(stará radnice). reservace nejsou možné.
Tel. 323 602 639, 724 514 824, e-mail: susovamilada@seznam.cz.

55



bazén & hala

masáže & fyzioterapie

kino & divadlo

kurzy & kroužky

café & bistro
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RADIUS Øíèany s.r.o.

danì, finance

ekonomické poradenství

zpracování úèetnictví

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

Daňový balíček, paušální výdaje a další změny
Zatímco legislativních změn k 1. 1. 
2017 bylo poměrně málo, od 1. 7. 
2017 nabyl účinnosti tzv. daňový 
balíček, který významně novelizovat 
řadu zákonů včetně zákona o daních 
z příjmů. Uplatnění tvz. daňového 
balíčku je značně komplikované. 
Většina novelizovaných ustanovení 
se použije až pro zdaňovací období 
roku 2018, některá se použijí již pro 
zdaňovací období roku 2017.
Nejdříve se zaměřme na snížení maxi-
málních částek výdajů uplatňovaných 
procentem z příjmů na polovinu. Tato 
změna nabývá účinnosti až pro zda-
ňovací období roku 2018. Zároveň 
se od roku 2018 ruší zákaz uplatnění 
slevy na manželku/manžela a daňové-
ho zvýhodnění na dítě v případech, kdy 
součet dílčích základů daně stanove-
ných s využitím paušálních výdajů pře-
sahuje 50 % celkového základu daně. 
ALE: podle přechodných ustanovení 
nemusí fyzická osoba toto omezení 
použít již v roce 2017, pokud použije 
nové limity paušálních výdajů. Výše 
nových limitů je dána hranicí příjmů 1 
mil. Kč – u 80 % paušálu (zemědělci, 
živnost řemeslná) je možné uplatnit 
max. 800 tis., u 60 % paušálu (živnost) 
max. 600 tis., u 40 % paušálu (jiné 
podnikání) max. 400 tis. u 30 % pau-
šálu (nájem) max. 300 tis. Jak vyplývá 
z výše uvedeného, od zdaňovacího 
období roku 2017 dochází oproti ob-
dobí roku 2016 k daňového zvýhod-
nění pro poplatníky uplatňující výda-

je paušálem, kteří uplatňují daňové 
zvýhodnění na děti a jejich příjem ne-
přesahuje částku 1 mil. Kč. Poplatníci 
s vyšším příjmem si mohou v tomto 
zdaňovacím období zvolit postup, který 
pro ně bude výhodnější.
Mezi další daňové zvýhodnění fyzic-
kých osob, které je platné již od roku 
2017, patří především zvýšení část-
ky odčitatelné od základu daně na 
penzijní připojištění (a doplňkové 
penzijní pojištění) a na pojistné na 
soukromé životní pojištění. V obou 
případech byla tato částka zvýšena 
z 12 000 Kč na 24 000 Kč. Dochá-
zí ovšem nejen ke zvýšení částek, ale 
u penzijního připojištění (a doplň-
kového penzijního pojištění) také ke 
změně postupu, kterým se stanovuje 
tato nezdanitelná částka, a to ve pro-
spěch poplatníka, který začne spořit 
až v průběhu roku. Od roku 2017 se 
od úhrnu uhrazených příspěvků 
odečítá částka, od které náleží ma-
ximální státní příspěvek (ten pro rok 
2017 náleží při příspěvku 1 000 Kč/
měs. a to ve výši 230 Kč). Jestliže je tedy 
v kalendářním roce uhrazen např. jen 
listopadový a prosincový příspěvek ve 
výši 2 000 Kč, pak od úhrnu příspěvků 
ve výši 4 000 se odečítá úhrn částek, od 
kterých náleží maximální státní příspě-
vek, tj. 2*1 000 Kč, a je možné uplatnit 
příspěvek ve výši 2 000 Kč.
V této souvislosti je zapotřebí upozornit 
také na to, že i zaměstnavatelé mohou 
přispívat na penzijní připojištění a sou-

kromé životní pojištění. Zaměstnava-
telé mohou přispívat libovolnou část-
ku, nicméně od roku 2017 je zvýšena 
hranice, do které je tento příjem pro 
zaměstnance příjmem osvobozeným, 
a to na 50 000 Kč. Z tohoto příjmu tedy 
není odváděno sociální a zdravotní po-
jištění a není u zaměstnance zatíženo 
daní z příjmu.
Poslední významnou změnou, která 
se uplatní zpětně pro celý rok 2017,  je 
zvýšení daňového zvýhodnění na druhé 
dítě na 19 404 Kč/rok a na třetí dítě na 
24 204 Kč/rok.

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

Ing. Andrea Jeriová, 
daňový poradce ev.č.  5085 

andrea.jeriova@radiusricany.cz

úČeTNí a DaňOVá POraDNa PrO PODNIKaTeLe

Daňová poradkyně Ing. Jeriová přináší 
čtenářům stručné vysvětlení pojmů, 
o kterých slýcháme nebo čteme 
v médiích. 
Uber 
V první řadě odkazuji na § 420 
občanského zákoníku, který 
říká: „Kdo samostatně vykonává 
na vlastní účet a odpovědnost 
výdělečnou činnost živnostenským 
nebo obdobným způsobem se 
záměrem činit tak soustavně 
za účelem dosažení zisku, je 
považován se zřetelem k této 
činnosti za podnikatele.“
Řidiči, kteří pracují pod společností 
uBEr, tedy podnikají. K tomuto 
podnikání je zapotřebí živnostenské 
oprávnění. Jejich příjem se daní 
podle § 7, ke kterému je možné 
uplatnit paušální výdaj ve výši 
60 %. Pokud bude řidič podnikat 
bez živnostenského oprávnění, 
pak (s důrazným upozorněním, že 
porušuje živnostenský zákon) si 
bude moci uplatnit výdajový paušál 
pouze ve výši 40 %.

Vybrané aktuální pojmy 
stručně z pohledu daňového 
poradce Ing. Jeriové

Barákova 237, 251 01 Říčany  www.radiusricany.cz
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MAS Říčansko, RC Lodička a Na Vlnách Vás zvou na

Strančice, Strančice, 7. října 2017 od 11h do 17h, areál minigolfu

JJablečný ablečný celodenní řemeslný celodenní řemeslný trh
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AAAAAAAAtraktivní přehlídka 

celodenní řemeslný celodenní řemeslný 
traktivní přehlídka traktivní přehlídka fríských 

trhtrhcelodenní řemeslný celodenní řemeslný trh
fríských fríských fríských koní



B
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BBBáječné divadélko pro děti
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LLLákavá dětská 
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ákavá dětská ákavá dětská pěvecká a taneční vystoupenípěvecká a taneční vystoupeníLákavá dětská ákavá dětská ákavá dětská ákavá dětská 
KKKreativní dětské workshopy
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Oficiální Oficiální webové webové stránky a stránky a infoinfo: www.rclodicka.euwww.rclodicka.eu
www.ricansko.euwww.ricansko.eu
www.navlnachzs.cz

pěvecká a taneční vystoupení

MAS Říčansko, RC Lodička a Na Vlnách Vás zvou na

pěvecká a taneční vystoupení

MAS Říčansko, RC Lodička a Na Vlnách Vás zvou na

Přijďte poznat své výrobcePřijďte poznat své výrobcePřijďte poznat své výrobce
držitele regionálních 
Přijďte poznat své výrobcePřijďte poznat své výrobcePřijďte poznat své výrobce

držitele regionálních držitele regionálních značek držitele regionálních držitele regionálních 
„Zápraží“

58 texty.kuryr@ricany.cz
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Výzvy maS 
Do první výzvy 
MAS Říčansko 
na příjem projek-
tů do Operačního 
programu Za-

městnanost (OPZ) na dětské skupi-
ny, školní kluby, příměstské tábory 
a další aktivity bylo přijato celkem 
šest projektových záměrů v celkové 
výši dotace 5,7 mil. Kč. Úspěšně jsme 
stačili vyhlásit i příjem projektů do 
Programu rozvoje venkova (PRV) na 
podnikání v nezemědělské činnosti 
a na investice do lesnických techno-
logií a zpracování lesnických produk-
tů, jejich mobilizaci a uvádění na trh. 
Hodnocení přijatých projektů do 
OPZ a PRV proběhne 14. 9. 2017. 
Ještě předtím se uskuteční seminář 
pro členy Výběrové komise MAS.
Ve schvalovacím procesu jsou ze stra-
ny MAS připravené výzvy pro IROP 
(Integrovaný regionální operační pro-
gram). Školy, školky a jejich zřizovate-
lé mohou podávat projekty zaměřené 
na odborné učebny základních škol, 
odpovídající stavební úpravy a nákup 
vybavení, dále nové školky, případně 
rozšíření stávajících. Projekty žada-
telů na podporu sociálních služeb  

mohou být zaměřené nejen na moder-
nizaci a nové vybavení, stavební úpra-
vy apod., ale také na pořízení auto-
mobilu pro terénní služby. Technické 
vybavení pro zajištění mimořádných 
událostí se týká Jednotek sborů dob-
rovolných hasičů.  Do těchto výzev 
MAS alokovala na školství 15 mil. 
Kč, na sociální služby 2 mil. Kč a na 
hasiče 12,5 mil. Kč. Již nyní víme, že 
příjem projektů do opatření IROP 
proběhne od 16. 10. do 30. 11. 2017. 
Podrobnosti k výzvám, včetně prefe-
renčních kritérií a termínů seminářů, 
budou zveřejněny po schválení ze  

strany ministerstva neprodleně na 
stránkách MAS http://ricansko.eu/.

Střípky z maSky
Setkat se s námi můžete na Festiva-
lu řemesel a jablečných slavností, 
který se koná v sobotu 7. 10. 2017 
ve Strančicích v areálu minigolfu. 
Připravili jsme pro vás opět celoden-
ní bohatý program. Přijďte a uvidíte, 
těšíme se na vás. 

Další kolo příjmu pro zájemce 
o značku Zápraží originální pro-
dukt® je tady. Od 1. do 30. 9. 2017 
můžete podávat přihlášky a rozšířit 
tak řady výrobců pyšnících se regio-
nální značkou. 

rybáři z Říčan ovládli 1. ročník KP lovu  
na položenou
Týdny příprav, nervů a organizování první větší akce 
poměrně čerstvě založené sekce položená pomalu spěly 
ke svému vrcholu – zahájení prvního ročníku KP v lovu 
ryb na položenou na krásném  brandýském úseku řeky 
Labe. Ve čtvrtek 3. 8. 2017  začalo klání za účasti 16  
přihlášených týmů. Následoval přesun na lovná místa, 
příprava zázemí a zakrmení loviště. V poledne vše vy-
puklo. Ryby byly aktivní především ve večerních, noč-
ních a brzkých ranních hodinách. Vedro, které panova-
lo během dne, příliš rybám nesvědčilo. Přesto krátce po 
půlnoci zabral lysec, který vážil lehce přes 17 kg! Tato 
ryba se později stala i vůbec největší chycenou rybou 
celého klání a to i přesto, že se bojovalo až do posled-
ní chvilky, protože vše bylo stále otevřené a každá další 
ryba mohla výrazně zamíchat pořadím. A jak to vlastně 
dopadlo?
Přeborníkem Středočeského kraje se stal tým, reprezen-
tující MO Říčany „CARP ONLY“, ve složení Jiří Černý 
a Tomáš Tlustý

1. místo – MO Říčany, 82,42 kg, 10 ryb
2. místo - MO Brandýs n. L., 49,7 kg, 7 ryb                                                                                                                                 
3. místo - MO Zeleneč, 42,05 kg, 7 ryb 

Obrovská gratulace k tomuto úspěchu a poděkování za 
reprezentaci nejen místní rybářské organizace, ale i města 
Říčany.

Petrův zdar Pavel Novák 
předseda MO Říčany
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aquapalace Praha  
v září

Po prázdninách čeká děti škola a léto se neodvratně chýlí ke 
konci. Ale to jenom venku. V Aquapalace Praha léto nikdy 
nekončí a teplo i dovádění ve vlnách si tady mohou užít malí 
i velcí po celý rok. Tak proč si nezpestřit návrat do školy a do 
zaměstnání po dovolené připomenutím krásných teplých 
dnů a prodloužit si léto i vodní radovánky? A nejen to, proti 
nastupujícím chladnějším dnům můžete bojovat v teple 
saunového světa, nebo se zahřát při cvičení. Anebo prostě 
jen tak relaxovat… 

Saunový svět
Každý den vás v saunách čekají tři ceremoniály v sau-
novém světě ve znamení vybraných vůní. Kromě nich 
můžete navštívit během září premiéru saunového cere-
moniálu:

PREMIÉRA SAUNOVÉHO CEREMONIÁLU 
„ITALSKÝ KUCHAŘ V AQUAPALACE“ 
Přijďte okusit kulinářský zážitek v italském stylu: s tří-
chodovým menu, čerstvými bylinkami a dobrou náladou. 
V podání mistra saun Jakuba (Malý Kuba). V neděli 24. 
září od 20 hodin.

Vodní svět
1. 9. – 3. 9.  – První školní víkend se Skupinou ČEZ 
Udělejte první školní prodloužený víkend svým dětem 
tím nezapomenutelným a navštivte společně Aquapa-
lace Praha.
16. 9. – 17. 9. – Víkendová akce s Corny – TO DÁŠ
Přijďte se posilnit a užít si fajn víkendovou akci s Corny.
23. 9. – Aquapalace RUN se Skupinou ČEZ

SPA&WELLNESS
NUTRI SOLUTION
Intenzivní hydratační a vyživující ošetření pro suchou 
a unavenou pleť. Obnovuje jemnost, pružnost a zklidňuje. 
Po šetření je pleť rozzářená a v komfortu.
Rezervujte si svůj termín na tel.: 739 341 082.

Fitness
VIP ČLENSTVÍ
Pořiďte si roční VIP členství do fitness a čerpejte výhody 
Aquapalace Praha. Pouze v září získáte k členství bonus – 
další měsíční permanentku. Více informací na www.fitne-
ssaquapalace.cz.  

Více na www.aquapalace.cz 
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| Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda | závodní speciál Karla Lopraise z Rallye  
Paříž - Dakar | Expediční Tatrabus | další historické nákladní a osobní automobily Tatra |

VÝSTAVA AUTOMOBILŮ TATRA

AUTOMOBILY TATRA
23. 9. 2017 | Kamenice – Velké Popovice | 11:00–18:00
OD RINGHOFFERŮ PO SOUČASNOST

| kyvadlová doprava Tatrabusem mezi Kamenicí a Velkými Popovicemi | 
| ukázky Trucktrialu | promítání tématických filmů | cestopisné přednášky | 

| RC modely | prohlídky pivovaru a další doprovodný program |

UTOMOBILY 

Ladův kraj vás zve na výstavu



Názory

Je ústavní právo města Říčany rozhodovat 
o svých věcech realitou?

Poměrně banální záležitost týkající se 
úpravy jedné konkrétní záležitosti u po-
platku ze psů mě vede k zamyšlení nad 
reálnými možnostmi samosprávy obcí 
a měst. 
V oné konkrétní věci šlo o to, že v rámci 

technické novely vyhlášky města upravující poplatek ze 
psů (novela se týkala jen zpřesnění některých pojmů) je 
osvobození od poplatku ze psů u osob s ZTP omezeno 
pouze na jednoho psa. Tak, aby pro ušetření na poplatku 
nedocházelo k účelovému hlášení vlastnictví psa na osoby 
zdravotně a tělesně postižené, jak se v Čechách bohužel 
stává. Samozřejmě nejde vyloučit, že hendikepovaná oso-
ba má psů více, ale jedná se spíše o výjimky. 
Ministerstvo vnitra ovšem nelenilo a poslalo nám „radu“, 
abychom tuto věc upravili podle představ ministerstva. 
Zdůrazňuji, že ministerstvo vnitra vůbec nemá právo ani 
kompetence k tomu, aby obcím nařizovalo, nebo jen „ra-
dilo“, jak si mají své záležitosti svými právními předpisy 
upravit. Podle právního řádu ministerstvo vnitra může, 
pouze pokud s nějakou úpravou vyhláškou nesouhlasí, 
podat podnět k Ústavnímu soudu, aby ten o ústavnosti 
takové právní úpravy vyhláškou města rozhodl.
Jsem přesvědčen, že města a vesnice mají právo si lokální 
záležitosti, v uvedeném případě třeba rozsah osvobození 
od poplatků ze psů, zásadně upravovat samy, podle svého 

uvážení a potřeb a mají k tomu zákonné zmocnění. A jsem 
také přesvědčen, že města a vesnice by měly mít toto právo 
v podstatně širším rozsahu.  
Právě pro znalost místních poměrů a potřeb. Značný po-
sun ke spravedlivějšímu uspořádání věcí veřejných by tak 
nastal třeba v otázkách nároků na platby ze sociální zá-
chranné sítě. Obce by podle mého názoru měly například 
získat právo vyjádřit se (nikoli právo veta, samozřejmě), 
zda ten, kdo pobírá určitou sociální platbu, na ní podle 
názoru obce (samosprávy) nemá mít nárok, protože bydlí 
ve skutečnosti jinde, než uvádí a rozhodně není sociálně 
slabý osamělý jedinec. Nebo by obce měly získat možnost 
posuzovat a věcně řešit fenomén trvalého pobytu někte-
rých občanů na radnici. Bylo by tam možné vyloučit exis-
tující nešvary, jako třeba případ člověka přihlášeného jako 
bezdomovce k trvalému na radnici, když celá obec ví, že 
bydlí ve vile.  A na radnici „má hlášen pobyt“ jen účelově.
V současné době to ale obec řešit vůbec nemůže. Naše zá-
kony to prostě neumožňují. Je proto potřeba je změnit. Od 
žádné z vládních stran za posledních 25 let jsem ale pro 
rozšiřování samosprávy měst a obcí nezaznamenal jaký-
koli posun. Že by se někdo obával, že by si občané měst 
a obcí řešili prostřednictvím samosprávy své potřeby 
a problémy sami a sami si za to také nesli odpovědnost?     
 Zdeněk Hraba

místostarosta (STAN/Klidné město) 

Zubři v Říčanech?
Na dubnovém zasedání MZ předložil starosta Kořen 
k projednání záměr instalovat do říčanského lesa, směrem 
ke světické hájence, oboru pro zubry - dar spřáteleného 

polského města. Nesetkalo se to s velkým nadšením. Rad-
ní MUDr Mrázek se proti tomuto záměru důrazně ohradil 
s tím, že Říčany mají mnoho jiných a důležitějších problé-
mů a potřebu peněz, než je investovat do tohoto záměru. 
Upozornil v podstatě na to, že negativa výrazně převažují 

město koupilo Říčanské nádraží 
Zaplatíme sedm a něco milionů, dalších deset za rekon-
strukce a co dál? Budova, byť secesní a nádherná, je ko-
merčně naprosto nevyužitelná. Dále budeme doplácet na 
údržbu a další. Žiji v Říčanech nepochybně déle než všich-
ni zúčastnění. Proto bych rád věděl, kdo vlastně hlasuje. 
To nemůže být Říčaňák, protože takové hovadiny jako 

koupě nádraží a výstavba naprosto zbytečných a nesmysl-
ných chodníků (nejen ve městě viz chodník u pacovského 
hřbitova), je zcela nepochopitelná. Pokud se starosta ne-
umí zviditelnit prací pro občany Říčan, od kterých pobírá 
svůj nemalý plat, nechť se raději věnuje svým ehm pořa-
dům v TV. Stanislav Stehlík

Dobrý den pane Stehlíku, děkuji za Váš 
příspěvek do diskuze o rozvoji našeho 
města. Ohledně budovy nádraží se vedla 
dlouhá debata. Osobně jsem byl zdržen-
livější a opatrnější. Nicméně i v hlasování 
říčanské veřejnosti Řídím Říčany se uká-

zal jednoznačný zájem budovu nádraží koupit. Zastupi-
telé následně schválili investiční záměr, který do budovy 
nádraží umisťuje sídlo městské policie, v patře mají zůstat 

byty. Rozhoduje se většinou minimálně 11 hlasů z 21 zastu-
pitelů. Starosta má jeden hlas. Pro koupi budovy hlasovali 
zastupitelé napříč politickým spektrem. Chodníky na Ří-
čanské v Pacově jsou v místech, kde došlo k několika váž-
ným nehodám s chodci. Zároveň to byl požadavek místního 
osadního výboru. Důvody jednotlivých investic vysvětlím 
rád osobně v rámci setkání Z Očí do očí,  která se chystám 
od října inovovat. 

Vladimír Kořen, starosta města (Klidné město)
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Cyklisté na chodníku? 
Reaguji na článek z prázdninového čísla Kurýru o cyklis-
tech na chodnících od pana Romana Lenárda, kterého 
vůbec neznám a nikdy jsem s ním nemluvil, ale plně sou-
hlasím s tím co o tomto „problému“ uvedl! V podobném 
smyslu jsem to samé napsal i já v tomto měsíčníku. Plně 
souhlasím s jeho názorem o nebezpečí pro nás chodce, 
ale co na to orgány bezpečnosti, státní či městská policie? 
Rovněž jsem nezaznamenal vůbec reakci městského úřadu 
k tomuto „problému“, jich se to asi netýká, oni asi po chod-

nících vůbec nechodí, mají automobily. Za našich let sice 
nebyl takový provoz na silnicích, ale za jízdu po chodníku 
na kole by byla pokuta od Veřejné bezpečnosti. Dokud se 
nic tragického nestane, tak se s tím nic neudělá, dokonce 
jsem dostal vynadáno od jedné paní cyklistky důchodkyně, 
co že si to vůbec dovoluji napsat, ona jezdí na kole po chod-
níku po nákupech. Určitě ví, o koho jde, že paní? Hlavně ať 
do vás nějaký chodec nevrazí a nespadnete z toho kola!

Chodec a říčanský občan Josef Podval

Jen taková maličkost
Když jsem v březnu posílal do Kurýru příspěvek s téma-
tem znečisťování veřejného prostoru a upozornil zvláště 
na jedno místo pro chodce rizikové, reakce od MZ byla 

téměř okamžitá. Odpověď však zamířila zpětně na e-mail 
a nikoli už k mému uveřejněnému článku (duben), jak 
bývá obvyklé. V jejím textu je však určitě zajímavá tato 
pasáž: „Věřte, že i současný starosta V. Kořen si dělá pravi-
delné obchůzky a objížďky po městě a velmi často zadává 

Dobrý den pane Macinauere, děkuji za Váš 
příspěvek. Zubry nám nabídlo polské part-
nerské město Opatówek, přičemž se zeptali 
jejich ministerstva, zda by takový dar byl 
vůbec možný.  Nedaleko tohoto města se 
nachází chov zubrů s tradicí několika desí-

tek let. Jejich zkušenosti ukazují reálnost a nekoliznost tako-
vého projektu. Nicméně žijeme v jiných podmínkách, máme 
jiné představy či priority. Osobně si myslím, že lidé nesou pl-
nou odpovědnost za záchranu přírody a ohrožených druhů. 

A je jedno, jestli jde o Afričana při ochraně slonů, lvů nebo ži-
raf nebo obyvatele Říčan, který se snaží zachránit orchideje, 
koroptve nebo zubry. Náklady na přípravu projektu byly in-
terní, takřka nulové. Dva lidé ze správy lesa připravili projek-
tový záměr. Připravili jej z vlastního zájmu o tento v Čechách 
již vymřelý druh a připravili jej odpovědně. Myslím,  že oba 
zaslouží poděkování, i když se v současnosti spíše atmosféra 
a názory zastupitelů blíží k odmítnutí daru. Žádný závazek 
učiněn nebyl a dar lze jedním dopisem slušně odmítnout. 

Vladimír Kořen, starosta města (Klidné město)

Vážený pane Podvale,
nejdůležitější je ohleduplnost a vzájemná 
tolerance. Máte pravdu, chodci jsou nejzra-
nitelnějšími účastníky provozu ve městě. Po-
dobně ale cyklisté, ať už děti jedoucí do školy, 
nebo starší paní s nákupem, jsou na silnicích 

ve velkém ohrožení automobily. Věřte, že žádný cyklista nena-
jede na chodník z jiného důvodu, než právě ze strachu o své 
zdraví. A připomeňme si, že jízda po chodníku je zákonem 
umožněna dětem do 10 let bez doprovodu osoby starší 15 let 
a dále všem cyklistům, pokud to umožnuje dopravní značení. 
Bezpečnost cyklistů i chodců patří k našim prioritám.
Proto město plánuje například páteřní cyklostezku, ale 
prosazuje též cyklistické pruhy a koridory na vozovkách. 

Bohužel vše jde velmi ztuha, neochota a zkostnatělost ně-
kterých úředníků státní správy nám často kladou zbytečné 
překážky.
A zde se vracím k ohleduplnosti a toleranci. Já osobně se 
na chodníku vždycky vyhnu paní s nákupem, která opa-
trně projede kolem mě, stejně jako v autě rád pustím na 
přechodu maminku s kočárkem. A potěší mě, když se ona 
na mě usměje. Pokud ale někdo jede po chodníku 30km/
hod či jinak ohrožuje chodce, má jednoznačně dostat po-
kutu. Od Městské policie mám informaci, že uvedenou 
problematiku řeší a nejen jízdu po chodníku. Děkuji za 
ohleduplnost a úsměvy všech a všude. 

David Michalička 
(chodec, cyklista, řidič, radní – Klidné město)

nad pozitivy, m.j. proto,  že ve svých důsledcích by to zna-
menalo konec toho již dnes těžce zkoušeného lesa smě-
rem ke Světicím, již jenom proto, že tato zubří „atrakce“ 
by přitáhla do této končiny mnoho návštěvníků, kteří by 
vesměs přijížděli auty.       
Dá se říci, že  to by byla příliš velká cena za snahu našeho 
starosty, potažmo zázraku přírody, se opět zviditelnit. Po-
chybnosti vyjádřili i jiní zastupitelé.
Pan starosta poté hodil zpátečku, řekl, že to není jeho ini-
ciativa (neřekl však, čí iniciativa to je), že je to zatím v ro-
vině pouhých úvah a materiál odložil.
Tvářil se při tom jako obvykle upřímně a poctivě. Ta jeho 
upřímnost má ale bohužel velké trhliny. Jak si vysvětlit, že 

tisková mluvčí Kateřina Lauerová nám již v únorovém čís-
le Kurýru sdělila, že na polské straně byly již podniknuty 
legislativní kroky k předání těchto zubrů jako daru Říča-
nům?  Že by polský starosta byl tak nezodpovědný, že by 
plýtval městskými financemi na něco, co je zatím pouze 
v rovině úvah? Kdopak asi polskému starostovi přislíbil 
přijetí daru, že Poláci dělají již zmíněné legislativní kroky?
Aby toho nebylo dost, v březnovém Kurýru nám paní 
Lauerová navíc svěřila, že na správě říčanských lesů se již 
připravuje investiční záměr pro tuto akci. To zase ukazu-
je na plýtvání říčanskými financemi na něco, co je podle“ 
upřímných“ slov pana starosty ještě ve hvězdách. 
Tady někdo klame, ale kdo?  Václav Macinauer
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Prázdninové uzávěry Černokostelecké
V sobotu dne 5. 7. 2017 probíhala jedna z uzávěr na 
Černokostelecké ulici. Ulice Akátová, Borová a Du-
bová měly na výjezdu na Černokosteleckou osazeny 
značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel v obou 
směrech. Každý řidič, který v tyto dny vyjížděl na Čer-
nokosteleckou, tedy porušil tento zákaz. Z toho ulice 
Akátová a Borová jsou ulicemi slepými a nemají jinou 
možnost vyjetí na veřejnou komunikaci. Dále tyto uli-
ce nebyly osazeny světly či pracovníkem s praporkem, 
a tak každý, kdo vjížděl na hlavní silnici, nevěděl, kte-
rým směrem má zelenou a kam tedy může jet, bez toho, 
aniž by nejel proti autům, která mají zelenou. Zmíněný 
den jsem projížděl ulicí Dukelskou na Černokostelec-
kou, kde byl začátek uzávěry směrem na Kostelec se 
semaforem v kleci, přes kterou nebyl semafor z boku 
proti sluníčku ani vidět, natož aby bylo vidět, jaké svět-
lo svítí. Protože mimořádně žádné auto směrem od 
Prahy nezatarasilo vjezd do křižovatky a z druhé strany 
od Kostelce auta stála cca. 300 metrů, rozhodl jsem se 

cca. 10 metrů do ulice Akátové projet. Nikoho jsem ne-
mohl omezit ani ohrozit. To se však nelíbilo strážníkům 
městské policie Říčany, kteří na podobnou příležitost 
čekali, a dojeli mě do ulice Akátová, kde mě požádali 
bez dalšího o OP, ŘP a TP. Po nechutných tahanicích, 
zda musím občanský průkaz předložit či nikoli, byl 
sepsán zápis o přestupku. Zároveň jsem je upozornil 
na špatné značení, viditelnost semaforu a nemožnost 
bez ohrožení vyjet z ulice. Odpověděli mě, že to není 
jejich starost. Nelenil jsem a došel jsem si pro fotoapa-
rát a stoupl jsem si přesně na místo v křižovatce ulice 
Dukelská a Černokostelecké u semaforu a čekal jsem, 
až bude vozidlo MPŘ vyjíždět z ulice Akátová. To se za 
chvíli skutečně stalo. Tím porušili zákazovou značku 
a zároveň vjeli do směru do Prahy, který měl v té době 
zelenou. Tím spáchali stejný přestupek jako já.
Mám za to, že MP nemáme pro to, aby šikanovala občany 
města, natož seniory. Nechci zde rozvádět, co vše by MP 
měla dělat a co ne, jisté je však jedno, buď je špatné vedení 

různé drobné úpravy odboru správy majetku. Podobně i já 
a někteří další zastupitelé též chodíme či jezdíme na kole 
po citlivých místech a případné závady se snažíme řešit. 
Nejde to ale všude a hned, bohužel.“ (konec dosl. citace) 
Podepsán Ing. Michalička,radní města - manažer projek-
tového řízení.
V sousedství  tohoto stále problematického místa, na kon-
ci ulice Poláčkova na sídlišti Kavčí skála, zůstalo od počát-
ku prázdnin rozpracované dílo v rámci projektu oprav po-
vrchů vozovek. Přenosná dopravní značka, upozorňující 
na pracovní činnost, se však tvářila spíše ironicky téměř 
ještě měsíc po ukončení prací v okolních ulicích, než byla 
i zde vozovka opravena. Věřme slovům radního Michalič-
ky a jeho výčtu zastupitelů ochotných kontrolovat veřejný 
prostor. Přiřaďme k nim ještě osoby, které mají fyzický 

kontakt s pracovišti zakotven přímo v pracovní náplni 
- stavební dozor od investora, vedoucí prac. čety, mistr 
a stavbyvedoucí u dodavatele. Je s podivem, že rozvrtaná 
ulice, řidiče aut při parkování omezující a chodce v noci 
ohrožující, přesto unikala pozornosti těchto odpovědných 
osob, vybavených funkčními a služebními pravomocemi, 
tak dlouhou dobu!
Nemohu si proto odpustit malou osobní poznámku. Pra-
coval jsem devět let jako geodet na stavbě vodovodního 
přivaděče Želivka - Praha. Nikoli s nadsázkou si dovoluji 
tvrdit, že bez dokonalé organizace práce (to především!) 
a k tomu vyžadované důslednosti a odpovědnosti při pl-
nění úkolů na všech pracovištích podniku by se občané 
dočkali pitné vody až o mnoho let později.

Josef  Kubec

Zmiňovaná oprava uložení šachty kanalizačního řadu 
v ulici Poláčkova, mezi č. p. 5 a č.p. 6 v Říčanech, nesou-
visí s prováděnou údržbou či opravou povrchu místních 
komunikací či chodníků v dané lokalitě.  Z uvedeného 
důvodu nelze termín dokončení opravy uložení kanali-
zační šachty v ulici Poláčkova a termíny dokončení oprav 
místních komunikací a chodníků v dané lokalitě dávat do 
příčinné souvislosti a z uvedeného tak dovozovat chybu 
v organizaci, nedůslednost či nedostatek odpovědnosti.
Závada na komunikaci byla oznámena dne 9. 7. 2017 ve 
23.01 hodin prostřednictvím aplikace města Říčany. Nepro-
dleně po oznámení závady bylo dne 10. 7. 2017 provedeno 
příslušným útvarem místní šetření zaměřené na zjištění 
skutkového stavu a rozsahu závady. S ohledem na poškoze-
ný kryt komunikace a stavebně technický stav uložení kanali-
zační šachty byla závada vyhodnocena jako havarijní.
S ohledem na skutečnost, že závada na komunikaci 
vznikla v důsledku špatného technického stavu části ka-

nalizačního řadu, byl k odstranění závady vyzván správ-
ce sítě.
Stavební práce byly zahájeny dne 12. 7. 2017. V rámci 
stavebních prací došlo k odstranění závad šachty, jejího 
uložení a úpravu podložních vrstev komunikace. Primární 
stavební úkony směřující k zajištění bezpečnosti byly ukon-
čeny dne 14. 7. 2017.
Veškeré stavební činnosti byly ukončeny dnem 1. 8. 2017, 
kdy došlo k ukončení opravy položením obrusné vrstvy 
místní komunikace. Celková doba opravy byla dle sdělení 
zhotovitele stavebních prací ovlivněna nezbytnou techno-
logickou přestávkou a souběhem většího množství hava-
rijních oprav.  
Věříme, že toto objasnění skutkového stavu opravy ha-
varijní závady v ulici Poláčkova přispěje k pozitivnímu 
pohledu na vykonanou práci spojenou s údržbou našeho 
města.

 Odbor správy majetku a Oddělení technické správy
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Hlídka Městské policie Říčany vykonávala standardní 
službu, kdy v křižovatce zaznamenala vozidlo, jehož 
řidič nerespektoval signál S1a - s červeným světlem 
„stůj“ na světelném signalizační zařízení (semaforu) 
s tříbarevnou soustavou s plnými signály. Hlídka MP 
vozidlo dojela a s řidičem projednala dopravní přestu-
pek na místě. Vzhledem k tomu, že řidič s přestupkem 
nesouhlasil, celá věc byla oznámena příslušnému or-
gánu k projednání. Během události hlídka městské 
policie v souladu se zákonem o silničním provozu č. 
361/2000 Sb., použila zvláštní výstražné světlo modré 
barvy. Prověřením události nebylo shledáno pochybe-
ní hlídky strážníků, naopak strážníci se chovali velmi 
profesionálně, v souladu se zákonem, a to v situaci kdy 
řidič vůči hlídce vystupoval velmi emotivně a navíc od-
mítal na zákonné výzvy strážníků prokázat svoji totož-
nost. V daném případě mohli strážníci využít oprávnění 
předvedení k prokázání totožnosti, a to i za použití do-
nucovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o osobu vyššího věku, která jednala emotivně a mohlo 

tak dojít k ohrožení jejího zdraví, strážníci ustoupili 
od předvedení k prokázání totožnosti, přičemž strpě-
li slovní ataky až do příjezdu hlídky Policie ČR, která 
byla na místo přivolána a které rovněž řidič odmítal 
prokázat totožnost. Neuposlechnutí výzvy strážníka/
policisty (v tomto případě k prokázání totožnosti) je 
přestupkem, které je rovněž předmětem výše uvede-
ného oznámení o přestupku. Nerespektování signálu 
s červeným světlem „stůj“ na semaforu je závažným 
přestupkem, kdy může dojít k ohrožení účastníků sil-
ničního provozu. Závěrem, pokud svítí sluníčko a zne-
možňuje výhled, je povinností řidiče podívat se tak, aby 
měl jistotu, že může jet, pokud svítí zelený signál „vol-
no“, tak, aby neohrozil účastníky silničního provozu. 
Ve věci nahlášení strážníka, zda spáchal, nebo nespá-
chal vámi uváděný přestupek, můžete oznámit formou 
podání vysvětlení, na kterékoliv úřadovně Policie ČR, 
nebo u příslušného orgánu obce. 

Václav Řezáč, 
vedoucí Městské policie

anebo strážníci. Myslím si, že se z MPŘ stala represivní 
složka a nikoli organizace, která by nám měla zlepšovat 
život ve městě.
Zároveň nežádám nic jiného než spravedlnost, a to nahláše-
ní strážníka pro přestupek jízdy na červenou bez ohledu na 
to, zda jak se vymlouvá, měl zapnuté výstražné světlo (fota 

prokazují, že neměl). I v případě, že je měl zapnuté, tak ne-
oprávněně, protože následně zastavil v ulici Dukelská. Celá 
událost, by měla být zachycena kamerou se záznamovým za-
řízením v autě strážníků. Záznam mi byl odmítnut shlédnout 
a poslechnout. Fotodokumentaci na požádání předložím. 

Jaroslav Richter
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Nábor dětí  
do oddílu rokenrolu  
a boogie-woogie!  

I letos přijímáme nové členy a členky 
už od čtyř let do všeobecné přípravky 
a od sedmi  let (a starší) do soutěž-
ních skupin. 
Přípravka, kde se naučí děti základní 
gymnastické pohyby, rytmus, zákla-

dy několika tanců, bude probíhat pravidelně v pondělí 
od 16.00hodin v ZŠ U Lesa. Úvodní (ukázková) lekce 
zdarma se koná už v pondělí  11. září od 16.00 do 17.00 
hodin tamtéž.
Nábor starších zájemců do rekreačních i reprezentač-
ních skupin proběhne také v pondělí 11. září, ovšem až 
od 17.00 do 18.00 hodin, taktéž v ZŠ U Říčanského lesa.  
S sebou pohodlnou obuv (tenisky), legíny, tepláky, triko, 
pitíčko a hlavně chuť se něco naučit. V naší TŠ Twist Říča-
ny nabízíme uplatnění pro kluky a holky od čtyř let do pět-
advaceti (zatím nejstarší odchovanci). Máme návaznosti 
všech skupin, jak věkové, tak výkonnostní. Nabízíme 
smysluplnou činnost pro samotné dívky, pro kluky i celé 
páry! Trenéry jsou u nás jen dospěláci s trenérskou licencí. 
Vice na www.tstwist.cz, nebo na facebooku, nebo si na-
pište přímo na vedení oddílu email:ts.twist@post.cz

Jiří a Zuzana Boháčkovi
vedoucí a zakladatelé TŠ Twist Říčany

Ufff, to je ale nabitý kalendář!  
aneb TŠ Twist Říčany zase reprezentuje  
(a to sestakramentsky hodně!)
Ještě jsme si ani neprohlédli všechny fotky z léta, nezhod-
notili letní soustředění, které bylo ve stylu "dovolená 
v ROCK HOTELU", a už máme další akce a soutěže tady! 
Do konce listopadu žádný volný víkend!
9. - 10. a 16. - 17. 9. soustředění reprezentačních skupin.
23. 9. cestujeme do Budapešti na mistrovství světa dívčích 
formací od 15 let s CZECH LADIES.
30. 9. soustředění reprezentačních skupin.
7. 10. se účastníme dvou mistrovství na dvou místech! Pá-
rová formace tance boogie-woogie s názvem  DYNAMIT 

BOOGIE se nakonec zúčastní ve francouzské Marseille 
mistrovství světa, kde by chtěla být  lepší než v loňském 
roce, kdy obsadila 5. místo. A další skupina reprezentace 
ČR se vypraví do Prahy  na mistrovství Evropy dívčích for-
mací do 15 let, a to hned se dvěma formacemi MADON-
NA  a QUEEN.
14. 10. cestujeme na mistrovství Evropy dívčích formací od 
15 let k německému Mnichovu s formací CZECH LADIES.
21. 10. pořádáme 17. ročník mezinárodního Poháru sta-
rosty města Říčany, kde se představí na 200 našich členů 
a slíbená je (znovu) bohatá mezinárodní účast.
27. - 29. 10. Státní svátek ve znamení soustředění ostat-
ních skupin.
4. 11. nasedáme do společných autobusů a míříme do 
Radvanic na Český pohár - mnoho formací i párů. 
11. 11. cestujeme do chorvatského Slavonského Brodu na 
mistrovství světa dívčích formací do 15 let s formacemi 
MADONNA a QUEEN.
18. 11. zamíříme do Prahy na Podzimní pohár, opět 
s mnoha formacemi a páry. 
25. 11. plánujeme další soustředění.
Tedy ani jeden volný víkend od půlky srpna do konce lis-
topadu!
A to vypouštíme další akce, např. prosincový světový po-
hár ve slovinské Lubljani. Zkrátka nejsou finance a není 
v našich kapacitách zajistit všechno organizačně. Od 
dopravy, ubytování, registrací po mimořádné tréninky, 
objednávky tělocvičen, scany pasů na cesty i registraci 
u světové rokenrolové organizace, antidopingové formu-
láře každého tanečníka atd. 
A hlavně, nejsme JENOM reprezentační oddíl, ale zajímají 
nás stejnou měrou i další skupiny a páry. Například se chys-
táme na párové formace juniorů, kde už pilně trénujeme na 
příští rok. Máme vskutku vysoké cíle! Nejprve si musíme 
ale "vytancovat" nominaci za ČR. Ale to už je pohled do 
vzdálenější budoucnosti. Tak dost psaní a hurá na tréninky! 

Vaše Taneční škola TWIST Říčany
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FK RADOŠOVICE
Soustředění FK RADOŠOVICE v Horním Bradle

Ve druhém srpnovém týdnu proběhlo tradiční letní soustředění týmů přípravek 
a žáků našeho fotbalového klubu ve sportovním středisku v Horním Bradle ne-
daleko Sečské přehrady v Železných Horách. Počasí bylo letos krásné se spoustou 
sluníčka, koupání v bazénu, wellness relaxace a tréninkových dávek. Odehráli 
jsme několik přátelských zápasů s Polabanem Nymburk. Foto ze soustředění je 
na fkradosovice.rajce.idnes.cz.

Nadějná mladší přípravka

Tým ukončil jarní sezónu na 4. místě z celkem 42 týmů z okresu Praha Východ pod vedením grl. Davida Sojky. Tedy takové regionální mistrov-
ství světa v okrajových sportech.

Pro ročník 2010 bude opět poskytován dárek obsahující sportovní tašku, tréninkový dres, míč č.3., lahev na pití a propagační materiály 
reprezentace ČR.

FK_Radosovice_nabor_inzerce185x65.indd   1 16.8.2017   16:58:53



ze sportu

O Sokole v Říčanech část 8.
V roce 2012 vydala Tělocvičná jednota 
Sokol  Říčany a Radošovice ve spolu-

práci s Muzeem Říčany publikaci „Po stopách Sokola 
– Dlouhá cesta se zastavením v Říčanech“. Publikaci, 
která byla vydána ke 150. výročí založení Sokola v naší 
vlasti, zpracovala paní Jaroslava Tůmová. V Kurýru jsou 
uvedeny na sebe navazující části z této publikace týkající 
se Sokola v našem městě, které vybral Vladimír Valenta. 
V minulém čísle Kurýru 7/2017 bylo popsáno založení 
Sokola Radošovice.
V nové, ne zcela dohotovené tělocvičně, se mohli cvičenci 
připravovat na XI. všesokolský slet, kterého se v roce 1948 
v hojném počtu zúčastnili. Brzy nato ale postihly řadu čle-
nů radošovické jednoty zásahy tzv. akčního výboru. Tak 
byl vyloučen nejen z jednoty, ale i ze župy a z ČOS i Jan 
Husták, osvětimský vězeň a přímý účastník protinacis-
tického odboje ve skupině NEMO, a i další členové. Brzy 
čekal Sokol Radošovice stejný osud, jako všechny ostatní 
jednoty v ČSR – zánik.

Dopad nacistické pěsti
V předcházejících kapitolách jsme skončili u roku 1937, 
především u nácviku členstva na X. všesokolský slet. Tíha 
nadcházející války poprvé dolehla na říčanské i radošo-
vické sokoly v květnu 1938. Tehdy se cvičenci obou jed-
not účastnili župního sletu ve Vršovicích, který měl být 
předehrou X. sletu. Těsně před zahájením akce byla ale 
vyhlášena mobilizace. Muži museli narukovat do armády 
a nemohli na cvičení vystoupit. V červnu po návratu domů 
ale s o to větší chutí předvedli skladbu Přísaha republi-
ce na veřejném cvičení v Říčanech. Působila právě tak 
mocně, jako na sletu v Praze, kde vyzněla jako mohutná 
demonstrace věrnosti republice v oněch smutných dnech. 
Obě sokolské jednoty měly na sletu ve sletovém průvodu 
Prahou desítky cvičenců a přispívajících členů všech věko-
vých kategorií.
 Za nacistické okupace se pozornost německých orgánů 
zákonitě soustředila i na sokolské jednoty. Pronásledo-
vání započalo už v roce 1939, oficiální zákaz byl vydán na 
podzim 1941. V Říčanech využili nacisté k zákroku proti 
Sokolu údajného incidentu na sokolské mikulášské be-
sídce. Za podezřelé vystoupení na besídce zatkli Jaroslava 
Masopusta a Stanislava Vlčka a s nimi starostu Sokola 
Antonína Šouleje. Jednota zrušena, zatčení členové nako-
nec byli z vazby propuštěni.
Jako demokratická organizace Sokol nehleděl na národní 
příslušnost svých členů ani na jejich náboženské vyznání. 
Proto měl vždy, a to i v meziválečné době, za členy jednot-
livce i celé židovské rodiny. Do Sokola chodily například 
obě dcery říčanského obchodníka Rudolfa Elsnera, Věra 
a Jarmila. Židovského vyznání byl i předseda biografické-
ho odboru MUDr. Viktor Kraus. Zatímco doktor Kraus 
zahynul roku 1942 v koncentračním táboře Lublin a man-
želé Syslovi v Mauthausenu, stihli Elsnerovi poslat své 
dcery do Anglie, kde se zachránily.

Krátké nadechnutí a konec dobrých časů
Obě sokolské jednoty obnovily svou činnost brzy po skon-
čení války roku 1945. Cvičení nadále probíhalo v tělo-
cvičně školy, v sále U Vaverů a v Radošovicích ve Sportu. 
XI. všesokolského sletu i průvodu Prahou v roce 1948 se 
pak účastnili jak říčanští, tak radošovičtí sokolové největ-
ším počtem cvičenců ve své historii. Jek vzpomínají přímí 
účastníci sletu, zejména skladba mužů Věrni zůstaneme 
a v dešti opakované cvičení žen s kužely, stejně jako odvrá-
cené hlavy sokolů v průvodu před tribunou, na níž seděli 
představitelé nové moci, to vše se vrylo do srdcí cvičenců 
i diváků.
Příchod komunistů k moci znamenal cílenou a zákeřnou 
likvidaci Sokola. Komunisty zřizované akční výbory vy-
loučily v krátké době na 11 000 členů. Už od roku 1948 
i v obou našich jednotách docházelo k čistkám, v akčním 
výboru vedle sebe seděli lidé mravně pokřivení s těmi, 
kteří se tváří v tvář novému režimu snažili zachránit, co 
se dalo. Ti první měli bohužel navrch. Z jednot mizeli čle-
nové věrní demokratickým ideálům zakladatelů Sokola. 
Jednoty sice nebyly zrušeny, z taktických důvodů komu-
nisté „povolili“, že malé jednoty si mohly ponechat název 
Sokol. Zákonem z roku 1952 však byly převedeny pod stá-
tem řízenou jednotnou tělovýchovu. V r. 1957 vznikl Čs. 
svaz tělesné výchovy (ČSTV). Ještě nějakou dobu mohli 
v oddílech ZRTV (Základní a rekreační tělesná výchova), 
svým pojetím nejbližší Sokolu, působit někteří sokolští 
činovníci, ale i ti byli postupně nahrazováni. Říčany měly 
v šedesátých letech v ZRTV štěstí na výborné cvičitelky, 
např. Alenu Tomečkovou a Milenu Bartákovou. Milena 
Bartáková po dlouhá léta vedla dívčí gymnastické druž-
stvo, které dosáhlo i na pěkná umístění v republikových 
soutěžích. V Říčanech v tenisovém oddíle sokolský duch 
po celou dobu udržovali a předávali dál především sokol-
ští manželé Božena a Vladimír Černohorští a Eliška Sed-
láčková. V Radošovicích se stále přátelily bývalé cvičenky 
sestry Červená, Hřebejková, Brožová, Kafková, Kindlová, 
Jandlová a Nechvátalová rozená Hustáková, které znač-
nou měrou přispěly k obnově jednoty v roce 1990. Ostat-
ním „nesokolským“ sportům se v uvedené době dařilo 
podle toho, jaká byla „spolupráce“ s vedením sportu ve 
městě. V. V.

Sokolský průvod městem při okrskovém cvičení v roce 1947
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   pořádá v sobotu 17. září 2017 na sokolském hřišti 
ŽÁKOVSKÝ ATLETICKÝ DEN - atletický čtyřboj 

Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od 8 do 15 let 
 

 Ocenění: vyhlášení šesti nejlepších z každé 
kategorie, každý dostane malou odměnu 
Přihlášky: elektronicky na 
                    www.atletika-ricany.cz 
Prezence: 8:15 – 9:00 hod. 
Zahájení: 9:30 hod. 
Startovné: 50 Kč při el. registraci/ 
                   /100 Kč v den závodu 

 
Propozice závodu podrobně na www.atletika-ricany.cz 

 
 

Kategorie  Ročník 
Přípravka EI 2008-9 
Přípravka EII 2006-7 
Mladší žactvo 2004-5 
Starší žactvo 2002-3 

Sokolská pozvání
Zveme všechny sou-
časné i bývalé členy 

T. J. Sokol Říčany a Radošovice a její 
příznivce na NOC SOKOLOVEN, 
která se koná v pátek 22. 9. od 18 hod. 
v budově sokolovny ve Strašínské uli-
ci. Čeká vás komentovaná prohlídka, 
na kterou naváže setkání pamětníků 
s prohlížením fotografií. Od 19 hod 
se mohou předškolní děti vydat na 
stezku odvahy v okolí sokolovny, 
mladší žactvo absolvuje náročnější 
trať v 19.30 hod. Večer uvidíte ukáz-
ku nácviku sletové skladby Ženobra-
ní. V průběhu večera budou vystave-
ny historické sletové úbory.
V neděli 24. 9. dopraví místostarost-
ka naší jednoty ses. Dobrovodská 
na sokolské hřiště štafetový kolík. 
Zveme opět všechny, aby přišli v 15 
hod na „Sokolák“ a spolu s námi byli 
přítomni přebírání a předávání SLE-

TOVÉ SOKOLSKÉ ŠTAFETY. Čeká 
vás povídání si o sletech, vysvětlení 
co znamená Sletová štafeta a samo-
zřejmě i kulturní program. 
Vzhledem k velkému zájmu o cvičení 
všestrannosti především předškol-
ních dětí, hledáme zájemce, kteří by 
se chtěli stát cvičiteli. Je třeba ab-
solvovat cvičitelský kurz, kterého se 
nemusíte bát, jestliže máte kladný 
vztah k pohybu a dětem. Po absol-
vování a zařazení se do cvičitelského 
sboru vám budou náklady na ško-
lení proplaceny. Ujišťujeme vás, že 
cvičení všestrannosti nejen dětí, ale 
i dospělých vedou odborně vyškolení 
cvičitelé. Každý si tedy může najít na 
www.sokolricany.cz svoji věkovou 
kategorii a začít cvičit, na což není 
nikdy pozdě. 

Výbor tělocvičné jednoty  
a cvičitelský sbor

Všestrannost
rODIČe a DěTI 
• Středa 10.00 – 11.00 v sokolovně 
• Pátek 9.30 – 10.30 v sokolovně 
PŘeDŠKOLáCI/mLaDŠí ŽáCI  
(beZ PŘíTOmNOSTI rODIČŮ)
•  Úterý 17.00 – 18.00 v I. zŠ (děti 

4-6 let)
•  Čtvrtek 16.00 – 17.00 

v sokolovně (děti 5-7 let)
ŽaCTVO a DOrOST
•  Úterý 16.00 – 17.30 taneční sál 

(jóga pro děti)
•  Čtvrtek 16.00 – 17.00 v I. zŠ 

(mladší a starší žáci)
•  Čtvrtek 18.30 – 20.00 

v sokolovně (starší žákyně 
a dorostenky)

•  Pátek 17.00 – 18.30 v sokolovně 
(mladší žáci)

ŽeNy
• Pondělí 19.00 – 20.00 
v sokolovně 
•  Úterý 18.00 – 19.00 taneční sál 

v Sokolské ulici (zdravotní cvičení)
•  Úterý 19.00 – 20.00 taneční sál 

v Sokolské ulici
•  Středa 8.00 – 9.00 v sokolovně 

(zdravotní cvičení)
•  Pátek 8.00 – 9.00 v sokolovně 

(zdravotní cvičení)
•  Pátek 10.00 – 11.00 taneční sál 

v Sokolské ulici
•  Pátek 20.00 – 21.00 v sokolovně 

(nácvik Ženobraní)
•  Pátek 20.00 – 21.30 taneční sál 

v Sokolské ulici (jóga ženy a muži)
mUŽI
•  Pondělí 20.00 – 21.30 v sokolovně 

(sportovní hry)
•  Úterý 20.30 – 22.00 v sokolovně 

(florbal)
•  Neděle 19.45 – 20.45 taneční 

sál v Sokolské ulici (zdravotní 
a kondiční cvičení)

reKreaČNí VOLeJbaL 
•  Čtvrtek 20.00 – 21.30 v sokolovně 

(rekreační)
TaNeČNí ODDíL 
• Úterý 17.30 – 19.00
• Úterý 18.30 – 20.00
• Středa 17.00 – 18.30
• Středa 18.30 – 20:00
• Pátek 15.30 – 17.00

VíCe Na www.SOKOLrICaNy.CZ
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Vicepresident mezinárodní federace 
Taekwon-Do v Říčanech
Škola Taekwon-Do byla autorizována Mezinárodní fede-
rací (ITF) uspořádat celonárodní seminář Taekwon-Do 
s mezinárodní účastí v našem městě. Největší nesoutěžní 
akce tohoto sportu je pořádána ve spolupráci s ITF a ná-
rodními federacemi České republiky, Polska, Rakouska 
a Slovenska. Seminář povede Senior vicepresident ITF 
Velmistr Paul Weiler 9.Dan společně s mezinárodními  
instruktory. Náplní semináře bude nejen výuka a oprava 
technik Taekwon-Do, ale i osobní konzultace, zkoušky na 
mistrovské stupně, workshopy zúčastněných klubů a do-
provodný program. Český národní seminář proběhne ve 
dnech 16. - 17. září 2017 v centru volného času Na Fialce.
Od 4. září probíhá nábor do oddílů Školy Taekwon-Do 
Kwang Gae z.s. a Český národní seminář výrazně pomůže 
oslovit budoucí členy říčanské školy Taekwon-Do. Této akce 
se zúčastní více než stovka sportovců a pozvání přijaly i vý-
znamné osobnosti společenského, kulturního a sportovního 
světa. Poděkování patří hlavnímu partnerovi této události, 
městu Říčany. Mst.Vladimír Machota 7. Dan

22. mezinárodní letní soustředění  
Taekwon-Do 2017
V sobotu 1. července jsme přivítali 128 účastníků již 22. 
mezinárodního letního soustředění ve Zbraslavicích. 
Sporthotel přijal všechny účastníky soustředění, kteří 
přicestovali ze Slovinska a Slovenska, Polska a českých 
oddílů. V neděli se již naplno rozjel tréninkový program, 
který již měli plně v režii instruktoři. Robert Jašinski za-
hájil svůj tréninkový plán na korekci základních technik 
a výuku sestav pro všechny skupiny. Tréninky zaměřené 
na sportovní zápas vedl člen slovinského Olympijského 
výboru Vahid Drapič, kondiční tréninky vedl trenér slo-
venské reprezentace Robert Baláž, použití základních 
technik ve sparingu vedli Vladimír Machota a Pavel 
Kupr.Trenérské zkušenosti předvedli bojovníkům i  dr-
žitelka 28 medailí z Mistrovství světa i Evropy Veronika 
Balážová  (SK) a medailisté z MS i ME Denis Drapič 
(SL) a Michal Machota (ČR). V trénincích se představili 
i další mezinárodní instruktoři David Mondschein a Jan 
Gavura (oba z ČR).
Během celého soustředění proběhla i letní akademie Ta-
ekwon-Do. Přihlášení se zúčastnili autorizovaných tré-
ninků sparingů, sestav, základních technik a kondičního 
cvičení. V časech mimo tréninky probíhaly i individuální 
konzultace. Tréninkový plán byl velmi obsáhlý.
Rozdělení do tří skupin po 40 lidech umožnilo zúčastnit 
se denně dvou až tří tréninků a své individuální přípravy. 
Zbylo i dost volného času na kolektivní sporty. Volejbal, 
nohejbal, košíkovou doplnil stolní tenis nebo kurz střelby 
z luku a vzduchovky, který vedl Libor Jirásek.

Doprovodný program obsahoval již tradiční nabídku akcí 
– výlet, táboráky, grilování, beach party s moderátorem 
Alešem Matouškem, bojová hra.
V pátek se stovka sportovců utkala v rámci mezinárodních 
závodů o medaile v disciplínách volného boje a sestav. 
Stejně tak jako na MS a ME zazářila jména českých, slo-
vinských a slovenských reprezentantů, nicméně největší 
aplaus si vždy vysloužily ty nejmenší z teprve vycházejí-
cích hvězdiček Taekwon-Do.  Bylo nám ctí na soustředění 
přivítat prezidenta České federace Taekwon-Do.
Sobotní dopoledne patřilo již pouze zkouškám na vyšší 
technické stupně. 
Za úžasný týden, za skvělé zážitky a hlavně za excelentní 
profesionální práci děkujeme paní Ludmile Machotové, 
která ve spolupráci s realizačním týmem celou akci ně-
kolik měsíců intenzivně připravovala. Další díky patří 
instruktorům a trenérům: Robert Jašinski, Vahid Drapič, 
Pavel Kupr, Robert Baláž, Denis Drapič, Veronika Ba-
lážová, Michal Machota. Další díky realizačnímu týmu: 
Veronika Zahálková, Tomáš Jílek, Jan Ohem, Michal Ku-
pilík, Nathaly Telváková, Tomáš Hynek,  Kristína Pýcho-
vá, Libor Jirásek. Hlavními partnery 22. mezinárodního 
letního soustředění Taekwon-Do jsou: Středočeský kraj, 
Město Říčany a Město Brandýs nad Labem.
Zvláštní poděkování patří sponzorům: Martin Padevět, 
Tomáš Jílek - Pivovar Uhříněves, Libor Jirásek – autodo-
prava a redakci Kurýru.
Více na: www.facebook.com/MACHOTASPORT/

Mst.Vladimír Machota 7.Dan

Škola Taekwon-Do 
Kwang Gae z. s.
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akademie 
hrdinů

První týden v červenci jsme zakončili 
náš první rok letním táborem. Vyjeli 
jsme společně s roztockým oddílem 
Ju Jutsu do areálu ve Zbraslavicích. 
Nazvali jsme jej Akademie hrdinů, 
protože hrdinství bylo hlavním téma-
tem tábora. S dětmi jsme se zabývali 
rozlišováním hrdinství od hazardér-
ství, povídali jsme si o hrdinech 
z bájí, filmů, ale i o každodenním hr-
dinství lidí okolo nás. 
Program jsme rozdělili do tří oblastí. 
V jedné děti trénovaly zvládání překá-
žek. Zkoušely přelézání, přeskaková-
ní, ale i šplh, skok, plazení a balanco-
vání. Později si ověřovaly, jak se mění 
styl s narůstající únavou, popřípadě 
jak batoh na zádech může změnit 
zvládání překážek, které jinak bez 
problémů přeskakovaly či prolézaly. 
Některé úkoly nemohly hlavně menší 
děti zvládnout samy, musely si pomá-
hat. Zde se učily říkat si o pomoc, ale 

stejně tak nevnucovat pomoc tomu, 
kdo ji nechce. 
Další oblastí, které jsme se věnova-
li, byla oblast situačního povědomí, 
které je důležitou součástí osobní 
bezpečnosti. Děti poznávaly, jak ro-
zeznat člověka, který má něco ukry-
tého, učily se pohybovat v davu. Jak 
se dostat zpět na nohy, když v mačka-
nici upadnou. Nejvíce se dětem líbi-
lo, když se učily zpozorovat kapsáře. 
Dozvěděly se, jak kapsářství funguje 
a jak se se proti němu bránit. 
Třetí částí byly zálesácké dovednos-
ti – jak rozdělávat oheň, jak posta-
vit slavnostní oheň (a že se na něm 
neopékají buřty). Protože jsme měli 
k dispozici krásný rybník, probírali 
jsme záchranu tonoucího a poskyt-
nutí první pomoci. 
Našim cílem bylo umožnit dětem po-
znat nové věci, vyzkoušet si své hra-
nice a v bezpečném prostředí je po-

sunout. Chtěli jsme, aby děti zvládly 
něco, co by na začátku nepovažovaly 
za možné. Toto se nám povedlo a jak 
děti, tak my jsme odjížděli domů spo-
kojení.
Teď se již těšíme na další rok, který 
bude opět zakončen skvělým tábo-
rem. 

Kryštof Radek
www.praktickypohyb.cz

Profesionální tenisová škola Oáza Říčany  
– přihlášky již nyní
Děkujeme za váš zájem o naše letní 
sportovní příměstské tábory a do-
volte, abychom vám připomněli, že 
již nyní můžete své děti přihlašovat 
do profesionální „zimní“ tenisové 
školy, která začne v říjnu 2017. Nevá-
hejte, místa se rychle plní. Přihlášky 
je možné podávat do 24. září 2017.
Tenisová škola je určena pro děti ve 
věku od 4 do 15 let. Vybrat si můžete 

individuální výuku, či skupiny nejvý-
še do pěti dětí (nebo můžete tréninky 
kombinovat – jednou individuálně, 
jednou ve skupině). Tréninky se ko-
nají na vnitřních profesionálních 
kurtech v hale pod vedením kvalifi-
kovaných trenérů a jsou vhodné jak 
pro děti, které s tenisem teprve začí-
nají, tak i pro ty, které hrají závodně 
a chtějí se zdokonalit. Pro nové zá-

jemce jsou připraveny zkušební hodi-
ny s trenérem zdarma.
DALŠÍ VÝHODY:
  Pravidelná kondiční příprava v tě-

locvičně.
  Možnost využití sauny a whirpoo-

lu v areálu OÁZY včetně služeb 
fyzioterapeuta.

  Pro všechny naše hráče připravu-
jeme Vánoční tenisový turnaj.

  Veškeré informace ochotně zodpo-
ví šéftrenér Vítek Ptáček, tel.: 721 
948 396

Nenechte si ujít
Připravili jsme pro vás již III. Ročník 
Amatérského mistrovství Říčanska 
ve čtyřhrách, které se uskuteční ve 
čtvrtek 28. září 2017(státní svátek). 
Přihlásit se může každý, kdo má tenis 
rád. Bližší informace uveřejníme na 
našich webových stránkách, face-
booku a v OÁZE. Těšíme se na vaši 
účast.in

ze
rc
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VOLeJbaL  
a mINIVOLeJbaL ŘíČaNy

Říčanští volejbalisté z klubu SC 
SPIRIT ŘÍČANY mají za sebou 
skvělou sezónu.  Můžeme zmínit 
například historicky první organi-
zovanou ligu minivolejbalu, která 
se konala přímo u nás v Říčanech, 
nebo tým dorostenek, který letos 
prvně hrál ligové soutěže. Řada 
našich hráček získala také indivi-

duální ocenění, která byla 
předána na konci školní-
ho roku na turnaji volej-
balu rodičů s dětmi. To vše 
přinesl minulý školní rok, 
který klub opět posunul 
o kus dál. 
Po úspěšných letních akti-
vitách, jako byly letní sou-
středění v blízkosti hradu 
Křivoklát, nebo například 
příměstský tábor volejbalu, 
o který byl i letos enormní 
zájem, se již všechny aktivi-
ty klubu zaměřují na novou 

sezónu. Opět i v letošním školním 
roce bude klub SC SPIRIT ŘÍČANY 
organizovat ligu minivolejbalu urče-
nou pro nejmenší děti. Pochopitelně 
ani další oficiální ligové soutěže ne-
zůstávají stranou, ba naopak. Trené-
ři již nyní, ve spolupráci s metodiky 
evropského významu, připravují ide-
ální tréninkové plány pro rok 2018. 

Zkušení trenéři klubu, kteří hrají, či 
hráli nejvyšší české i zahraniční sou-
těže, dávají jistotu dětem i rodičům 
v koncepční a dlouhodobý rozvoj ří-
čanského volejbalu. 
Kromě aktivit pro stávající členy je 
také v září připraven nábor nových 
členů. S volejbalem mohou začít děti 
v každém věku. Klub nabízí možnost 
začít s volejbalem již dětem od 6 let, 
a to v rámci tréninkového programu 
minivolejbalu, kde se děti učí pra-
covat s vlastním tělem a míčem. Při 
tréninku jsou používány například 
menší a měkčí volejbalové míče, kte-
ré dětem usnadní práci s ním. Děti 
se učí poznávat sport, fair play, práci 
v kolektivu a v neposlední řadě, jak 
každý může pracovat sám na sobě 
a posouvat se dál. Volejbal mohou za-
čít hrát i náctiletí, kteří nemají herní 
zkušenost. V předchozích letech byl 
o kurzy enormní zájem, proto dopo-
ručujeme rodičům o včasný zápis dětí 
do kurzů.

Více informací naleznete na webu 
www.SPIRIT-SPORT.cz. 

Jan Černík

KaraTe PrO DěTI
Děti z říčanské-
ho oddílu karate 

Kamiwaza klubu SC SPIRIT ŘÍ-
ČANY májí za sebou nabité léto 
plné skvělých zážitků. Těsně před 
koncem školního roku některé děti 
absolvovaly soutěž Přebor karate 
Středočeského kraje, kde získávaly 
přímý postup a nominaci na Mis-
trovství ČR 2017. Krajský přebor, 
který navíc přímo organizoval náš 
říčanský klub v Městské sportovní 
hale, dává na MČR 2017 naději na 
úžasné sportovní zážitky. 
Turnaj však z daleka nebyl poslední 
akcí léta. Nejprve si naši karatisté užili 
krásný týden v prostředí našich nejvyš-
ších hor Krkonoš. Soustředění bylo ve 
znamení nejen tréninků, ale také poho-
dy, přátelství a krásných okamžiků. 
Po fantastickém soustředění násle-
dovaly příměstské tábory, kde mladší 
děti měly možnost spát doma, a tak 
nebýt ve stresu z cizího prostřední 
v noci. V létě však nezůstala stranou 

ani náročná příprava pro závodní 
skupiny, kterou absolvovaly na spe-
ciálních campech, jak klubových, tak 
i reprezentace ČR. 
Po létě se však již všichni těší na tré-
ninky v novém školní roce, které tra-
dičně probíhají v ŽS u Říčanského 
lesa. Kurzy jsou rozděleny do několika 
věkových kategorií, ze kterých si vy-
bere každý. Velice oblíbené jsou kurzy 
pro mladší děti, kde se děti učí zábav-
nou formou bojové umění karate, vše-
obecnou pohybovou průpravu a zlep-
šují si fyzickou kondici a koordinaci 
těla, a to již od 5 let věku. Otevřené 
jsou také populární kurzy „Karate ro-
dičů s dětmi“, kde rodiče aktivně cvičí 
s dětmi a hravou formou aktivně tráví 
čas se svými dětmi (od 4 let). 
Díky tomu, že klub je součástí olym-
pijského hnutí, patří k největším or-
ganizacím svého druhu v ČR a členo-
vé klubu jsou součástí reprezentace 
ČR, mají členové možnost i dlouho-
dobého rozvoje. Karate rozvíjí děti, 

utváří je, pomáhá jim s lepší koor-
dinací těla. Sportovní klub během 
roku navíc pořádá, kromě samotných 
tréninků, různé doprovodné akce re-
publikového významu. Přijďte si i vy 
vyzkoušet zcela nezávazně a ZDAR-
MA lekce karate.

Více informací naleznete na webu 
www.KARATE1.cz. 

Filip Miler
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4 x zlato a celkem 11 
postupů na m Čech
Po roce jsme měli možnost navštívit 
Mladou Boleslav u příležitosti finále 
Krajského přeboru mládeže, které se 
konalo ve dnech 24. - 25. 6. Náš klub 
měl ve finále nejpočetnější zastoupe-
ní, když do finále postoupilo 20 dětí 
z celkového počtu 121 finalistů. Plán 
byl jasný, v co největším počtu postou-
pit do další fáze MČR, což je Mistrov-
ství Čech. Výsledek byl nad očekávání.
CELKEM JSME ZÍSKALI  
4 ZLATÉ MEDAILE:
H 10 Tobias Pressler
H 12 Jáchym Němec (hrál o katego-
rii výš!)

D 14 Monika Strnadová
D 16 Hana Bartošová
DÁLE 2 STŘÍBRNÉ MEDAILE
H 16 Pavel Kurek
D 10 Veronika Myšková
BRONZOVOU MEDAILI  
ZÍSKAL
H 16 Jan Heger
Podařilo se získat i 4 bramborové 
H 10 Jan Síleš, H 14 David Hampl 
a H 16 Michael Strnad, D 10 Alice 
Zelenková
Na MČ pojede největší výprava za po-
slední roky:
H 10: Pressler, Síleš, Němec (PP)
H 12: Němec, Šmolík (PP)
H 14: Hampl, Bartoš
H 16: Kurek, Heger, Strnad, Novotný 
(PP)

m Čr družstev ml. žáků
se konalo ve dnech 16. - 18. 6. v Kr-
nově. Na Mistrovství se nominuje 28 
nejlepších družstev z krajských kol 
a my jsme opět nechyběli. Třídenní 
klání bylo zahájeno zpívanou českou 
hymnou 50ti členným dětským sou-
borem Janáčkova Brumenda. Celé 
mistrovství bylo provázeno skvělou 
organizací a nádherným místem 
Městského divadla.
Vraťme se ale k výsledkům. Naše se-
stava byla velmi silná a věřili jsme, 
že budeme bojovat o přední místa. 
Hrálo se 9 kol a prohráli jsme pouze 
jediný zápas. Bohužel náš nejčastější 
výsledek 3-3 jsme zaznamenali 4x, 

takže konečné 7. místo bylo hezké, 
ale trocha štěstí a mohli jsme mít 
i medaili. Sestava družstva: Němec 
2,5(9), Hlavina 6,5 (9), Strnadová 
7,5(9), Hampl 3(8), Jiroušek 5,5(8), 
Šmolík 6,5 (8), Pravda 1,5(3). 
Celkovým vítězem se stalo suverénní 
družstvo BŠS Frýdek-Místek. Druhé 
středočeské družstvo Jawa Brodce 
skočilo na 9. místě, takže na příští M 
ČR postupují 3 středočeská družstva. 
Neměli bychom chybět.

Jaroslav Říha 

Pro všechny zájemce  
o královskou hru:
Přijďte se domluvit u příležitosti 
zahájení šachové sezony 2017/18. 
Setkání se uskuteční v Kc Labuť 
v úterý 5. 9. v 2. patře
rodiče dětí – stávající i noví zájemci 
18.00 hod.
Dospělí  - členové KŠ i noví zájemci 
19.00 hod.
V případě potřeby použijte: 
riha.sachy@volny.cz

Krajští přeborníci

KP d 10 (zleva zelenková, dudková, 
Myšková]

Chceš se stát fotbalistou?  
Přijď mezi nás!

Fotbalový klub FK Ří-
čany zve do svých řad 
kluky a holky, kteří chtějí 
poznat radost z pohybu 
a fotbalové hry.

Přijímáme nové hráče již od věku  
5 let. A to do oddílů fotbalové ško-
ličky (5-7 let) a přípravky (8-11).

Tak pokud chceš najít no-
vou partu kamarádů a učit 
se fotbalu, přijď se na nás 
podívat !

Veškeré informace  
na tel. 739 461 627

74 texty.kuryr@ricany.cz





Letní prázdniny  
v gymnastickém 
oddílu

Během června jsme se postupně rozloučili se všemi dětmi 
v kurzech i závodních družstvech a vyrazili na zasloužený 
odpočinek. Ale jak to tak (především o prázdninách) cho-
dí, čas utíkal velmi rychle a první letošní tábor s gymnasti-
kou, který byl naplánovaný na poslední týden v červenci 
v Říčanech, byl tu. Dětem se věnovala trenérka Kateřina 
Mášová a připravila pro ně bohatý program. Kromě cviče-
ní v tělocvičně 1. ZŠ chodily děti na hřiště, navštívily i ří-
čanské muzeum. Na oběd chodily do restaurace Říčanský 
longál – který je součástí nového zimního stadionu v Ří-
čanech (krásně se zde o děti celý týden starali a výborně 
vařili – děkujeme). Na konci týdne odcházely děti plné 
zážitků a s drobnými odměnami – dle dlouhého loučení 
tušíme, že se jim prázdninový týden strávený s naším od-
dílem a trenérkou Kačkou velice líbil a již nyní se těšíme 
na společné setkání za rok. Během srpna se otevřela i mni-
chovická tělocvična, kde se 7. srpna sešlo hned 35 dětí na 
dalším turnusu příměstského tábora, který pořádáme 
již pátým rokem. V následujícím týdnu se to v tělocvičně 
hemžilo našimi nejmenšími závodními gymnastkami – 
své příměstské soustředění zde strávily malé sportovní 
gymnastiky z družstva „Myšek“ a také naše nejmladší 
družstvo TeamGymu. Na svá soustředění do specializova-

ných gymnastických hal se rozjela i starší závodní druž-
stva. TeamGym vyrazil do Dobřichovic, kde v letošním 
roce vybudovali již druhou gymnastickou halu – tentokrát 
zaměřenou především pro TeamGym, a sportovní gym-
nastky se opět po roce vydaly do gymnastického centra 
v Liberci. Příprava na novou sezónu začala – máme před 
sebou velké plány a především velkou motivaci z loňských 
úspěchů i „neúspěchů“. Jdeme na to, držte nám palce!
Děti, mládež i dospělí se mohou hlásit do nově otevřených 
kurzů – rozvrh pro školní rok 2017/18 naleznete na www.
gymnastika-ricany.cz. V našem oddílu se věnujeme všem 
věkovým i výkonnostním kategoriím, tak neváhejte a při-
jďte mezi nás. J. Jechová

Do nové sezony míří 6 družstev 
basketbalistek

Novou sezonu jsme začali v našem oblíbeném tréninko-
vém středisku na Otavě v jižních Čechách. Pravidelně 
jezdíme celý klub do Horního Poříčí u Katovic, kde má 
svoji sportovní základnu UK. Letos nás bylo celkem 74 
a soustředění se po stránce sportovní povedlo. Počasí nám 
přálo, a tak všichni trenéři si mohli odškrtnout ve svých 
tréninkových denících splněno. Poprvé s námi byli i nej-
mladší a i přes pár slziček celý týden zvládli na jedničku. 
Kromě basketbalových dovedností jsme absolvovali i tzv. 
fyzičku. A protože ne všichni jsou nakloněni této přípravě, 
která je však nutná, tak ji provádíme společně od nejmlad-
ších po nejstarší ve formě běhavých her. Tak přišly na řadu 

oblíbené „Aréna, Kostky, Podpisy, Kimova hra upravená 
do štafety atd.“. Tyto hry slouží nejen k nabrání kondice, 
ale i k lepšímu vzájemnému poznání nejmladších s těmi již 
zkušenými, protože musí vzájemně spolupracovat. 
Pravidelný tréninkový proces začne 4. září, a tak všechna 
družstva už jsou připravena na novou sezonu. Doufám, že 
se všichni těší na zápasy, a že většina z nich bude vítězná.

Pro pořádek ještě naše tréninky:
Přípravka  -  je zatím ještě v jednání, více informací bude 
známo koncem srpna.
U 11 - pondělí 15.00 – 16.30 Eva  Vilhumová
 pátek 14.30 – 16.00
U 13 úterý 16.00 – 17.30 Lenka Schickerová
 středa 15.30 – 17.00         
U 15 pondělí 16.30 – 18.00 Nikola Šmolcnopová
 středa 17.00 – 18.30
 pátek 16.00 – 17.00 
U 17    úterý 17.30 – 19.00 Jana Machová
 čtvrtek 18.00 – 19.30
 pátek 16.00 – 17.00
Ženy   čtvrtek 19.30 – 21.00 Kamila Míková

Jana Machová, SK Slunéčko, z.s.    
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Lesní běh opět po roce
Letos to bude už 36. ročník běhu, který navazuje na tradici 
předcházejících ročníků. Tento závod je mezi pravidelný-
mi účastníky dobře znám, a tak ho není třeba nijak zvlášť 
představovat. Snad jen pro připomenutí a informování 
nových zájemců o chuť zazávodit si v hezkém lesním pro-
středí.  Závod je také součástí 2. ročníku Poháru Ladova 
kraje, který sdružuje 7 závodů v regionu Ladova kraje. 
Bližší informace o poháru na stránkách Ladova kraje 
(www.laduv-kraj.cz).
Na našem Lesním běhu má možnost prověřit sebe a záro-
veň porovnat svoji výkonnost se sobě rovnými co do věku. 
Máme 10 věkových kategorií kluků, stejně pro dívky, od 
nejmenších ke staršímu žactvu. Pak kategorie pokračují 
dorostem a následují desetileté kategorie mužů a žen. 
Nejmenší děti běží kolečko 350 m, starší pak kolečka 
dvě, 1100 m, nejstarší žactvo jeden větší okruh 1700 m. 
Dospělí mají trať vyznačenou údolím Rokytky a ve strá-
ni nad potokem. Ženy a muži nad 59 let absolvují jedno 
kolo 6,6 km, muži v kategoriích do 59 let dvě kola což 
obnáší 11 km. Trať je vedena a léty prověřena tak, aby zá-
vodník v průběhu závodu vyzkoušel téměř vše, co může 
les nabídnout, šotolinová cesta, úzká pěšinka, strmé vý-
běhy i seběhy, pěkné lesní pasáže a mnoho dalšího. Ten, 
kdo běhá proto, aby si závod „užil“, to znamená ten, kdo 
se nehoní za výsledným časem, si může závod vychutnat 

i po estetické stránce, zpěv ptáků, šumění lesa a přede-
vším klid.
Zveme tímto všechny závodní běžce nejen Říčan a okolí, 
ale i ty, které pravidelně potkávám v okolním lese, a ještě 
nenašli tolik odvahy vyzkoušet si závodní běh a atmosféru 
závodu. 

Lesní běh Říčany se koná 14. října 2017 v dopoledních 
hodinách, přihlášky jen na místě, přijďte proto včas, 
alespoň hodinu před startem vaší kategorie. 
Veškeré informace jsou uvedeny na stránkách běžeckého 
klubu v sekci lesní běh (www.ricany.cz/org/bezeckyklub). 
Lesní běh Říčany XCR 2017 se uskuteční za podpory měs-
ta Říčany a Říčanských sponzorů.

Miloš Smrčka - organizátor

JUDO CLUb KyKLOP ŘíČaNy  
– 2. ročník JUDO CUPU v Říčanech
V Říčanech působíme již šestým rokem a naše řady judistů 
se utěšeně rozrůstají. Jsme sportovní klub, žádný kroužek, 
a naše práce je dlouhodobého charakteru. Věnujeme se dě-

tem od 4 do 18 let a snažíme se, aby si náš krásný olympij-
ský sport oblíbily. Učíme je práci s vlastním tělem, zlepšují 
si svoji fyzickou kondici, učí se techniky juda, jsou psychic-
ky odolnější. Je pro nás velmi důležité, aby pochopily, že 
v judu je velmi důležitá kázeň, úcta k trenérovi a k soupeři. 
Je potěšující, že již máme skupinu závodních dětí, kte-
ré pravidelně jezdí na závody po celé republice a sbírají 
cenné medaile a umístění. Pravidelně se zúčastňují víken-
dových a letních soustředění. Všechny naše aktivity a vý-
sledky jsou uvedeny na našich webových stránkách www.
judo-kyklop.cz. Trénujeme v ZŠ u Říčanského lesa.
Je pro nás potěšující, že po loňském úspěchu 1. ročníku 
JUDO CUPu v Říčanech, vás můžeme pozvat ve dnech 
23. a 24. 9.2017 na 2. ročník tohoto turnaje, který se bude 
konat ve Sportovní hale v Říčanech. Počítáme opět s účas-
tí okolo 400 závodníků z celé republiky v obou dnech. 
V sobotu proběhne soutěž přípravky a mláďat (ročníky 
narození 2007-2010). V neděli soutěž mladšího, staršího 
žactva a dorostu. 
Tento turnaj pořádáme také díky finanční podpoře Měst-
ského úřadu v Říčanech, za což velmi děkujeme. 
Přijďte podpořit naše říčanské závodníky.

Alena Mairichová, trenérka
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Koloběžková Grand Prix po patnácté
Za poslední roky se stalo pravidlem, že druhou sobotu 
v září se v Říčanech na Masarykově náměstí jezdí na 
koloběžkách. Nejinak tomu bude i letos, a tak v sobotu 
9. září 2017 od 14 hodin vypukne v pořadí již 15. roč-
ník této akce, která je známá pod názvem Koloběžko-
vá Grand Prix. Pro ty, kteří netuší, o co kráčí, jen malá 
rekapitulace. Jedná se o závody pro malé i velké (i nad 
15 let), a to převážně na koloběžkách. Jen u nejmenších 
prcků do 4 let je navíc udělaná kategorie tzv. odstrkova-
del a ta je ještě rozdělená na odstrkovadla plastová, nebo 

s gumovými koly. Takže malé děti, které se na koloběž-
kách ještě příliš necítí, mají také svoji šanci projet se po 
říčanském náměstí. Ten, kdo koloběžku sám nevlastní, 
má možnost si ji přímo na místě zdarma zapůjčit. Tímto 
tedy zvu všechny malé i velké na toto sobotní odpoledne. 
Více na www.kolobrnda.unas.cz

Těším se na vaši účast
Ladislav Musil

hlavní pořadatel

aIKIDO DOJO Na CeSTě  
a JÓGa V DeNNím ŽIVOTě
Začátek školního roku klade nároky 
nejen na naše děti, ale i na nás, je-
jich rodiče. Proto tedy připomínám, 
že od září budeme cvičit v tělocvičně 
v Domově pod Kavčí skálou. Všech-
na naše cvičení zůstávají zachována 
ve stejných časech. Je to celkem pra-
videlně 18 lekcí týdně po celý školní 
rok. Od září to bude již 13. rok naše-
ho působení v Říčanech. Přeji vám, 
abyste i v příští sezoně k nám našli 
cestu na cvičení Jógy a Aikido pro 
vás a vaše děti. 
Systém Jóga v denním životě sestavil 
svámí Mahéšvaránanda téměř před 
40 lety a dnes ho po celém světě cvičí 

tisíce lidí. Také u nás máme jeho žáky a jeden z nich vede 
cvičení jógy u nás v Říčanech.
Systém, který se zde prezentuje, je vhodný pro každého. 
Jak říká svámí Mahéšvaránanda, je to metoda, která ovliv-
ňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém 
životním období. Otevírá tak přístup k tradiční cestě jógy 
všem, bez ohledu na věk či tělesný stav. Přitom bere v úva-
hu i podmínky dnešní civilizace a prastaré učení přizpů-
sobuje potřebám člověka dnešní doby, aniž by mu však 
ubírala na jeho původnosti.
U nás v DOJO NA CESTĚ začínáme vždy zkraje školního 
roku cvičit od začátku takzvanými sarva hita ásanami (po-
zice prospěšné všemu a všem). Tento cvičební program 
trvá tři měsíce, a pak postupujeme pomalu krůček po 
krůčku dál, dál a dál.
Přijďte se k nám podívat. Můžete si s námi zacvičit 
jednu lekci na zkoušku nezávazně a zdarma. Uvidíte, 
že vám cvičení bude příjemné, bude se vám líbit, a po-
kud se rozhodnete pokračovat, budete cvičit pravidelně 
a rádi.
Pokud by měl někdo zájem o další informace, může se 
podívat na www.aikidoricany.com, kde jsou krátká pre-

zentační videa, napsat email na pida.aikido@seznam.cz, 
nebo si zavolat na tel.603 841 852.

PrOGram STarT Na CeSTě -20 %
PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?
Pro lidi 18 - 28 let, kteří většinou v tomto věku startují do 
samostatného života.
TENTO PROGRAM OBSAHUJE 20% SLEVU  
NA KURZOVNÉM

Prostředí, které vás podporuje, je i vaše rodina a vaše spo-
lečné zájmy. Proto i my vás podporujeme formou rodin-
ných slev na členských poplatcích např. 20% slevou na 
každé druhé dítě.

Pro bližší a podrobnější informace se podívejte na 
www.aikidoricany.com  

V září očekáváme jako každoročně příliv nových žáků, dětí 
i dospělých, využijte toho a přijďte si to také vyzkoušet. 
První cvičení je pro každého zcela nezávazné a zdarma.
Přejeme vám zdraví, štěstí, spokojený a úspěšný život.

Za AIKIDO KENKYUKAI ŘÍČANY
Miroslav Skala
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Přejete si naučit své děti bruslit? Baví 
vaše děti tanec? Hledáte pro ně smys-
luplné využití volného času? Přiveďte 
je do Bruslařského klubu a bruslař-
ských kurzů v Říčanech! Tento klub 
zahájí svou druhou bruslařskou se-
zónu 11. září 2017. Zápis pro děti 
ve věku 4 - 18 let probíhá již nyní, 
budou-li volná místa, je možné začít 
i v průběhu sezóny. 
Bruslařský klub Říčany (BK Říčany) 
je jedinečný v mnoha směrech. Do 
příští sezóny připravuje projekty jako 
například mezinárodní krasobruslař-
ské závody či exhibiční a karnevalová 
vystoupení. Hlavním cílem pro příští 
sezónu je vytvoření souboru Dětské 
lední revue, který bude v úzké spo-
lupráci s mnoha význačnými umělci, 

kteří patří mezi špičku v tanečním 
a bruslařském odvětví.
Dětská lední revue má za cíl zapojit 
talentované děti do ojedinělých vý-
pravných představení na ledě, která 
budou ztvárněna dětskými tanečníky 
a krasobruslaři ve věku 4 - 18 let. Na 
ledové ploše a jevišti se setkají naši 
mladí svěřenci s významnými kraso-
bruslaři, tanečníky, herci a dalšími 
umělci. Celovečerní představení chce-
me hrát nejen na domácích zimních 
stadionech, ale též v zahraničí.
BK Říčany nyní hledá nejen děti, které 
projeví dostatečné nadání a vlohy ke 
krasobruslení, ale nabízí také výuku 
bruslení pro začátečníky (děti i dospě-
lé) a zdokonalení bruslařské techniky 
pro hokejisty. Výuka je profesionálně 

vedena na nejvyšší možné úrovni. BK 
Říčany sleduje nejnovější vývoj v od-
větví krasobruslařského vzdělávání, 
výuku uzpůsobuje fyzickým možnos-
tem dětí a klade důraz na přirozenost 
a ochranu zdraví. Prioritou je nejen 
dobrá technická průprava, ale pře-
devším radost dětí. V připravované 
Dětské lední revue bude rozsah výuky 
velmi široký, bude zahrnovat mimo 
výuky krasobruslení i klasický balet 
a moderní tanec. Děti se seznámí též 
s taneční gymnastikou a hereckou 
výchovou. BK Říčany přináší odlišné 
možnosti, jak mohou děti trávit svůj 
volný čas. Zakladatelem klubu a Dět-
ské lední revue je Daniel Zídek, který 
má bohaté pedagogické zkušenosti. 
BK Říčany působí na novém zimním 
stadionu Merkur Ice Arena v Říča-
nech. Má k dispozici velmi stylové 
prostory s hezkým tanečním sálem 
pro přípravu na suchu a nadstan-
dardně vybavenou ledovou plochou. 

BK ŘÍČANY ZVE NYNÍ  
VŠECHNY ZÁJEMCE K ZÁPISU 
Veškeré informace naleznete na 
www.bruslarskyklubricany.cz, 
nebo na tel.: +420 775 619 993

bruslařský klub Říčany 
připravuje velký nábor
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ze sportu

Florbalisté na prahu  
nové sezóny

 Za pár dní se rozběhne další ma-
raton tréninků a zápasů, na které 
se všichni moc těšíme a jsme plni 
očekávání, co nového nám sezóna 
2017/2018 přinese. Zejména letos, 
kdy si prověříme úzkou spolupráci 
se spřáteleným klubem Draci Čer-
čany. Plánujeme, že starší žáci, do-
rost či junioři budou hrát i trénovat 
společně a tím zvýšíme herní kvalitu 
zmíněných kategorií.  

Florbal se v Říčanech pomalu stává 
součástí sportovního zájmu, a proto  
vás všechny rádi uvidíme na těchto 
nejbližších domácích zápasech:
Na začátek září připravujeme také 
nábor kluků a dívek převážně mlad-
ších ročníků. Vše bude včas zveřej-
něno na našem webu www.fbcricany.
cz, kde také pravidelně aktualizuje-
me informace o turnajích, trénincích 
a dalších akcích klubu. 

Přejeme příjemný start do nového 
školního roku a pevné zdraví.

Martin Schneider
FBC Draci Říčany

KaTeGOrIe DaTUm míSTO ČaSy SOUPeŘ

MuŽI 17.9.2017 Sh Kostelec nad Černými Lesy 10:30,15h Mukařov B, Sparta B

doroST Modří 24.9.2017 Sh Neveklov neurčeno Neratovice, Panthers B

doroST Bílí 24.9.2017 Sh Kostelec nad Černými Lesy neurčeno FBc Texas, Mukařov

Mladší žáci Modří 25.9.2017 oPEN gate, Babice neurčeno neurčeno, 10.koš

JuNIoŘI 1.10.2017 Sh Kostelec nad Černými Lesy neurčeno chodov c, Ml.Boleslav

ELÉVoVÉ Bílí 1.10.2017 Městská hala Říčany neurčeno neurčeno, 1.koš

Starší žáci Modří 2.10.2017 Městská hala Říčany neurčeno neurčeno, 10.koš

ani v létě nezahálíme
Hned jak bylo 
rozdáno vysvěd-
čení, vydali jsme 

se vstříc tanečnímu létu, které začí-
nalo tradičně v Rokytnu u Nového 
Města na Moravě. První červencový 
týden se nesl v rytmech standard-
ních tanců, ten druhý jsme pak vlnili 
boky v rytmech latinskoamerických. 
Přestože je léto a dá se říci, že je jaká-

si soutěžní přestávka, Honza s Pájou 
se poctivě připravovali na největší 
taneční soutěž léta - German Open 
Championship, která se koná v ně-
meckém Stuttgartu. A vedli si vel-
mi dobře, oproti loňsku si polepšili. 
V kategorii Senior I skončili mezi 
světovou špičkou na krásném 23. 
místě z 57 párů! Ještě předtím si 
stihli zajet do rakouského Grazu 

pro 5. místo také v kategorii Seni-
or I Open Latin. Dalším úspěšným 
párem byli Petr a Petra Duškovi. 22. 
července se jim na jiné velké němec-
ké soutěži, DanceComp Wuppertal, 
podařilo vytančit krásné 6. místo 
v kategorii A STT. 
Na začátku září opět proběhne ví-
kendové minisoustředění v tanečním 
studiu a v polovině září, konkrétně  
15. – 17. září, Prague Open v pražské 
Lucerně, kde nás budou naše páry jis-
tě vzorně reprezentovat.
Začíná nám opět podzimní taneční 
sezóna a s ní znovu taneční kurzy 
pro děti, mládež i dospělé. Nebudou 
chybět ani kurzy pro páry a i sólo hol-
ky a samozřejmě pro dámy Ladies 
Latin. Pro více informací sledujte 
naše webové stránky www.fuego.cz 
a v případě dotazu se nebojte nám na-
psat email na info@fuego.cz
Těšíme se na vás.

P.S. Jsme skvělá parta a neprší na 
nás! 

Vaše Fuego
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ze sportu

Kalendář vybraných sportovních akcí  
v Říčanech – září 2017    

DaTUm ČaS SPOrT a KaTeGOrIe PrOGram míSTO
23.9. 8 - 20.00 judo turnaj Sh Říčany
24.9. 8 - 20.00 judo turnaj Sh Říčany
30.9. 13.00 basketbal u 13 - Kladno Sh Říčany
30.9. 17.00 basketbal u 15 - Pardubice Sh Říčany

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

Fantastické mistrovství České republiky  
a mistrovství evropy pro bikerku z Říčan

Vrchol letošní závodní sezóny na horských kolech dis-
ciplíny Cross Country se konal v červenci na trati v Brně 
Pisárkách. Na startu stála i Aneta Novotná z Říčan, kte-
rá nechtěla nechat na pochybách, kdo si letos dojede pro 
mistrovský dres pro nejrychlejšího závodníka. V prvním 
kopci se rozhodla vzít otěže závodu do vlastních rukou 
a nemilosrdným stupňovaným tempem soupeřkám odje-
la. Svůj náskok neustále navyšovala až na 55 vteřin. V půl-
ce posledního kola již lehce zvolnila a s bezpečným násko-
kem 40 vteřin přijela osamocena do cílové rovinky. Po 
dvou letech, kdy Aneta vybojovala na Mistrovství ČR vždy 
druhé místo, tak má konečně v držení mistrovský dres. 

„Nemohla jsem tomu uvěřit a na tento okamžik nikdy ne-
zapomenu. Sezona se pro mě vyvíjela ne moc přesvědčivě, 
proto bych chtěla poděkovat rodičům a lidem kolem, kteří 
mi věřili a podporovali mě, i když se mi tolik nedařilo. A taky 
trenéru Pavlu Mišoňovi za perfektní přípravu a načasování 
formy na mistrák.“ 
Aneta si svými letošními výkony řekla o nominaci na 
Mistrovství Evropy v kategorii do 15 let, které se usku-
tečnilo v polovině srpna blízko města Graz v Rakousku. 
Po celý týden mladé cyklistické naděje z celé Evropy 
soutěžily v několika disciplínách - týmové časovce, 
týmové štafetě, technických dovednostech a následné 
stíhací jízdě, minimaratonu a závěrečném MTB Cross 
Country. Aneta po celý týden předváděla vyrovnané vý-
kony v konkurenci 65 závodnic a vybojovala pro sebe 
celkové třetí místo! 
„Je to pro mě naprosto největší úspěch! Po polovině týdně 
jsem dokonce byla i v průběžném vedení a užila si dres ve-
doucí závodnice. Nakonec ale soupeřky z Rakouska a Itálie 
byly o kousek lepší v posledních dvou závodech. Ale i tak tře-
tí místo a bronzová medaile z ME je super!“ 

P. M.
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Husova knihovna  
po prázdninách
Oddělení pro děti: Vracíme se k naší 
běžné (mimoprázdninové) otevírací 
době. V pondělí, úterý a v pátek bude 
otevřeno od 12 do 17 hodin, ve středu 
od 8.30 do 18 hodin a ve čtvrtek od 
8.30 do 17 hodin.
Oddělení pro dospělé:   Znovuotevře-
ní je závislé na ukončení stavebních 
prací při opravě střechy a rekonstruk-
ci půdních prostor budovy. Předpoklá-
daný termín byla polovina září. V době 
uzávěrky tohoto čísla Kurýra ještě 
není známo, zda bude dodržen.  Sle-
dujte naše www stránky a facebook, 
kde najdete aktuální informace.
Výpůjční lhůty pro vracení knih jsou 
samozřejmě prodlouženy, vrátit kni-
hy budete moci až po znovuotevření 
knihovny.

malování na rynku 
– středa 13. 9., 9  – 15 hodin
Jako každý rok, i letos se děti z Říčan 
a okolí sejdou při zářijovém Malová-

ní na rynku, nazývaném také Galerie 
pod širým nebem. Děti při ní dosta-
nou kreslící potřeby a zobrazují své 
představy o různých pojmech, objek-
tech, jevech, o všem možném, podle 
tématu, které je zadáno. Záleží jen na 
nich, z jaké stránky dané téma ucho-
pí. Každý rok je jiné, někdy je voleno 
z oblasti pohádek, fantazie, jindy je 
zase velmi konkrétní, z reálného ži-
vota. V minulých letech malovaly děti 
například, co se jim líbí na našem 
městě, své představy o životním pro-
středí, jak se jim líbí v knihovně či čím 
by chtěly být. Letošním tématem jsou 
„Hastrmani a bubáci“.
Malování se pořádá na Masarykově 
náměstí ve středu 13. září od 9 hodin. 
Akce se tradičně zúčastňují školy 
a školky z Říčan a z okolí. Ty, které 
u nás ještě se svými dětmi nebyly, 
prosíme o kontaktování do knihovny.
V případě nepříznivého počasí jsme 
vždy nabízeli úkryt v Husově knihov-
ně, kde mladí malíři mohli v kreslení 
pokračovat. I nyní máme „mokrou 
alternativu“. Jelikož s vysokou prav-

děpodobností nebudou stavební 
práce zasahující knihovnu v té době 
dokončeny, případný „azyl“ nabídne 
velký sál KC Labuť.

balení učebnic „na míru“
Tuto službu jsme nabízeli celé prázd-
niny a pokračujeme až do 17. září. Je 
určena těm, kteří nechtějí běhat po pa-
pírnictvích a shánět atypické obaly na 
sešity a učebnice. Balíme do průsvitné 
fólie, nejpozději do dvou dnů od pře-
vzetí, za exkluzivní cenu 5 Kč za kus.
Knihy a sešity můžete přinést do naše-
ho oddělení pro děti.  O přijetí zakázky 
rozhoduje pracovnice knihovny.

Galerie Kotelna vás srdečně zve ve 
čtvrtek 7. 9. od 18.30 hod. na verni-
sáž skupinové výstavy SEN/DEN. 
Na výstavě se představí čtyři autoři: 
Linda Gurecká, Anna Plešmídová, 
Patrik Proško a Štěpán Beránek. Au-
tory spojuje inspirace přírodou, ale 
liší se jejich přístupy a výstupy. 
Linda Gurecká představí portréty 
stromů na širokoformátových obra-
zech, stvoření z mechu a samorostů 
a akvarely z lesa.
Anna Plešmídová vystaví svou lásku 
ke krásám přírody v podobě obrazů 

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

www.KNIHOVNa.rICaNy.CZ

hub, mechu a kamenů od realistic-
kých detailů po abstrakce.
Patrik Proško představí své životní 
cesty na fotografiích, neb jinak by-
chom museli stejně jako on ujet tisíce 
kilometrů abychom jeho vtipná a de-
chberoucí díla mohli spatřit. 
Štěpán Beránek instaluje v galerii 
část ze sousoší ptáků, kteří jsou inter-
pretací biblického Janova zjevení.

Výstava proběhne ve dnech  
8. 9. – 12. 10. 2017.

Michaela Kočová

co se děje v kultuře
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II. MEMORIÁL  
JIŘÍHO KADLUSE 
 Út 19 / 09 / 2017 – 20.00
   VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA JIŘÍHO  
   KADLUSE S KAPELOU STEAMBOAT  
   STOMPERS A JEJICH HOSTY.  

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
 St 04 / 10 / 2017 – 19.30
   HRAJÍ: IVA HÜTTNEROVÁ, MICHAELA DOLINOVÁ  
   A DAVID SUCHAŘÍPA. NAPSAL: JIŘÍ JUST,  
   REŽIE: ONDŘEJ KEPKA.  

Z hlediska organizačního bychom rádi opět 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. 

A kdo tedy u nás vystoupí ?

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.

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. 

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. Věříme, že návštěvnost bude vynikající  
i v nadcházející sezóně, zejména vzhledem k nabízeným opravdovým hudebním 
lahůdkám.

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
 Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 6. října 2017, 
budou se konat vždy jednou za 14 dní. Kolem Vánoc budeme 
mít  přestávku a v roce 2018 se znovu sejdeme 5. ledna. Taneční 
jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00  
a pokročilé od 21.00. Kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít  
s partnerkou paní Janou Vítovou.

www.kclabut.czŘíčany – ©ª. listopadu «©¬ +¬«¯ °«° ±¯« ¬²±

ZÁSKOK 
 Út 05 / 09 / 2017 – 19.00
   DIVADLO JÁRY CIMRMANA – PŘEDSTAVENÍ  
   TYPICKÉ CIMRMANOVSKÉ HRY.  

BEN CRISTOVAO
 St 06 / 09 / 2017 – 17.00
   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.  

 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.

 DĚ TI 

ZÁPIS DO KYTAROVÉHO KURZU JIŘÍHO 
BARDY A SBORU BARDÁČEK
Po Učebna č. 2, 1. patro.

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Út

 KONCERT Y 

II. MEMORIÁL JIŘÍHO KADLUSE
Út Vzpomínkový večer na Jiřího Kadluse s kapelou Steamboat Stompers  
a jejich hosty.

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Čt

 V ZDĚL ÁVÁNÍ 

VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Po Beseda. Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět jak předcházek nebo  
se následně zbavit svých zdravotních disharmonií - jak psychických,  
tak i fyzických (přednášející – Radmila Karafiátová).

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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MICHALOVI MAZLÍČCI  
– MICHAL NESVADBA
 So 07 / 10 / 2017 – 10.30
   ZÁBAVNÉ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI.  

MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
 St 11 / 10 / 2017 – 20.00

   KONCERT.  

20.00

19

ZÁSKOK 
– Divadlo Járy Cimrmana
 Záskok je hned od začátku typická cimrmanovská hra. Centrem 
hry je profesionální záskok v amatérském souboru, který nakonec 
nezvládá svou úlohu: neustále „vypadává“ ze své role, zapomíná repliky, 
neorientuje se v ději, nečekaně a náhle se fixuje k jiným známějším dílům.  
Pro DJC je tato hra typická také tím, že jeho tvůrci a herci se sami rádi 
stylizují do role ochotníků, neprofesionálních divadelníků. Zdeněk Svěrák sám  
v semináři utrousil:  „Dalším charakteristickým znakem Cimrmanovy družiny 
byl značný počet netalentovaných herců. Této tradici zůstáváme věrni i my“.  
O popularitě hry Záskok svědčí i to, že byla nedávno inscenována s úspěchem i v New 
Yorku divadlem „Cimrman English Äeatre“ – sdružením anglicky mluvících herců 
žijících v ČR. 

KPH 2017/18 
– Vstupenky na letošní sezónu jsou již v prodeji
 V minulém, prázdninovém čísle jsme Vás již informovali o předběžně domluvených 
koncertech nové sezóny. Nyní jsou již smlouvy s umělci podepsány a mohli jsme zahájit 
i prodej vstupenek. 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. Je možné si koupit i zvlášť vstupenky na jednotlivé 
koncerty, což není ale tolik výhodné.



09 ZÁŘÍ
PROGRAM 2017

PŘIPRAVU-
JEME

II. MEMORIÁL  
JIŘÍHO KADLUSE 
 Út 19 / 09 / 2017 – 20.00
   VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA JIŘÍHO  
   KADLUSE S KAPELOU STEAMBOAT  
   STOMPERS A JEJICH HOSTY.  

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
 St 04 / 10 / 2017 – 19.30
   HRAJÍ: IVA HÜTTNEROVÁ, MICHAELA DOLINOVÁ  
   A DAVID SUCHAŘÍPA. NAPSAL: JIŘÍ JUST,  
   REŽIE: ONDŘEJ KEPKA.  

Z hlediska organizačního bychom rádi opět 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. 

A kdo tedy u nás vystoupí ?

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.

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. 

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. Věříme, že návštěvnost bude vynikající  
i v nadcházející sezóně, zejména vzhledem k nabízeným opravdovým hudebním 
lahůdkám.

ZÁPISY DO TANEČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
 Taneční kurzy pro dospělé začínají v pátek 6. října 2017, 
budou se konat vždy jednou za 14 dní. Kolem Vánoc budeme 
mít  přestávku a v roce 2018 se znovu sejdeme 5. ledna. Taneční 
jsou rozděleny na začátečníky a mírně pokročilé od 19.00  
a pokročilé od 21.00. Kurzy povede taneční mistr Ing. Ivan Vít  
s partnerkou paní Janou Vítovou.

www.kclabut.czŘíčany – ©ª. listopadu «©¬ +¬«¯ °«° ±¯« ¬²±

ZÁSKOK 
 Út 05 / 09 / 2017 – 19.00
   DIVADLO JÁRY CIMRMANA – PŘEDSTAVENÍ  
   TYPICKÉ CIMRMANOVSKÉ HRY.  

BEN CRISTOVAO
 St 06 / 09 / 2017 – 17.00
   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.  

 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.

 DĚ TI 

ZÁPIS DO KYTAROVÉHO KURZU JIŘÍHO 
BARDY A SBORU BARDÁČEK
Po Učebna č. 2, 1. patro.

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Út

 KONCERT Y 

II. MEMORIÁL JIŘÍHO KADLUSE
Út Vzpomínkový večer na Jiřího Kadluse s kapelou Steamboat Stompers  
a jejich hosty.

 SPOLEČNOS T A TANEC 

PRVNÍ ŘÍČANSKÁ VEŘEJNÁ TANČÍRNA
Čt

 V ZDĚL ÁVÁNÍ 

VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Po Beseda. Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět jak předcházek nebo  
se následně zbavit svých zdravotních disharmonií - jak psychických,  
tak i fyzických (přednášející – Radmila Karafiátová).

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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MICHALOVI MAZLÍČCI  
– MICHAL NESVADBA
 So 07 / 10 / 2017 – 10.30
   ZÁBAVNÉ INTERAKTIVNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI.  

MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
 St 11 / 10 / 2017 – 20.00

   KONCERT.  

20.00

19

ZÁSKOK 
– Divadlo Járy Cimrmana
 Záskok je hned od začátku typická cimrmanovská hra. Centrem 
hry je profesionální záskok v amatérském souboru, který nakonec 
nezvládá svou úlohu: neustále „vypadává“ ze své role, zapomíná repliky, 
neorientuje se v ději, nečekaně a náhle se fixuje k jiným známějším dílům.  
Pro DJC je tato hra typická také tím, že jeho tvůrci a herci se sami rádi 
stylizují do role ochotníků, neprofesionálních divadelníků. Zdeněk Svěrák sám  
v semináři utrousil:  „Dalším charakteristickým znakem Cimrmanovy družiny 
byl značný počet netalentovaných herců. Této tradici zůstáváme věrni i my“.  
O popularitě hry Záskok svědčí i to, že byla nedávno inscenována s úspěchem i v New 
Yorku divadlem „Cimrman English Äeatre“ – sdružením anglicky mluvících herců 
žijících v ČR. 

KPH 2017/18 
– Vstupenky na letošní sezónu jsou již v prodeji
 V minulém, prázdninovém čísle jsme Vás již informovali o předběžně domluvených 
koncertech nové sezóny. Nyní jsou již smlouvy s umělci podepsány a mohli jsme zahájit 
i prodej vstupenek. 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. Je možné si koupit i zvlášť vstupenky na jednotlivé 
koncerty, což není ale tolik výhodné.



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 Jak semena putují
od 13. září do 26. listopadu 2017

Cestování a pohyb si automaticky spo-
jujeme s člověkem nebo s živočichy. 
Prostřednictvím semen však dokáží 
putovat i rostliny.
Na výstavě se můžete pustit do poku-
sů s vodou a větrem, objevovat krásu 
semen během mikroskopování nebo 
prozkoumat možnosti šíření semen 
pomocí zvířat.
K vidění jsou také detailní fotografie 
semen a semínek nejrůznějších tvarů 
i barev.
Výstava je zapůjčena z Krkonošského 
muzea ve Vrchlabí.
Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč, rodinné 
100 Kč

DOPrOVODNý PrOGram 
K VýSTaVě – Říčanská 
Semínkovna
pondělí 25. září od 17:00 do 19:00, 
Dvorek naproti muzeu

Chcete získat semínka zajímavých 
odrůd zeleniny nebo se podělit o svoje 
přebytky?

Uvažujete o založení květnaté louky ve 
vaší zahradě? Nebo vás jen nudí chodit 
kolem nevyužívaných ploch rozestavě-
ných parcel nebo opuštěných průmys-
lových areálů?
Přijďte na slavnostní otevření Semín-
kovny. Představíme si koncept výměny 
semen zeleniny a přispějeme do zárod-
ku Semínkovny, která bude od října 
umístěna v Husově knihovně na Masa-
rykově náměstí.

Při této doprovodné akci k výstavě „Jak 
semena putují“ se dozvíte, jak se seme-
na šíří v krajině přirozeně a také jak jim 
pomoci. Prohlédneme si matečné po-
rosty lučních druhů na Dvorku a vloni 
založený luční záhon. Ukážeme si, jak 
postupovat při zakládání květnaté lou-
ky, jak o louku pečovat a které druhy 
vám rozkvetou už v prvním roce a na 
které si musíte pár let počkat. Zájemci 
si odnesou naváženou směs lučních 
druhů (kopretin, chrp, jitrocele, atd.). 
Ukážeme si, které druhy slouží jako 
živné rostliny pro housenky motýlů 
(modrásků, dlouhozobek a vřetenu-
šek) a které mají bohatou nabídku nek-
taru a pylu pro dospělé motýly.
Společně si vyrobíme " semenné bom-
by" (angl. seed bombs), které jsou 
oblíbenou zbraní v rukou guerillových 
zahradníků po celém světě. Díky nim se 
mohou rozzářit i opuštěné plochy pest-
robarevnými výbuchy měsíčků, sluneč-
nic, máků, chrp a dalších jednoletek.
Program povede Kateřina Čiháková.
Vstupné 30 Kč
Akci finančně podpořil  
Středočeský kraj.

co se děje v kultuře

výstava v Muzeu Říčany

13. 9/26. 11. 2017

jak
 semena 

    put u íj

výstava v Muzeu Říčany

jak
semena 

* detailní fotogra�e 
semen různých 
tvarů a barev        

* vycpaná zvířata, 
která je přenáší

* pokusy 
s vodou a větrem  

* objevte krásu 
semen během 
mikroskopování!

po–čt 14:00–18:00 / so a ne 13:00–18:00 / Rýdlova 271/14, Říčany

Kurzy šití v muzeu: 
ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Cena: 3000 Kč/10 lekcí 
Termíny:  4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 
11., 28. 11., 13. 12., 10. 1., 24. 1., 14. 
2., 7. 3. (středy)
Čas: 18:00-20:00
Máte doma šicí stroj nebo byste si ho 
rádi pořídili? Chcete šít, ale nevíte co 
a jak? Zúčastněte se našeho kreativ-
ního kurzu šití.  Naučíte se ovládat 
šicí stroj, pracovat s různými materi-
ály a střihy, ušijete jednodušší a poté 
i náročnější výrobky. Šít budeme na 
šicích strojích Singer. Materiál je za-
hrnutý v ceně kurzu. Kurz je vhodný 
pro začátečníky i mírně pokročilé.

ŠITÍ PRO POKROČILÉ
Cena:  4000 Kč/10 lekcí 

Termíny:  11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 
11., 6. 12., 3. 1., 17. 1., 7. 2., 28. 2., 
14. 3. (středy)
Čas: 18:00-20:00
Zvládnete obsluhu šicího stroje? Umí-
te si ušít tašku nebo polštář?  Chtěli 
byste se zdokonalit v technikách šití, 
naučit se pracovat se složitějšími stři-
hy a různými materiály, ušít si sukni 
nebo halenku?  V kurzu budete praco-
vat individuálně pod vedením zkušené 
krejčové. Podrobné informace k prů-
běhu dostanete na úvodním setkání 
20. září v 18:00 v Muzeu Říčany.  
Drobný materiál je v ceně kurzu, ne-
zahrnuje cenu látek.
Lektorka Jana Šebestová
Kapacita kurzů je limitovaná. Infor-
mace a přihlášky: edita.jezkova@
muzeum.ricany.cz, 323 603 161

Řemeslný kroužek 
Kdy: pondělí  15:30-17:00 
Pro koho: děti  7–14 let 
Lektorky: Petra Skřivánková, Klára 
Pilíková
Cena: 1850 Kč za pololetí, 15 lekcí 
(zahrnuje materiál a pomůcky)
Jak voní dřevo, jak chutná čerstvé 
máslo, jak hebká je vlna a kolik prá-
ce dá vyrobit šálu? Děti si osvojí řadu 
technik – od práce se dřevem přes 
drátování, práci s vlnou a textilem, 
košíkaření, recyklaci papíru, tradiční 
výrobu potravin a další činnosti.  

Přírodovědný kroužek 
PRO PŘEDŠKOLÁKY  
A MLADŠÍ ŠKOLÁKY
Kdy: úterý 15:30-17:00 
Pro koho: děti  6–9 let 

88 texty.kuryr@ricany.cz



Ze SbíreK mUZea:  
KrONIKy a PaměTNí KNIHy
Od 10. září bude v Říčanech pro-
bíhat další ročník Týdne volného 
času a sportu, kde se představí 
různé říčanské organizace. Řada 
z nich má dlouholetou tradici. 
V Muzeu Říčany se často nacházejí 
archiválie a fotografie dokumentu-
jící činnost místních spolků a sdru-
žení. Jedním z nejvděčnějších pra-
menů jsou kroniky, pamětní knihy, 
knihy protokolů ze spolkových 
schůzí či památníky.
Zápisy kronikářského charakteru 
se někdy v městských knihách obje-
vují již od středověku. Systematic-
ké vedení kronik a pamětních knih, 
jak je známe dnes, je novodobější 
záležitostí. V okresních archivech 
běžně nalezneme farní kroniky se 
zápisy z 18. století. Kroniky obec-
ní nebo školní se objevují většinou 
až v poslední třetině 19. století, 
nezřídka až na počátku 20. stole-
tí. Pamětní knihy spolků se vedly 
víceméně nahodile, občas byly zá-
znamy provedeny retrospektivně 
u příležitosti výročí vzniku spolku.
V Muzeu Říčany můžete studovat 
mezi jinými tyto pamětní knihy 
(v závorce uvedeno časové období, 
které kniha zachycuje): Pěvecký 
spolek Jablonský (1881–1960), 
Sokol Říčany (1896–1923), Česko-

slovenská obec legionářská Říčany 
(1930–1945, viz foto), Loutkové di-
vadlo Říčany (1943–1956), SSC Ří-
čany (1931–1935), Zprávonoš SSC 
Říčany (1942–1944), Soubor písní 
a tanců Říčany (1956–1959). Jsou 
zde ale i zvláštní „pamětní“ knihy 
typu knihy, která byla vedena ke 
sjezdům říčanských rodáků (1908–
1919), koncept kroniky města 
Říčany (1930-1932) nebo knihy 
klimatologických záznamů z oblas-
ti Velkopopovicka (1871–1902). 
Z protokolů ze schůzí jmenujme 
knihu dramatického odboru dobro-
volných hasičů Radošovice - tj. Dra-
matika Radošovice (1929–1937), 
z pamětních listů a památníčků pak 
památníček vychovatelů a chovan-
ců Olivovny (1918–1954).

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

muzeum Říčany pro vás připravilo zdarma:
 neděle 10. září od 13:00 Pravěké Říčany  - na náměstí, hradě a v geoparku – více na plakátu
 pondělí 11. září od 15:30 ukázková hodina Řemeslného kroužku
 čtvrtek 14. září od 16:00 ukázková hodina Přírodovědného kroužku (ve spolupráci s Ekocentrem Říčany)

Lektorka: Jana Kreidlová
Cena: 1100 Kč za pololetí

PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY
Kdy: čtvrtek  16:00-18:00 
Pro koho: děti  10–15 let 
Lektorka: Kateřina Čiháková
Cena: 1100 Kč za pololetí

Co potřebují k životu ledňáčci? Kde 
se vyskytuje nejvíc druhů motýlů? 
Jako správní přírodovědci si budeme 
klást otázky a provádět pozorování 
a jednoduché experimenty, abychom 
přišli na kloub tomu, jak to v přírodě 
chodí. Budeme bádat i v minulosti 
přírody a krajiny s využitím starých 
map a muzejních sbírek a herbářů.

Všechny kroužky začínají v týdnu 
od 18. září (vybrané kroužky mají 
v rámci Týdne volného času a sportu 
ukázkovou hodinu zdarma již o týden 
dříve). Kapacita kroužků je omezená.  
Přihlášky jsou ke stažení na webo-
vých stránkách muzea.
Kontakt: edita.jezkova@muzeum.
ricany.cz, 323 603 161

Přírodovědná středa: 
Hmyz a pavouci
středa 6. září 2017 od 16:00 do 18:00
Sraz u hlavní budovy Muzea Říčany, 
Rýdlova ulice

Na začátek nové sezony si připravilo 
Muzeum Říčany nový cyklus pravi-
delných exkurzí určených všem, kdo 
chtějí lépe poznat přírodu v okolí 
Říčan. Víte, kdo je to plachetnatka, 
meta anebo klopuška? Během naší 
první vycházky vám přiblížíme svět 
hmyzu a pavouků, který můžete 
v tomto období „babího léta“ v pří-

rodě potkat.  Seznámíte se s různým 
způsobem odchytu, vyzkoušíte si 
poznávání běžných zástupců, vývo-
jových stádií a získáte nové poznatky 
o biologii těchto živočichů. 

V případě deště se akce ruší.

Exkurzi povedou Lenka Kubcová 
a Kateřina Čiháková
Vstupné 30 Kč  
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co se děje v kultuře

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

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

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

2.9. Kostelec u Křížků 15.00-22.00 Lokáč – Sousedské festivalové veselení. Hudba, tvořivé dílny, grilování a mnoho dalšího. Areál sportklubu č.p. 171.

2.9. Louňovice 17.00 Broukosvět – Diskotéka, soutěže as pousta zábavy a legrace. Areál restaurace u Henců.

5.9. Velké Popovice 18.00
Podvečer s netopýry – Promítání s ukázkou trvale hendikepovaných živých netopýrů, netopýří dílnička, výstava 
na provázku o netopýrech, mobilní naučná stezka, procházka s detektorem v parku Daleška. Kavárna Posezení 
u Andělky.

6.9. Uhříněves 9.00 Den zdraví a rovných příležitostí – Ukázka canisterapie, hipoterapie, první pomoc,Nordic walking, měření CO 
u kuřáků, tlaku a tělesných parametrů, poradna výživové specialistky a mnoho dalšího. Divadlo U22.

6.9. Říčany 16.00-17.00
Na Dvorek za zvířátky – Pohladíme si králíky a nakrmíme slepice, při každém setkání se dozvíme něco nového, 
zahrajeme si hry, něco si vyrobíme. Vstupné 50Kč / rodina bude použito na úhradu krmení a veterinární péči. Dvorek 
naproti Muzeu Říčany.

6.9. Říčany 17.00 Ben Cristovao – Koncert v Kulturním centru Labuť pro školáky z říčanských škol zdarma. Ostatní si mohou zakoupit 
vstupenku.

9.9. Říčany 8.30 Říčanský desetiboj – 20. ročník atletického desetiboje pro všechny atlety i neatlety, sportovní nadšence i diváky. 
Prezence v 7.30 hod, vyhlášení vítězů cca v 17.30 hod. Sokolské atletické hřiště.

9.9. Ondřejov 10.00-22.00 Event - Vesmírná keš – Soutěže pro malé i velké, LabCache, MultiCache, výstavy, přednášky, besedy aj. Areál 
astronomické observatoře.

9.9. Louňovice 19.00 Postelová fraška – Situační komedie aneb s cizím manželským párem ve své posteli? Hraje DS Klicpera Chlumec 
n.C. v areálu restaurace u Henců.

9.-10.9. Mnichovice Mariánská pouť – Pouť s mediálním partnerem Rádiem BLANÍK na Masarykově náměstí. Hlavní program v sobotu 
od 14 hod. Stánky, pouťové atrakce, soutěže, občerstvení, zábava. Vstup zdarma.

10.9.-17.9. Říčany Týden volného času a sportu v Říčanech – Sportovní týden začne Veletrhem volného času a sportu na Masarykově 
náměstí od 13 do 17 hodin.

10.9. Říčany 7.26 Nedělní pochod s Líbou – Turistický pochod Malá Lečice - Štěchovice - Petrov, 10 - 15 km. Odjezd vlakem ze Říčany. 
Přihlášky na tel. 723 513 431, nebo libuse.rohoskova@centrum.cz.

10.9. Říčany 13.00
Pravěké Říčany – Městské slavnosti. Pravěká médní přehlídka, ukázky ze života prvních obyvatel Říčanska, divadlo, 
koncert Ivo Jahelky, rituály s šamanem aj. Moderuje Jiří Holoubek, vstup zdarma. Masarykovo náměstí.

11.9. Říčany 14.00 Říčany v mobilu – Školení pro seniory. Jak funguje aplikace Říčany v mobilu? Školení bude trvat necelou hodinu, 
všichni jsou srdečně zváni. Jídelna DPS.

13.9. Říčany 16.00-17.00
Na Dvorek za zvířátky – Pohladíme si králíky a nakrmíme slepice, při každém setkání se dozvíme něco nového, 
zahrajeme si hry, něco si vyrobíme. Vstupné 50Kč / rodina bude použito na úhradu krmení a veterinární péči. Dvorek 
naproti Muzeu Říčany.

13.9. Kolovraty 19.00 Kolovratské jazzování – Klub U Boudů.

13.9. - 26.11. Říčany Jak semena putují – Mikrofotografie semen a semínka nejrůznějších tvarů a barev. Dozvíte se, jak dokáží putovat 
rostliny. Muzeum.

16.9. Velké Popovice Klobáskofest – Pivovar Velké Popovice

17.9. Říčany 8.15 Žákovský atletický den – Atletický čtyřboj pro děti od 8 do 15 let. Sokolské hřiště.

19.9. Štiřín 19.30 Linwood Lee Taylor Trio – Koncert talentovaného amerického bluesmana, který je poprvé na českém turné. Zámek 
Štiřín, vstupné 350 Kč.

19.9. Říčany 20.00 II. Memoriál Jiřího Kadluse – Vzpomínkový večer na Jiřího Kadluse s kapelou Steamboat Stompers a jejich hosty. 
Kulturní centrum Labuť.

20.9. Říčany 16.00-17.00
Na Dvorek za zvířátky – Pohladíme si králíky a nakrmíme slepice, při každém setkání se dozvíme něco nového, 
zahrajeme si hry, něco si vyrobíme. Vstupné 50Kč / rodina bude použito na úhradu krmení a veterinární péči. Dvorek 
naproti Muzeu Říčany.

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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Řádková inzerce

22.9. Říčany Street food festival – Festival dobrého jídla a pití.

22.9. Říčany 18.00 Noc sokoloven – Komentovaná prohlídka sokolovny, prohlížení fotografií, stezka odvahy pro děti, ukázka nácviku 
sletové skladby, výstava historických sletových úborů. Sokolovna ve Strašínské ulici.

23.9. Dubeč 7.30
Z Dubče do Dubče – 26. ročník pochodu, start v klubovně oddílu Jestříbi. Dětská trasa cca 3 km, pěší trasy 10-50 
km, okružní cyklotrasy 40 a 60 km, noční padesátka, Dubečská stovka cca 130 km. Noční padesátka startuje v pátek 
od 20 do 22 hod, stovka v pátek ve 22 hod. Startovné  20  -150 Kč.

23.9. 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.

23.9.
Kamenice - Velké 
Popovice

11.00-18.00
Podzimní slavnosti - Automobily Tatra – Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, závodní speciál Karla 
Lopraise, promítání tématických filmů, cestopisné přednášky, prohlídky pivovaru a další doprovodný program. Areál 
Pivovaru Velké Popovice.

23.9. Mnichovice 13.00 12. Mnichovický Oktoberfest – 12. ročník festivalu piva na Šibeničním vrchu.

23.9. Mnichovice 8.00 - 19.00 Po stopách kocoura Mikeše – 14. ročník turistického pochodu. Start i cíl v Turistickém informačním centru. Každé 
dítě dostane malé překvapení a každý pejsek pamlsek. Startovné 30 Kč, děti 15 Kč, trasy 9, 18, 25, 32 km.

23.9. Kunice 10.00 - 15.00
Svatováclavské slavnosti – Stánek s burčákem z jižní Moravy, vystoupení country kapely Žíznivý Dubáci, výstava 
veteránů, dětské divadelní představení, stánky s dílničkami, podzemní peklo s čerty, půjčovna koloběžek a motokár, 
fotbalgolf. Vstupné 130 Kč, děti do 3 let zdarma. Zámek Berchtold.

24.9. Ondřejov 9.00 - 11.15 Latina pro ženy – Latinsko americké tance pro dívky i ženy s láskou k tanci. Cena 180,- Kč, na místě 220,- Kč. 
Sportovně kulturní centrum.

24.9. Štiřín 17.00 Mladé talenty Josefu Sukovi – Koncert žáků Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Hraje se Mozart - Dvořák - 
Debussy na zámku Štiřín. Vstupné 150 Kč.

24.9. Říčany 15.00 - 16.00 Sletová štafeta – Přebírání sletového kolíku na sokolském hřišti. Beseda o tom, co je to sletová štafeta a štafetový 
kolík, povídání si o sletech. Kulturní vystoupení - Česká beseda.

25.9. Říčany 17.00 - 19.00 Říčanská Semínkovna – Doprovodný program s výstavě Jak semena putují. Koncept výměny semen zeleniny. 
Semínkovna bude umístěna v Husově knohovně od října. Muzeum.

26.9. Uhříněves 19.30 Asonance – Koncert, vstupné 330 Kč, balkon 230 Kč. Divadlo U22.

26.9. Kolovraty 20.00 Záře cesty diamantového vozu I. – Přednáška Roberta Nevy, Klub U Boudů.

27.9. Říčany 16.00-17.00
Na Dvorek za zvířátky – Pohladíme si králíky a nakrmíme slepice, při každém setkání se dozvíme něco nového, 
zahrajeme si hry, něco si vyrobíme. Vstupné 50Kč / rodina bude použito na úhradu krmení a veterinární péči. Dvorek 
naproti Muzeu Říčany.
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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  dvojkoncert Ivo Jahelky a Mirka Palečka
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: Zdeněk Sekanina
vstup zdarma  
pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové

     

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

              rituály s šamanem, pazourkové nástroje, hutnění železa...

POŘADATELÉ    POŘADATELÉ      PODPOROVATELÉ 
  

  

Neděle 10. 9. 2017 
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historie v obrázcích

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

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

Přispějete tak k dokum
entaci podoby m

ěsta a okolí.. 
Foto: archiv M

uzea Říčany

Snímek z konce 30. let 20. století ukazuje pohled směrem k říčanskému náměstí. Pořízen byl 
z mírného návrší v oblasti lihovaru. domy na okraji tehdejších Říčan teprve postupně zaplňují 
dnešní ulici Petra Fastra.


